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บทบรรณาธิการ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงเพือ่ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูด้ งั กล่าวทัง้ ของไทย
และต่างประเทศไปยังบุคลากรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไปให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดพิมพ์ปีละ 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม –
เมษายน เล่มที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเล่มที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม
และวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มนี้ เป็นวารสารปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม – เมษายน 2559
กองบรรณาธิการได้คดั สรรบทความทางวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ค่าด้านรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและอืน่ ๆ
จากนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภายในและภายนอกศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะจากผูเ้ ข้ารับการอบรม
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในด้านต่างๆ ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้
ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดทางวิชาการต่อไป
กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เพื่อให้
กองบรรณาธิการวารสารศาลรัฐธรรมนูญได้คดั เลือกเผยแพร่ไปยังกลุม่ เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดท�ำวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งกองบรรณาธิการจะได้พัฒนาคุณภาพวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
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หลักสิทธิมนุษยชน : ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการให้บริการสาธารณะ
เกรียงพล พัฒนรัฐ*
หลักสิทธิมนุษยชน เป็นปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านต่างๆ
และกระตุ้นให้มีการปรับปรุงในการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น เนื่องจากหลักสิทธิมนุษยชนจะเป็นหลักประกันให้การให้บริการสาธารณะต่าง ๆ มีการ
จัดท�ำอย่างมีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผูร้ บั บริการทีม่ กั จะมีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งผลของการน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
การให้บริการสาธารณะนี้ไม่เพียงแต่จะท�ำให้ภาครัฐในฐานะการเป็นผู้ให้บริการสาธารณะดังกล่าว
จะตระหนักรู้ถึงสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนมากขึ้นเท่านั้น แต่จะท�ำให้เกิดการเรียกร้องต่าง ๆ
ตามสิทธิจากประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน
การน� ำ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมาเป็ น พื้ น ฐานของการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ จะน� ำ มาซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ เพราะการที่หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการให้บริการ
สาธารณะใดก็จะเกิดเป็นผลมาจากการทีป่ ระชาชนผูใ้ ช้บริการมีสทิ ธิมนุษยชนเป็นพืน้ ฐานในเรือ่ งนัน้ ๆ
เช่น สิทธิในชีวติ ส่วนตัวและครอบครัว สิทธิทไ่ี ด้รบั การพิจารณาอย่างเปิดเผยเป็นธรรมจากศาล ซึง่ เป็น
อิสระและปราศจากอคติ หรือการมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงในบริการสาธารณะในประเทศ
ของตน ดังนั้น การตัดสินใจหรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้บริการสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ
ทัง้ หมดของผูบ้ ริหารในแต่ละระดับของภาครัฐ จึงเป็นสิง่ ทีถ่ กู คาดหมายว่าจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบของ
หลักสิทธิมนุษยชน และจะต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและ
ตัดสินใจด�ำเนินการด้วย ขณะเดียวกันผู้บริหารของหน่วยงานราชการก็จะต้องมีความรู้และเข้าใจด้วย
ว่าเมือ่ จะต้องด�ำเนินการให้มบี ริการสาธารณะใดๆก็จะต้องมีการพิจารณาทีใ่ ห้เกิดความสมดุลระหว่าง
สิทธิของประชาชนคนหนึ่งกับประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน เมื่อจะต้องให้บริการสาธารณะนั้น ๆ
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในฐานะสมาชิก
องค์กรสหประชาชาติ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ประเทศไทยก็ต้องเคารพต่อหลักการและน�ำมา
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในไทย ได้แก่ การน�ำหลักปฏิญญาสากลมา

* ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผังเมือง, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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เกรียงพล พัฒนรัฐ

บัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการจัดตั้งองค์การเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามหลักการที่สหประชาชาติก�ำหนดไว้ และการเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติได้จัดท�ำขึ้น
อนึ่ง ในหลักการอันเป็นสาระส�ำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีหลักการใหญ่
อยู่ 30 ข้อ โดยในส่วนของสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะทีเ่ ป็นหลักประกันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการให้บริการสาธารณะของรัฐก�ำหนดไว้ในข้อ 21 (2) บุคคลมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะ
ความส�ำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนต่อการให้บริการสาธารณะ
เนื่องจากหลักการของสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ ประเทศไทย
ได้ร่วมลงมติมาตั้งแต่ต้นดังกล่าว แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่เกิดเป็นพันธะกรณีตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ได้พยายามด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักกฎหมายพื้นฐานที่ก�ำหนด
ไว้ในปฏิญญาดังกล่าวหลายประการ โดยการพัฒนากฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา เช่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เพื่อรับรองสิทธิของหญิง
ให้เท่ากับชาย
- การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติการค้าเด็กและสตรี พ.ศ. 2540
- การประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2541
- การยกเลิกกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ห้ามสตรีด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการบางต�ำแหน่ง
- การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเพือ่ คุม้ ครองสิทธิผตู้ อ้ งหา จ�ำเลย
หรือพักโทษ ให้มีสภาวะดีขึ้น
- การประกาศใช้พระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2542
รวมไปถึงการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ. 2550 ที่ได้
ก�ำหนดหลักการทีส่ อดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไว้หลายประการด้วย เช่น การก�ำหนดแนวทางการใช้
อ�ำนาจรัฐทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ การก�ำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้สทิ ธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ และการจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เพื่อการตรวจสอบและวินิจฉัยกรณีที่มีการละเมิด
สิทธิเสรีภาพ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เป็นต้น นอกจากนีแ้ ล้วประเทศไทย
ยังเข้าไปเป็นภาคีของอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทาง
การเมืองของสตรี ค.ศ. 1952 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1985 เป็นต้น
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จะเห็นได้ว่าหลักสิทธิมนุษยชนทั้ง 30 ข้อ หากได้มีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ปฏิญญาสากลดังกล่าว ย่อมจะน�ำมาซึง่ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนผูใ้ ช้บริการ แนวโน้มของประเทศไทยต่อ
ไปก็จะมีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั ขิ องภาครัฐรวมไปถึงการจะก�ำหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ก็เนื่องเป็นผลมาจากหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ และผูใ้ ช้บริการก็จะได้รบั ผลประโยชน์โดยตรงมากขึน้ โดยเฉพาะการได้รบั บริการอย่างเสมอภาค
ของประชาชน รวมถึงกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ด้วย
นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว การที่ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะมีการตื่นตัวในเรื่องของ
หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสิทธิและหน้าที่อื่น ๆ มากขึ้น ต่างก็มีความต้องการที่จะได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพและทั่วถึง ในอนาคตหน่วยงานภาครัฐที่ต้องท�ำหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ต่างก็จะเผชิญการท้าทายและปัญหาใหม่ ๆ มากขึ้นจากการร้องเรียน การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
ซึ่งหากการให้บริการสาธารณะของภาครัฐในระดับต่าง ๆ ไม่ได้ค�ำนึงถึงกรอบพื้นฐานของหลัก
สิทธิมนุษยชน เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น ก็จะส่งผลเสียในรูปของตัวเงินค่าเสียหายและชื่อเสียงของ
หน่วยงานได้
ผลกระทบของหลักสิทธิมนุษยชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ปัจจุบนั มีแนวโน้มว่าประเด็นการโต้แย้งในเรือ่ งทีส่ บื เนือ่ งมาจากหลักสิทธิมนุษยชนจะทวีจำ� นวน
มากยิง่ ขึน้ จนน�ำไปสูก่ ระบวนการทางศาลและการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการให้บริการ
สาธารณะต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ การน�ำกรอบตามหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพืน้ ฐานการตัดสินใจ
และพิจารณาด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ก็จะท�ำให้หน่วยงานภาครัฐทัง้ หลายสามารถ
หลีกเลี่ยงคดีฟ้องร้อง และการโต้แย้งต่าง ๆ ได้ในอนาคต นอกจากนั้นการให้บริการสาธารณะภายใต้
กรอบการน�ำหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ยังจะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการในแต่ละกลุ่มอย่างครอบคลุมทั่วถึง
ดังนั้น จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ท�ำหน้าที่ด้านการให้บริการต่อประชาชน
โดยตรง (Front line staff) ในกรณีนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดเนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติ
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนผู้ใช้บริการโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว
ของทุ ก หน่ ว ยงานมี ค วามตระหนั ก ต่ อ ความส� ำ คั ญ ของการให้ บ ริ ก ารภายใต้ ก รอบของหลั ก
สิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติงานเป็นปกติในงานประจ�ำวันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การไปในที่สุด
ปัจจุบันแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ได้วิวัฒนาการด้าน
ความหมาย โดยจากเดิมที่มุ่งเน้นความส�ำคัญไปที่การมีประสิทธิภาพและการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจ
ไปเป็นการมุ่งเน้นที่หน่วยงานรัฐมีนโยบายและการสร้างสถาบันที่เป็นการส่งเสริมความมีเสรีภาพ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
แม้กระทัง่ ในกิจการระหว่างประเทศก็ได้มกี ารจัดท�ำค�ำประกาศและเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่าง
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักสิทธิมนุษยชนได้กล่าวถึงหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ยอมรับการถูกตรวจสอบได้ และการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ซึ่งรวมถึงกลุ่มสตรี เด็ก
และประชาชนผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบของรากฐานของการมีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีที่ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดด้วย
ส�ำหรับความหมายของ “การให้บริการสาธารณะ (Public Service)”มักมีการให้ความหมาย
ตรงกับการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) และการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Governance) ซึ่ง United Nations Development Programme (UNDP) ให้ความหมายของ
การบริหารรัฐกิจว่าหมายถึง กระบวนการทั้งหมดที่เกิดจากการใช้จ่ายจากงบประมาณภาครัฐ โดยมี
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นผูก้ ำ� หนดแนวทางและรับผิดชอบในการด�ำเนินการ ซึง่ จะเป็นผลให้เกิดปฏิสมั พันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่อยู่ในรัฐหรือสังคม และตลอดจนผู้ที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน และหมายถึง
การจัดการ (Management) ด้วยซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามนโยบายและกิจการทั้งหมดของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบ การตัดสินใจต่าง ๆ รวมถึงการจัดการในการให้บริการสาธารณะ
โดยในส่วนการจัดการภาครัฐจะหมายถึง ระบบใหญ่ทรี่ วมเอากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ค�ำพิพากษา
ของศาล และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดหรือข้อจ�ำกัดหรือการส่งเสริมในการ
จัดหาสินค้าและบริการสาธารณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกับหลักสิทธิมนุษยชน
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ แี ละหลักสิทธิมนุษยชนค่อนข้างจะซับซ้อน
เนือ่ งจากในระยะแรกทีผ่ า่ นมาหลักการจัดการบ้านเมืองทีด่ ี มีวตั ถุประสงค์ทมี่ งุ่ ตรงต่อการสร้างเงือ่ นไข
ที่ดีสุดต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังก็เริ่มมีแนวคิดที่เห็นว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกับหลักสิทธิ
มนุษยชนต่างก็เป็นหลักแนวคิดที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจากหลักสิทธิมนุษยชนเป็นการน�ำเสนอ
กลุ่มค่านิยมที่ก�ำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่มีบทบาท
ในด้านการเมืองและสังคม นอกจากนั้นหลักสิทธิมนุษยชนจะเป็นตัวบ่งบอกถึงผลการปฏิบัติงานของ
ระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ หรือบ่งบอกให้เห็นถึงการตราหรือบัญญัตกิ ฎหมายต่าง ๆ นโยบาย
แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนมาตรการของรัฐอืน่ ๆ ดังนัน้ หากปราศจากการน�ำ
หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ควบคู่ไปด้วย หลักสิทธิมนุษยชนก็อาจจะถูกละเลย และไม่ได้
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ถูกปกป้องคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลดีต่อประชาชน การปรับใช้หลักสิทธิมนุษยชนจะได้
ผลต่อเมื่อด�ำเนินการภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จซึ่งครอบคลุม
ถึงการมีระบบกฎหมายที่เหมาะสม และการมีระบบการบริหารภาครัฐและการจัดการที่รับผิดชอบ
ตอบสนองต่อสิทธิและความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน ยิ่งกว่านั้น การมีระบบบริหารราชการ
ที่มีการก�ำหนดนโยบาย และน�ำนโยบายไปก�ำหนดอย่างได้ผลและการให้บริการสาธารณะที่ส�ำคัญ
อย่างเช่น การศึกษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการสาธารณสุข
ปัจจัยบ่งชี้ของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับการ
ตรวจสอบ ความซื่อตรง การไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพและ
การมีสมรรถนะ จะทับซ้อนอยู่กับแนวคิดของหลักสิทธิมนุษยชน จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีควรถูกก�ำหนดและอยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ให้มีการน�ำหลักสิทธิมนุษยชน
มาปรับใช้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ผลดีของการให้บริการสาธารณะภายใต้กรอบหลักสิทธิมนุษยชน
ประเทศต่าง ๆ ล้วนมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่มีความหลากหลายในรูปแบบต่อ
ประชาชนของตน อาทิเช่น การศึกษา  การสาธารณสุขหรือการให้สวัสดิการสังคม ซึ่งการให้บริการ
ต่อประชาชนเช่นนี้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย
สิทธิในการรับการดูแลด้านสุขอนามัย สิทธิในการเข้ารับการศึกษาและการเข้าถึงเรื่องอาหาร จะเห็น
ได้ว่าบทบาทของภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการสาธารณะหรือเป็นผู้ก�ำหนดกฎเกณฑ์ต่อภาคเอกชน
ที่ท�ำหน้าที่ในการให้บริการต่อประชาชน เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการรับรู้ในเรื่องของหลัก
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในการให้บริการสาธารณะบางด้าน
เช่น การจัดให้มีต�ำรวจหรือระบบศาลยุติธรรม ก็มุ่งตรงต่อการให้การคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
และส่วนรวม การจัดให้มีระบบการศึกษา  การสาธารณสุขและอาหารที่ปลอดภัยก็มีความส�ำคัญต่อ
การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตระหนักต่อสิทธิทางสังคมและ
เศรษฐกิจ
การใช้กรอบแนวทางการคุ้มครองต่อหลักสิทธิมนุษยชนในการให้บริการสาธารณะจะถูกน�ำ
ไปปรับใช้ในขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การวางแผน การน�ำไปปฏิบัติและการก�ำกับดูแล การจัดท�ำ
บริการสาธารณะทั้งหมด ประการแรกกฎเกณฑ์ของหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกก�ำหนดขึ้น จะถูกน�ำไป
เป็นมาตรการชี้วัดทางกฎหมายของการให้บริการสาธารณะดังกล่าวว่าเป็นผลดีและส่งผลโดยตรง
ต่อประชาชนผู้มีสิทธิในการรับบริการสาธารณะนั้นหรือไม่ ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนจะให้อ�ำนาจแก่
ประชาชนผู้ครองสิทธิและมอบหมายหน้าที่แก่หน่วยงานภาครัฐที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
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ความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน ประการที่สองหลักสิทธิมนุษยชนจะกลายเป็นตัวชี้แนะให้มีการ
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐโดยการส่งเสริมระบบคุณธรรมของหน่วยงาน
ที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งขึ้น รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เช่น
หลักประสิทธิภาพ สมรรถนะและความซื่อตรง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงผลการให้บริการ
สาธารณะ และคุณภาพของการให้บริการดียิ่งขึ้นด้วย ประการที่สามจะท�ำให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ภาครัฐตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดกับชื่อเสียงของหน่วยงานและความเสียหายที่เป็นตัวเงิน
ในกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้ และจะส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของสาธารณะ และประการสุดท้าย
การด�ำเนินการภายใต้กรอบแนวทางของหลักสิทธิมนุษยชนจะเป็นการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดการ
เลือกปฏิบตั ิ และเป็นการทดสอบให้เห็นด้วยว่าการให้บริการสาธารณะทีด่ ำ� เนินการอยูไ่ ด้คมุ้ ครองสิทธิ
ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือเป็นชนกลุ่มน้อยหรือคนยากจนหรือไม่
การเปลี่ยนแปลงของการให้บริการสาธารณะที่มีผลกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชน
		 ด้านโครงสร้างองค์การภาครัฐ
หากการกระจายอ�ำนาจ หมายถึง การปรับโครงสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อที่จะท�ำให้
เกิดระบบของการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างองค์กรของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น กรณีนี้อาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นข้อดีและข้อเสียที่เกิดจากการกระจายอ�ำนาจดังกล่าว ทั้งนี้
การด�ำเนินการอาจน�ำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยการ
เพิม่ ระดับของการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด�ำเนินการ รวมไปถึงการจัดการกับข้อขัดแย้ง
และการเยียวยาในด้านต่าง ๆ ซึ่งประชาชนในระดับรากหญ้าอาจจะได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ
ดีขึ้นและการมีประสิทธิผลต่อผู้ที่ต้องการรับบริการ ส่วนข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือ
การกระจายอ�ำนาจอาจเป็นการเพิ่มความพยายามด�ำเนินการให้บริการให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลท�ำให้
งบประมาณประจ�ำปีลดลงจนส่งผลกระทบต่องบประมาณการให้บริการสาธารณะที่เคยมีมา  และยัง
อาจจะท�ำให้เกิดการย่อหย่อนในมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการสาธารณะลดลง เช่น ด้านการ
พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามไม่วา่ การกระจายอ�ำนาจจะด�ำเนินการในการให้บริการสาธารณะประเภทใด ก็เป็น
ทีร่ บั ทราบกันว่า ยุทธศาสตร์จะถูกก�ำหนดในระดับรัฐบาล ส่วนการจัดท�ำและการให้บริการจะด�ำเนินการ
ในระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งที่การก�ำหนดนโยบายจากส่วนกลางจะต้องค�ำนึงถึง
ความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ
		

6
_16-0497(001-008)P3.indd 6

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

6/17/59 BE 3:42 PM

หลักสิทธิมนุษยชน : ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการให้บริการสาธารณะ

		ด้านการโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) และการร่วมเป็นหุ้นส่วน
ภาครัฐและเอกชน (Public-private partnership)
เมื่อมีการโอนกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชนหรือมีการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน จ�ำเป็นที่จะต้องมีกลไกที่สร้างความพร้อมในการรับการตรวจสอบ
(Accountability) ซึ่งไม่ว่ากิจการของรัฐนั้นจะมีการโอนเป็นของเอกชนหรือไม่ ก็ควรจะต้องมีการ
ก�ำกับดูแลในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการสาธารณะนั้น ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการมีกระบวนการ
ที่โปร่งใสและจริงจังในการเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบกันต่อสาธารณะ ดังนั้นแนวคิดของการบริหาร
จัดการที่ดีจึงต้องปรับใช้ต่อการด�ำเนินการของการให้บริการโดยไม่ค�ำนึงถึงสถานะของหน่วยงานว่า
เป็นของรัฐหรือของเอกชน
บ่อยครั้งที่เมื่อมีการโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชนไปแล้ว อาจเกิดผลเสียที่กระทบต่อหลัก
สิทธิมนุษยชน เนือ่ งจากการเป็นองค์การเอกชนอาจปราศจากการมีสว่ นร่วมของชุมชนในกระบวนการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ดังนั้นระบบบริหารที่มีหลักสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบแนวทางควรจะรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นด้วย และยังรวมถึงแนวคิดที่การให้บริการ เช่น ด้าน
สาธารณสุขและการศึกษาจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิที่จะเป็นการปกป้องและมุ่งให้เกิดศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายและตรากฎหมายที่เป็นหลักประกันว่า
หน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายจะต้องเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานและในการ
ด�ำเนินงานการให้บริการสาธารณะทุกประเภท
		
		ด้านการทุจริต
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี ได้แก่ หลักความโปร่งใส หลักความพร้อมรับการตรวจสอบ
และหลักความซื่อสัตย์ ในการให้บริการสาธารณะจะเสมือนเป็นกลไกต่อต้านการทุจริตซึ่งปรากฏอยู่
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การติดสินบน การเรียกค่าบริการทีไ่ ม่มกี ารก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย การเล่น
พรรคเล่นพวก หรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับการโอนกิจการรัฐเป็นของภาคเอกชนที่ปราศจาก
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งท�ำให้เกิดมาตรการป้องกันที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่น
การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนต�ำแหน่งภายในหน่วยงาน การอบรมและมีการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือการก�ำหนดช่องทางให้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ
งบประมาณ
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สรุป

การจัดการการให้บริการสาธารณะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้มีหน้าที่
ในการให้บริการและประชาชนผูค้ รองสิทธิหรือเป็นผูร้ บั บริการ ซึง่ ไม่วา่ หน่วยงานให้บริการสาธารณะ
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือผูใ้ ห้บริการทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ เช่น การไฟฟ้า การประปา 
การจัดการสุขอนามัยในด้านต่าง ๆ ล้วนแต่มสี ว่ นส�ำคัญในการส่งเสริมและคุม้ ครองหลักสิทธิมนุษยชน
ทัง้ สิน้ การตระหนักถึงการให้บริการสาธารณะและการด�ำเนินการทีเ่ กิดขึน้ จริงจะส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของประเทศ เช่น เมื่อการให้บริการสาธารณะมีสภาพ
ที่ย�่ำแย่ ขาดแคลนบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ขาดงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ หรือ
เมื่อประชาชนต้องเผชิญกับการโกงกินและความไร้ประสิทธิภาพ ทั้งหมดก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองโดยรวม ดังนั้นจึงต้องพยายามให้มีการท�ำให้หลักสิทธิมนุษยชน
เป็นกรอบแนวทางในการให้บริการสาธารณะและรวมเข้ากับระบบบริหารจัดการบ้านเมืองอย่าง
กว้างขวางให้มากที่สุด
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การระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
จารุวรรณ เฮงตระกูล*
		การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กอ่ ให้เกิดผลประการหนึง่
ต่อแวดวงการยกร่างกฎหมายและพิจารณากฎหมายของประเทศ คือ การที่กฎหมายหรือกฎที่จะ
ใช้บังคับ ต้องมีการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายที่เป็นการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่การยกร่างกฎหมาย
และการพิจารณาร่างกฎหมายหรือต�ำราทางวิชาการก็ไม่เคยมีการกล่าวถึงมาก่อน และหากน�ำ
พระราชบัญญัติสักหนึ่งฉบับขึ้นมาเปิดอ่านดู ถ้าเป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้บังคับ ก็คงไม่พบเรื่องนี้ในกฎหมายใดเลย แต่ถ้าเป็น
พระราชบัญญัติที่ใช้บังคับนับแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ก็จะพบได้เกือบเป็นส่วนใหญ่ โดยปรากฏ
ในส่วนของวรรคที่สองของค�ำปรารภของพระราชบัญญัติก่อนถึงส่วนเนื้อหาของกฎหมาย แต่ก็คงจะ
มีผู้คนอีกไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มิได้เป็นนักกฎหมายที่ไม่ทราบว่า การระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองและรับรองไว้เป็นอย่างไร หรืออยู่ในส่วนใดของตัวกฎหมายหรือกฎ หรือมีที่มาจากที่ไหน
		 บทความนี้จึงมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดข้อมูลในการก�ำหนดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง
และรับรองไว้ ซึ่งอาจจะเรียกสั้น ๆ ได้ว่า “บทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ” เนื่องจากเป็นเรื่องตัวอย่าง
ในการก�ำหนดแบบกฎหมายและมาตรฐานที่มีการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยกร่าง
กฎหมายและการพิจารณากฎหมายของประเทศ ซึ่งมีแง่คิดทางกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การร่างกฎหมายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมีการวางแบบกฎหมายเป็นที่ยุติแล้วก็ตาม
ที่มาของการระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
		 การระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายและกฎเกิดขึ้นเนื่องมาจากมาตรา 291 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
* ในขณะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจ�ำ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
มาตรา 29 การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ น�ำ มาใช้ บั ง คั บ กฎหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อ� ำนาจตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
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บุคคลกระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายไว้ดว้ ยและให้นำ� หลักการดังกล่าวมาใช้บงั คับกับกฎหรือข้อบังคับทีอ่ อก
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยอนุโลม
		 บทบัญญัติมาตรา 29 ดังกล่าว มีแนวความคิดมาจากมาตรา 192 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน (Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland – Basic Law
for the Federal Republic of Germany) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติในวรรคสองนั้นอาจกล่าว
ได้ว่าคือการคัดลอกมาจากมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมาโดยตรง
Article 19
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein grumdrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
		 eingeschrankt warden kann, mub das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Ae-rtikels nennen.
(2) In keinem Fallle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgahalt angetastet warden
(3) Die Grundrechte gelten auch fur inlandische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf
		 diese anwendbar sind
(4) Wird jemand durch die offentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg
		 offen. Soweit eine andere Zustandigkeit nicht begrundet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.
		 Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberuhrt.
ค�ำแปลจากภาษาอังกฤษ (จาก World Intellectual Property Organization (WIPO) – www.wipo.int/wipolex/
en/details.jsp?id=9482)
Article 19 [Restriction of basic rights]
(1) Insofar as, under this basic Law, a basic right may be restricted by or pursuant to a law, such law
		 must apply generally and not merely to a single case. In addition, the law must specify the basic
		 right affected and the Article in which it appears.
(2) In no case may the essence of a basic right be affected.
(3) The basic right shall also apply to domestic artificial persons to the extent that the nature of such
		 rights permits.
(4) Should any person’s right be violated by public authority’ he may have recourse to the courts.
		 If no other jurisdiction has been established, recourse shall be to the ordinary courts. The second
		 sentence of paragraph (2) of Article 10 shall not be affected by this paragraph.
ค� ำ แปลภาษาไทย (จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ – www.nrct.go.th/th/portraits/0/data/
etanslatedbook)
มาตรา 19
1) ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ การจ�ำกัดสิทธิมูลฐานจะกระท�ำได้ก็แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมายหรืออาศัยอ�ำนาจตาม
		 กฎหมายเฉพาะ กฎหมายนัน้ จะต้องใช้ได้กบั ทุกคนเป็นการทัว่ ไปและจะใช้ได้กบั กรณีใดกรณีหนึง่ โดยเฉพาะไม่ได้ เพือ่
		 ประโยชน์ดังกล่าวกฎหมายจะต้องบัญญัติถึงสิทธิมูลฐานที่ถูกจ�ำกัดรวมทั้งมาตราของสิทธิมูลฐานนั้นด้วย
2) ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ห้ามจ�ำกัดสาระส�ำคัญของสิทธิมูลฐาน
3) สิทธิมลู ฐานย่อมมีผลบังคับถึงบรรดาองค์การทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายมหาชนเยอรมัน เท่าทีส่ ภาพของสิทธินนั้ จะอ�ำนวย
4) หากหน่วยราชการละเมิดสิทธิของบุคคล บุคคลย่อมมิสิทธิที่จะฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมได้ หากศาลอื่นไม่มีอ�ำนาจ
		 พิจารณาพิพากษาให้เป็นอ�ำนาจของศาลธรรมดาที่มีอยู่ตามกฎหมายที่จะพิจารณาพิพากษา
2
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การระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

		 บทบัญญัติวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 29 ดังกล่าวมีผลท�ำให้ต้องมีการระบุบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายหรือกฎที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองไว้ โดยต้องก�ำหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่ตราขึ้นใช้บังคับภายหลัง
จากที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ใช้บังคับ ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของโครงสร้างของกฎหมายและ
กฎที่เคยมีมาก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ดีโดยผลของบทเฉพาะกาล มาตรา 335 (1)3 มาตรา 29 วรรคสอง
และวรรคสาม จึงไม่น�ำมาใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือ
ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎด้วยโดยอนุโลม
		 ต่อมา เมื่อมีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปรากฏว่า
ยังคงมีการบัญญัติมาตราที่มีความท�ำนองเดียวกันโดยก�ำหนดเป็นมาตรา 29 เช่นกัน บทจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพจึงยังคงต้องมีกำ� หนดไว้ในกฎหมายและกฎ โดยยึดถือตามรูปแบบและแนวทางเดียวกันกับ
ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกรณีของมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
		 มาตราที่ 29 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มีข้ึนก็โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจ�ำกัดมิให้องค์กร
ที่มีอ�ำนาจตรากฎหมายหรือกฎ ใช้อ�ำนาจของตนตามอ�ำเภอใจ โดยได้ก�ำหนดให้องค์กรดังกล่าว
จะตรากฎหมายหรื อ กฎที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลได้ เฉพาะภายในกรอบ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตเิ ปิดช่องให้กระท�ำได้เท่านัน้ 4 และมีความมุง่ หมายเพือ่ ประกาศหรือแสดงให้ทราบ
โดยทัว่ ไปว่าพระราชบัญญัตทิ ใี่ ช้บงั คับนัน้ มีบทบัญญัตบิ างมาตราทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้และให้อ�ำนาจ
ในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรภาพดังกล่าวในมาตราใด5
การก�ำหนดแบบกฎหมายมาตรฐานในกฎหมาย
		 ก่อนที่จะได้มีการกล่าวถึงการก�ำหนดแบบมาตรฐานของประเทศไทย ในการระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฯ ตามที่มาตรา 29 บัญญัติบังคับไว้นั้น สมควรที่จะมีการกล่าวถึงรูปแบบการอ้าง
หรือการเขียนกฎหมายที่เกิดขึ้นในกฎหมายเยอรมัน ตามที่บัญญัติในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 335 ในวาระเริ่มแรก มิให้น�ำบทบัญญัตดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) มิให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้
		 รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แต่เมื่อมีการตรากฎหมาย
		 ในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพิ่มกฎหมายดังกล่าว การด�ำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 29 ทั้งนี้
		 ให้น�ำไปใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
4
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, “สิทธิและเสรีภาพของประชาชน : ความคุ้มครองที่อาจถูกจ�ำกัดโดยกฎหมายและกฎ” ใน
ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ, (สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557), หน้า 6
5
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, 2551 หน้า 75
3
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แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Basic Law) ซึง่ เป็นบทบัญญัตติ น้ แบบทีม่ าของบทบัญญัตมิ าตรา 29
ของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540
		 จากการตรวจสอบของผู้เขียน พบว่า ในเยอรมันไม่มีการก�ำหนดแบบกฎหมายมาตรฐานใน
เรื่องดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผู้ร่างและผู้มีอ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นเป็นส�ำคัญ ซึ่งมีทั้งการระบุถึงเลข
มาตราของบทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิเสรีภาพเฉพาะเรือ่ งโดยชัดเจน และการระบุถงึ สิทธิเสรีภาพประเภท
ที่กฎหมายมีการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในลักษณะอย่างกว้าง ๆ
		 ตัวอย่างการอ้างบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายเยอรมัน
		 (ก)		 อ้างไว้ในบททั่วไปหรือบทสุดท้ายของกฎหมาย
				
- Act on the Reorganisation of Aviation Security Tasks6 (Luftsicherheitsgesetz, LuftSiG)
Chapter 6 Concluding Provision
Section 21: Restrictions on Fundamental Rights
		 The fundamental rights to life, physical integrity and freedom of the person
(Article 2 para. 2 sentences 1 and 2 of the Basic Law), the fundamental right to privacy
of correspondence (Article 10 para. 2 of the Basic Law) and the fundamental right to
the inviolability of the home (Article 13 para. 1 of the Basic Law) shall be restricted
subject to this Act.
				
- Act on Public Safety and Public Order 2005 (กฎหมายของมลรัฐ Lower
Saxony)
หมวด 2 บททั่วไป
มาตรา 10 การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
		 ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี การจ�ำกัดเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย (มาตรา 2
วรรคสอง ประโยคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ) เสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา 2 วรรคสอง ประโยคสอง ของ
รัฐธรรมนูญ) เสรีภาพในการชุมนุม (มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ) สิทธิในความลับของการ
สือ่ สาร (มาตรา 10 วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญ) และเสรีภาพในเคหสถาน (มาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญ)
สามารถกระท�ำได้
6

http://www.iuscomp.org/gla/statutes/LuftSiG.htm In the version published on 11 January 2005 (Federal
Law Gazette I p. 78)
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		(ข) อ้างไว้ในมาตราที่ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการกระทบสิทธิ
				
- War Weapons Control Act7 (Kriegswaffenkontrollgesetz, KrWaffKontrG)
Section 14 Supervisory Authorities
		 (4) Persons authorised by the supervisory authorities may enter premises where
required by their functions. The basic right of inviolability of the home embodied in
Article 13 of the Basic Law shall be restricted to that extent.
				
- Federal Data Protection Act8 (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG)
Section 24 Monitoring by the Federal Commissioner for Data Protection
		 (2) Monitoring by the Federal Commissioner shall also extend to personal
data subject to professional or special official secrecy, especially tax secrecy under
section 30 of the Tax Code. In the case of the Federal Authorities within the meaning of
section 2 para. (1) sentence 2 the mail and telecommunication secrecy (Section 10
Basic Law) shall be restricted, as long as it is necessary for the exercise of supervision
of the controller of the data file. Except as provided in No. 1 below, the right of
monitoring shall not extend to the contents of posts and telecommunications….
			 - Act against Restraints on Competition9 (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB)
Section 59 Requests for Information
		 (3) Persons entrusted by the cartel authority to carry out an examination may
enter the offices of undertakings and associations of undertakings. The fundamental
right under Article 13 of the Basic Law [Grundgesetz] is restricted to this extent.

7

8

9

http://www.iuscomp.org/gla/statutes/KrWaffKontrG.htm As last amended by Article 3 of the law of
11 October 2002, Federal Law Gazette I, p. 3970
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BDSG.htm In the version published on 20 December 20, 1990
(BGBl.I 1990 S.2954), as amended by the law of 14 September, 1994 (BGBl. I S. 2325)
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GWB.htm In the version promulgated on 26 August 1998 (Federal
Gazette I p. 2546)
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			 - Law on the Supervision of Insurance Undertakings10 (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG)
Section 83
		 (3) The staff of the supervisory authority and any persons pursuant to subsection
1 (4) above shall be permitted access to the premises of the insurance undertaking
to perform the inspections in accordance with subsection 1 (2) and (3) above and in
the cases mentioned in subsection 1 (5) above. The basic right of article 13 of the
Grundgesetz (Basic Law) shall be limited accordingly.
				
- Medicinal Products Act11
Section 74 Participation of customs offices
		 (1) The Federal Ministry of Finance and the customs offices specified by it shall
participate in the supervision of the introduction of medicinal products and active
substances into the purview of the present Act and of the export of the same. The
authorities named may:
			 1. retain for inspection consignments of the type named in sentence 1,
as well as their means of conveyance, containers, loading and packing material,
			 2. inform the competent administrative authorities of suspected violations of
prohibitions and restrictions of the present Act or of the ordinances issued pursuant
to the present Act, if this suspicion becomes evident during the execution of their
duties,
			 3. issue instructions to the effect that, in instances defined in number 2,
consignments of the type named in sentence 1 shall be presented to a competent
medicinal product supervision authority at the cost and at the risk of the person
holding the right of disposal of the consignment.
			 The inviolability of the secrecy of mail pursuant to Article 10 of the Basic Law
shall be restricted in compliance with sentences 1 and 2.
10
11

http://www.iuscomp.org/gla/statutes/VAG.htm Fully amended version as at January 2000
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_amg/englisch_amg.html in the version published on
12 December 2005 (Federal Law Gazette [BGBl.]) Part I p. 3394, last amended by Article 1 of the Law
of 19th October 2012 (Federal Law Gazette I p. 2192)
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		อย่างไรก็ดี สมควรกล่าวไว้ด้วยว่า จะไม่มีการอ้างบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมาย
ล�ำดับรองในกฎหมายเยอรมัน แต่ประการใด เนื่องจากมาตรา 19 ของ Basic Law ก�ำหนดให้ต้อง
อ้างบทจ�ำกัดสิทธิเฉพาะกรณีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น ไม่ได้ก�ำหนดให้ต้องอ้าง
บทจ�ำกัดสิทธิไว้ในกฎหมายล�ำดับรองด้วย
		 ส� ำ หรั บ การก� ำ หนดแบบกฎหมายมาตรฐานของประเทศไทยในเรื่ อ งนี้ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณา
โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการตรากฎหมายทัง้ ในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ สมควร
น�ำมากล่าวโดยสรุป ดังนี้
		1. ความเป็นมาในการก�ำหนดแบบกฎหมาย
			 ในระยะแรกก่อนที่จะมีการก�ำหนดแบบกฎหมายมาตรฐานเพื่อใช้ในการระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ปรากฎว่าได้มี
การระบุไปบ้างแล้วในร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาบางฉบับ โดยก�ำหนดไว้ใน
“ค�ำปรารภ” ของร่างพระราชบัญญัติ เพราะเห็นว่า “ค�ำปรารภ” เป็นส่วนส�ำคัญส่วนแรกของ
กฎหมายที่แสดงหรือบอกให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ความเป็นมาหรือสาเหตุที่ต้องตรากฎหมายนั้นๆ
เช่น พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ12 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 254113 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 254114 แต่เนื้อความที่ระบุไว้ก็ยังมีการใช้ถ้อยค�ำ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปในทางเดี ย วกั น หรื อ มี ข ้ อ ยุ ติ ที่ ต รงกั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ความเห็ น ของ
คณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นๆ
			 ใน พ.ศ. 2541 นั้นเอง ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการตั้งกรรมการร่างกฎหมาย
คณะพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการร่างกฎหมาย 10 คณะ (ตามจ�ำนวนคณะที่มีอยู่ในเวลา
นั้น)15 และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอักขราทร จุฬารัตน) เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
ก�ำหนดแบบการร่างกฎหมายในเรือ่ งการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
12

13

14

15

มีความเป็นดังนี้
“โดยที่เป็นการสมควรให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่... ประกอบกับมาตรา 49 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
มีความเป็นดังนี้
“โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบ
กิจการ หรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึง่ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
มีความเป็นดังนี้
“โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อันจะเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือ
ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึง่ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้
กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
ประกอบด้วย นายประพจน์ ถิระวัฒน์ นายประยูร กาญจนดุล นายปรีชา สุมาวงศ์ นายปลั่ง มีจุล นายวัฒนา รัตนวิจิตร
นายสรรเสริญ ไกรจิตติ นายอมร จันทรสมบูรณ์ พล.ต.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร นายอรุณ ภาณุพงศ์ และนายโอสถ โกศิน
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			 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
“แนวทางทีเ่ หมาะสมในการอ้างบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญควรยกร่างเป็นอีกมาตราหนึง่ ในพระราชบัญญัติ
เพือ่ ระบุวา่ พระราชบัญญัตนิ นั้ เป็นเรือ่ งการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเรื่องใดบ้าง ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
คือ ประชาชนยังคงรับรู้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพได้โดยทราบที่มาของตราพระราชบัญญัติ
อันเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพแล้ว ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพหลาย
เรื่อง ก็ยังสามารถระบุไว้ในมาตราเดียวกันนี้ได้ทั้งหมดโดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติมาตราอื่นของ
กฎหมายด้วย” โดยมีความเห็นต่อไปว่า เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้กฎหมาย สมควร
ก�ำหนดมาตราที่จะต้องยกร่างขึ้นใหม่ไว้ในส่วนต้นของร่างกฎหมาย โดยอยู่ถัดจากมาตราเกี่ยวกับ
วันใช้บังคับกฎหมาย และในกรณีที่เป็นพระราชบัญญัติซึ่งมีการยกเลิกพระราชบัญญัติก่อนๆ ก็จะ
อยู่ถัดจากมาตรายกเลิกพระราชบัญญัติอื่นๆ นั้น
			 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ไม่เห็นด้วยกับการอ้างไว้
ในส่วนอื่นของพระราชบัญญัติด้วยเหตุผลดังนี้
			 (1) หากจะมีการอ้างไว้ในเหตุผลประกอบร่างกฎหมายแล้ว อาจจะมีปัญหาโต้แย้งได้ว่า
เป็นการไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องได้ เนื่องจากเหตุผลประกอบร่างกฎหมาย (ส่วนที่เป็นหมายเหตุ
ท้ายกฎหมาย) นั้น มิได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมาย
			 (2) การอ้างไว้ใน “ค�ำปรารภ” ของพระราชบัญญัตินั้น เห็นว่ายังมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง
บางประการ ดังนี้
			 (ก) เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจนิติบัญญัติ
(การตราพระราชบัญญัต)ิ เป็นอ�ำนาจของรัฐสภา การตราพระราชบัญญัตจิ งึ ไม่จำ� เป็นต้องอ้างบทอาศัย
อ�ำนาจใดอีก ส่วนการที่มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนัน้ เป็นหลักเกณฑ์จำ� กัดการใช้อำ� นาจ
ของรัฐสภาว่าในการตรากฎหมายจะต้องอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น การอ้างใน
ค�ำปรารภว่าอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญจึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายดังกล่าว
			 (ข) การอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้ในค�ำปรารภอาจท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่อ้างไว้เท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้นทุกกรณีไป เพราะ
พระราชบัญญัติฉบับหนึ่งๆ ปกติจะมีเนื้อหาปะปนกันระหว่างบทบัญญัติที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และที่มิได้จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
			ส�ำหรับเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพในเรื่องใด ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจมาตราใดของรัฐธรรมนูญ
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การระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

			 ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) มีข้อสังเกตด้วยว่า
บทบัญญัติมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญฯ มีแนวทางมาจากมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งกฎหมายต่างๆ ของเยอรมันที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะ
บัญญัตอิ า้ งถึงข้อจ�ำกัดในการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตดิ งั กล่าวไว้ในมาตราทีแ่ ยกต่างหากอันตรงกับแนวทาง
ที่กล่าวข้างต้น16
			 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ร ายงานความเห็ น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เกี่ยวกับการวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและให้แจ้งเวียนส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ และ
ในช่วงเวลานั้น ก็ได้มีการออกพระราชก�ำหนดจ�ำนวน 3 ฉบับโดยมีรูปแบบการระบุตามแนวทาง
ที่ส�ำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาวางไว้ ได้แก่ พระราชก�ำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254117 พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 254118 และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 254119
			 แต่ในเวลาต่อมา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ
ร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นแตกต่างกัน
ในการที่จะระบุตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญฯ ว่า “ควรระบุไว้ในส่วนใดของร่างพระราชบัญญัติ”
ประธานคณะกรรมาธิการฯ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2541 กราบเรียนประธานรัฐสภา
เรื่อง ขออนุเคราะห์ตั้งคณะกรรมการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และประธานรัฐสภา
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บันทึก เรื่อง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่องเสร็จ
ที่ 86/2541) ส่งพร้อมกับหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/174 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2541
ถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 2 ทวิ แห่งพระราชก�ำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
“มาตรา 2 ทวิ พระราชก�ำหนดนีเ้ ป็นกฎหมายเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สนิ ของบุคคลซึง่ ตราขึน้ โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505
“มาตรา 3 ทวิ พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ำกัดเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล
และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง
มาตรา 48 ละมาตรา 50 สรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
มาตรา 3 ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
“มาตรา 3 ทวิ พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ำกัดเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล
และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง
มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

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

_16-0497(009-028)P3.indd 17

17
6/17/59 BE 3:56 PM

จารุวรรณ เฮงตระกูล

ได้มีค�ำสั่งรัฐสภาที่ 18/2541 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนด
รูปแบบของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจใน
การตรากฎหมาย ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาก�ำหนดรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมาย
			 คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดรูปแบบฯ ดังกล่าวได้เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา
ก�ำหนดรูปแบบร่างพระราชบัญญัตใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับการระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจใน
การตรากฎหมาย โดยมีความเห็นสรุปได้ดังนี้
			 (1) คณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ทีว่ า่ ไม่เป็นการสมควร
ที่จะบัญญัติไว้ในเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติ เพราะเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลของการเสนอกฎหมายและ
มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
			 (2) ต่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ให้มีการบัญญัติไว้ในค�ำปรารภ
มีความไม่เหมาะสมบางประการนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นดังนี้
				 - ในประเด็นที่ว่า “โดยที่อ�ำนาจในการตราพระราชบัญญัติเป็นอ�ำนาจของรัฐสภา
การตราพระราชบัญญัติจึงไม่จ�ำเป็นต้องอ้างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” นั้น เป็นความจริงเฉพาะ
เมื่อประเทศอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติในลักษณะของมาตรา 29 แต่ตาม
รัฐธรรมนูญปัจจุบนั เมือ่ รัฐธรรมนูญเป็นการบังคับไว้ในมาตรา 29 ให้ตอ้ งอ้างบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
จึงต้องหมายความว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน อ�ำนาจในการตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา
ถูกจ�ำกัดลงกว่าที่เคยมีมา ข้อจ�ำกัดดังกล่าวคือ การบังคับให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องระบุมาตราของ
รัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัดเจน
ในวรรคสองของมาตรา 29 ว่า “ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมาย
นั้นด้วย” หลักกฎหมายที่ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตราพระราชบัญญัติได้โดยไม่ต้องอ้างบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญจึงเป็นอันใช้ไม่ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน
					 ตามแบบแห่งการตรากฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแม้แต่ประกาศนั้น เมื่อใด
ที่จะต้องอ้างถึงที่มาแห่งอ�ำนาจ จะเขียนไว้ในค�ำปรารภทั้งสิ้น และไม่พียงแต่กฎหมายของฝ่ายบริหาร
เท่านั้น แม้แต่ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็เขียนไว้ในค�ำปรารภเช่นกัน (ข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และกฎ หรือระเบียบที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ออกใช้บังคับ)
					 - ในประเด็นที่ว่า “การอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้ในค�ำปรารภอาจท�ำให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม
ที่อ้างไว้เท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้นทุกกรณีไป” นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่าการที่จะเกิด
ความเข้าใจผิดดังเช่นว่านั้นได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับถ้อยค�ำแห่งการเขียนค�ำปรารภซึ่งไม่ว่าจะเขียน
ไว้ในค�ำปรารภหรือมาตราหนึ่งมาตราใด ถ้าไม่ระมัดระวังถ้อยค�ำให้ดี ก็ย่อมเกิดความเข้าใจผิดได้
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เช่นเดียวกัน ดังเห็นได้ในพระราชก�ำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
ซึ่งเพิ่มความเป็นมาตรา 2 ทวิ ว่า “พระราชก� ำ หนดนี้ เ ป็ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ
ในทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลซึ่ ง ตราขึ้ น โดยอาศั ย อ� ำ นาจตามมาตรา 48 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย” ถ้อยค�ำดังกล่าวแม้จะบัญญัติเป็นมาตราหนึ่ง ก็ย่อมอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่นเดียวกันว่า กฎหมายทั้งฉบับเป็นกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ทั้งๆ ที่ ในพระราช
ก�ำหนดดังกล่าวมีหลายส่วนมิได้จ�ำกัดสิทธิเช่นว่านั้น
			 (3) คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะบัญญัติไว้ในค�ำปรารภ ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้
					 - โดยหลักการตรากฎหมายของไทยนั้น บทบัญญัติต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้เป็นมาตราต่างๆ
ล้วนแต่มีสภาพบังคับแห่งกฎหมาย และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสาระแห่งกฎหมายนั้นๆ การน�ำถ้อยค�ำ
ที่อ้างถึงที่มาแห่งอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญมาบัญญัติเป็นมาตราหนึ่ง ย่อมจะขัดกับหลักดังกล่าว
					 - การอ้างทีม่ าแห่งอ�ำนาจเพือ่ จะกระท�ำการใดการหนึง่ ย่อมเป็นการสมควรทีจ่ ะอ้างเสีย
ให้เสร็จสิน้ ก่อนทีจ่ ะกระท�ำการนัน้ มิใช่กระท�ำไปบางส่วนแล้วจึงมาอ้างทีม่ าแห่งอ�ำนาจ เมือ่ รัฐธรรมนูญ
บัญญัติว่าการตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ จะต้องระบุบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจ
ในการตรากฎหมาย ย่อมหมายความว่ารัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เป็นเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติ ดังนั้น
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขนั้นเสียก่อนจึงจะด�ำเนินการต่อไปได้ การเขียน
ไว้ในค�ำปรารภจึงเป็นการสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ตรงกันข้าม หากไปบัญญัติไว้ในมาตราหนึ่ง
มาตราใด ที่มิใช่มาตราหนึ่ง ย่อมขัดกับหลักการดังกล่าว (จะบัญญัติไว้ในมาตรา 1 ซึ่งเป็นเรื่องชื่อ
พระราชบัญญัติ ก็ย่อมท�ำไม่ได้ เพราะการก�ำหนดให้เรียกกฎหมายนั้นว่าอย่างไรย่อมต้องมาก่อน
มิฉะนั้นจะเรียกกฎหมายนั้นว่าอย่างไร)
					 - โดยวัตถุประสงค์แห่งค�ำปรารภนั้น เป็นเรื่องที่ประสงค์จะบอกกล่าวให้ประชาชน
ทราบถึงที่มา ความจ�ำเป็น และเป้าหมายแห่งการตราพระราชบัญญัตินั้น ในทางปฏิบัติเมื่อมีความ
จ�ำเป็นต้องอ้างที่มาแห่งอ�ำนาจ ก็จะบัญญัติไว้เสียทีเดียวในค�ำปรารภนั้น ซึ่งบังเอิญที่ผ่านมาเป็นเรื่อง
ของฝ่ายบริหารเสียทั้งสิ้น ส่วนการตราพระราชบัญญัติไม่มีความจ�ำเป็นต้องอ้างที่มาแห่งอ�ำนาจ
มาบัดนีเ้ มือ่ เกิดความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอ้างถึงทีม่ าแห่งอ�ำนาจ ท�ำนองเดียวกัน จึงไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะต้อง
ท�ำให้แตกต่างกันออกไป
					 - บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 29 วรรคสอง มิ ไ ด้ ใช้ เ ฉพาะกั บ การตรา
พระราชบัญญัติเท่านั้น หากแต่ใช้กับกฎหมายทุกชนิดรวมทั้งพระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกา และ
กฎหรือข้อบังคับด้วย หากน�ำมาบัญญัติไว้เป็นมาตราหนึ่งต่างหาก ย่อมจะเกิดความลักลั่น และเป็น
การกล่าวถึงเรือ่ งเดียวกันในทีส่ องแห่งในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน ดังตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ในพระราชก�ำหนด
ที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นตามรูปแบบที่คณะกรรมการร่างกฎหมายก�ำหนดขึ้นซึ่งข้อความที่อ้างถึงที่มา
แห่งอ�ำนาจถึง 2 แห่ง กล่าวคือ ในค�ำปรารภ ได้บัญญัติว่า “อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 218
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก�ำหนด
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้” และไปบัญญัติไว้ในมาตรา 3 ทวิ ความว่า “พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับการจ�ำกัดเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพ ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง ฯลฯ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” (พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์
พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541)
					 - เมื่อน�ำความดังกล่าวไปบัญญัติไว้เป็นมาตราหนึ่งต่างหาก เมื่อเป็นกรณีแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเก่า (ซึง่ ออกมาภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับเก่า ซึง่ ไม่มบี ทบัญญัตใิ ห้ตอ้ งอ้างทีม่ าแห่งอ�ำนาจในการ
จ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ) เมื่อก�ำหนดขึ้นเป็นเอกเทศจึงเกิดปัญหาว่ามาตราเอกเทศนั้นมีฐานะอย่างไร
เมื่อรวมกับกฎหมายแม่ ทางออกที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาท�ำก็คือ สร้างเป็นมาตรา
สอดแทรกเข้าไปในกฎหมายแม่ (ดังเช่นพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตธิ นาคารพาณิชย์
พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ซึง่ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็นมาตรา 3 ทวิ ของพระราชบัญญัตธิ นาคารพาณิชย์
พ.ศ.2505) จึงกลายเป็นว่าพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ทั้งฉบับ ออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา 35 วรรคสอง มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ซึ่งในขณะนั้น คือปี 2505 มาตรา
ต่าง ๆ ดังกล่าวในรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ไม่ใช่เรื่องที่อ้างถึงแต่อย่างใด ความสับสน
ย่อมจะเกิดขึน้ ว่ากฎหมายอ้างรัฐธรรมนูญผิด และผูใ้ ช้กฎหมายคงจะสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องมีมาตรา 3 ทวิ
ตรงกันข้ามถ้าน�ำความดังกล่าวเขียนไว้เสียในค�ำปรารภ ปัญหาดังกล่าวย่อมจะไม่เกิดขึน้ และไม่เป็นการ
ไปกระทบถึงกฎหมายแม่ที่ออกมาใช้ก่อนหน้านั้น
					 ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น คณะกรรมการพิ จ ารณารู ป แบบฯ จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า
การอ้างที่มาแห่งอ�ำนาจในการตรากฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะอ้างไว้ในค�ำปรารภดังที่รัฐสภาได้เคยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พระราชบัญญัติไปก่อนหน้านี้หลายฉบับแล้ว
					 เมือ่ สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณารายงานของคณะกรรมการฯ แล้วเห็นแตกต่างว่าการอ้าง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญควรยกร่างเป็นอีกมาตราหนึ่งในพระราชบัญญัติเพื่อระบุว่าพระราชบัญญัตินั้น
เป็นเรื่องการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เรื่องใดบ้าง แต่วุฒิสภาพิจารณาแล้วกลับเห็นว่า การอ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญควรที่จะอ้างไว้ใน
ค�ำปรารภ ดังนั้น ประธานรัฐสภาจึงได้มีค�ำสั่งรัฐสภาที่ 3/2542 ลงวันที่ 15 มกราคม 2542 แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อหาข้อยุติการก�ำหนดรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการระบุ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของทั้งสองสภา
และคณะกรรมการเพือ่ หาข้อยุตกิ ารก�ำหนดรูปแบบของร่างพระราชบัญญัตใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับการระบุ
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมาย เห็นชอบให้ระบุการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ไว้ในวรรคสองของค�ำปรารภ
20
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					 ในส่วนของฝ่ายบริหารนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 เห็นชอบ
กับแนวทางดังกล่าว และให้กระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติท�ำนองนี้
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
					 ดังนั้น นับแต่นั้นมาจึงได้ข้อยุติและมีการก�ำหนดบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมาย
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปรากฏอยู่ในส่วนของวรรคที่สองของค�ำปรารภก่อนถึงในส่วนเนื้อหาของ
ร่างพระราชบัญญัติ และใช้ถ้อยค�ำตามที่รัฐสภาก�ำหนด ดังนี้
							
“พระราชบัญญัติ/พระราชก�ำหนด/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มี
					 บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
					 ประกอบมาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
					 กระท�ำได้ โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
		2. ปัญหาในการระบุเนื้อหาของบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ20
			 แม้ว่าจะมีข้อยุติดังกล่าวข้างต้นว่า ให้ระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในส่วนของวรรคสอง
ในค�ำปรารภของพระราชบัญญัติ โดยใช้ถ้อยค�ำตามที่รัฐสภาวางแนวทางไว้ก็ตาม แต่ในชั้นการร่าง
กฎหมายก็ยังมีประเด็นปัญหาในรายละเอียดบางประการที่รัฐสภามิได้กล่าวถึงหรือให้แนวทางไว้
กล่าวคือ
			2.1 การอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะต้องอ้างมาตราใดบ้าง
						 ในประเด็นปัญหานี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ได้มี
การพิจารณาวางแนวทางในเวลาต่อมา21 ในคราวทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำ� เนินการจัด
ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ซึง่ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการร่างกฎหมาย ทั้ง 10 คณะ เพื่อประชุมปรึกษาหารือก�ำหนดแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2542 โดยได้วางแนวทาง
เพิม่ เติมภายในกรอบของรัฐสภาทีว่ างไว้วา่ จะต้องอ้างเฉพาะมาตราในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น เช่น มาตรา 31 วรรคสาม มาตรา
35 วรรคสอง มาตรา 36 วรรคสอง มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 39 วรรคสองและวรรคสี่ มาตรา 44
วรรคสอง มาตรา 45 มาตรา 49 มาตรา 50 วรรคสอง มาตรา 51 มาตรา 64 เป็นต้น และส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยึดถือปฏิบัติแนวทางนี้มาโดยตลอดส�ำหรับร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาของส�ำนักงานฯ
20
21

สรุปความและเรียบเรียงจาก “คู่มือร่างกฎหมาย” ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า 75-87”
บันทึก เรื่อง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่สอง)
(เรื่องเสร็จที่ 554/2542)) ส่งพร้อมกับหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/174 ลงวันที่ 17 กันยายน
2542 ถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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		 2.2 การอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
						 ในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นนั้น อาจมีกรณีที่จะด�ำเนินการได้เป็น 3 รูปแบบ
คือ
						 1) ร่างพระราชบัญญัติฉบับแรก เพื่อก�ำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง
กฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องหนึ่ง ๆ โดยยกเลิกกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เดิมนั้น
						 2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราของ
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ และ
						 3) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิก เพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
โดยไม่มีการตรากฎหมายขึ้นใหม่
						กรณีตาม 1) และ 3) นั้น การอ้างบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในร่างพระราชบัญญัติ
เมือ่ น�ำกรอบทีร่ ฐั สภาวางไว้ประกอบกับแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกิดปัญหาในการยกร่าง
กฎหมายค่อนข้างน้อยมาก กล่าวคือ กรณีรา่ งพระราชบัญญัตฉิ บับแรก จะต้องพิจารณาเนือ้ หาของร่าง
พระราชบัญญัตนิ นั้ ทัง้ ฉบับว่า มีบทบัญญัตใิ ดทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือ
ไม่ และเป็นสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัตมิ าตราใดของรัฐธรรมนูญ แล้วจึงอ้างบทบัญญัตมิ าตรานัน้
ในบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ในวรรคสองของค�ำปรารภในร่างพระราชบัญญัตทิ ยี่ กร่าง ส่วนกรณีรา่ ง
พระราชบัญญัติยกเลิก ไม่จ�ำเป็นต้องมีบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากเป็นการยกเลิกบทบัญญัติ
ของกฎหมายเดิมทีใ่ ช้บงั คับอยู่ โดยทัว่ ไปจึงไม่มกี ารก�ำหนดเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล
						แต่กรณีตาม 2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนั้น เนื่องจากบทเฉพาะกาลตาม
มาตรา 335(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้กฎหมายที่มี
ผลใช้บงั คับอยูใ่ นวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ หรือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ตุลาคม 2540) ไม่ต้องมีบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญในร่างพระราชบัญญัติด้วย เว้นแต่เป็นการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย การด�ำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 29 ด้วย ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมจึงต้องมีบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพด้วย
						 ต่อมา ในทางปฏิบัติได้มีปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดที่จะก�ำหนดเพื่อให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและตามกรอบที่รัฐสภาวางไว้ ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการร่าง
กฎหมายไว้วา่ จะต้องพิจารณาเนือ้ หาของร่างพระราชบัญญัตฉิ บับแก้ไขเพิม่ เติมทัง้ ฉบับว่า มีบทบัญญัติ
ที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องระบุบทจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ในค�ำปรารภของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดย
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						- พิจารณาแต่เฉพาะเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ว่ามี
มาตราใดจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และไม่ต้องกลับไปพิจารณา
พระราชบัญญัติฉบับเดิมหรือฉบับแรกว่ามีการอ้างไว้แล้วหรือไม่
						 - หากพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในมาตราใดของ
พระราชบัญญัตฉิ บับเดิมทีม่ กี ารอ้างบทบัญญัตจิ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญไว้แล้ว
ให้นำ� บทบัญญัตจิ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้เคยอ้างไว้เดิมทัง้ หมดมาบัญญัติ
ไว้ในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง
						 - หากพระราชบัญญัติเดิมยังไม่มีการอ้างไว้เลย เพราะเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
ในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ก็จะต้องพิจารณาต่อไป
ว่า เนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจ�ำเป็นต้องอ้างบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้างหรือไม่ ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องอ้างให้น�ำมาบัญญัติไว้ทุกมาตรา
โดยไม่ต้องพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติเดิมอีก
						 ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลว่า ถ้อยค�ำที่ใช้ (ตามที่รัฐสภาวางไว้) ว่า “พระราชบัญญัตินี้
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กั บมาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย บั ญญั ติใ ห้ ก ระท� ำ ได้
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” นั้น ค�ำว่า “พระราชบัญญัตินี้...” ของค�ำปรารภ
อันเป็นทีม่ าของอ�ำนาจในการตราพระราชบัญญัตแิ ต่ละฉบับนัน้ หมายถึง “พระราชบัญญัตฉิ บับแก้ไข
เพิม่ เติมนี.้ ..” เท่านัน้ การอ้างมาตราของรัฐธรรมนูญในค�ำปรารภของพระราชบัญญัตฉิ บับแก้ไขเพิม่ เติม
จึงต้องพิจารณาแต่เฉพาะเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนั้นเท่านั้น ว่ามีมาตราใด
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และไม่ต้องกลับไปพิจารณาพระราชบัญญัติ
ฉบับเดิม
การก�ำหนดแบบกฎหมายมาตรฐานในกฎ
		 เดิมในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ วางแบบมาตรฐานในการระบุบทจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีการพิจารณาวางแบบ
มาตรฐานส�ำหรับกฎและข้อบังคับตามมาตรา 29 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ในคราวเดียวกันด้วย
แต่หลังจากที่รัฐสภาได้ก�ำหนดแนวทางการระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในร่างพระราชบัญญัติแล้ว
จึงต้องมีการพิจารณาวางแบบกฎหมายส�ำหรับกฎและข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐสภา
อีกครั้ง ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ด�ำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา
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จารุวรรณ เฮงตระกูล

(กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการร่างกฎหมายทั้ง 10 คณะ22
เพื่ อ ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ก� ำ หนดแบบกฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา 29 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย อีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2542
		 ในครั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็น23 สรุปได้ว่า ส�ำหรับร่างกฎหรือ
ข้อบังคับ (กฎหมายล�ำดับรอง) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้
อันจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น สมควรก�ำหนด
แบบโดยให้ระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องทุกมาตราทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมายแม่บท
ไว้ในบทอาศัยอ�ำนาจในการออกกฎหรือข้อบังคับ โดยไม่ต้องพิเคราะห์เนื้อหาของกฎหรือข้อบังคับ
ฉบับนั้นว่าจะเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่อ้างทุกมาตราหรือไม่ ซึ่งแบบร่างกฎหรือ
ข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าวจะสอดคล้องกับการอ้างกฎหมายแม่บทที่ถือปฏิบัติอยู่แล้วในขณะนี้
โดยความที่อ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะมีสภาพเป็นส่วนขยายการอ้างกฎหมายแม่บทแต่ละฉบับ
ในตัวโดยให้เหตุผลดังนี้
		 “เนื่องจากกฎหรือข้อบังคับอาจมีที่มาจากกฎหมายแม่บทที่ให้อ�ำนาจในการออกกฎหรือ
ข้อบังคับเพียงมาตราเดียงหรือหลายมาตราก็ได้ นอกจากนั้น บทบัญญัติเพียงมาตราเดียวหรือหลาย
มาตราของกฎหมายแม่บทดังกล่าวก็อาจมีที่มาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียวหรือ
หลายมาตราก็ได้อีกชั้นหนึ่ง...ฯลฯ... และโดยที่เจตนารมณ์การให้อ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็น
ไปเพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการท�ำความเข้าใจ
กฎหมายเท่านัน้ จึงสมควรให้ระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วข้องทุกมาตราทีใ่ ห้อำ� นาจในการ
ตรากฎหมายแม่บทฉบับนัน้ ไว้ในบทอาศัยอ�ำนาจในการออกกฎหรือข้อบังคับ โดยไม่ตอ้ งพิเคราะห์
เนื้อหาของกฎหรือข้อบังคับฉบับนั้นว่าจะเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่อ้างทุกมาตรา
หรื อ ไม่ . ...โดยความที่ อ ้ า งบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี ส ภาพเป็ น เพี ย งส่ ว นขยายการอ้ า ง
พระราชบัญญัติแต่ละฉบับในตัว...”
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ประกอบด้วย นายประพจน์ ถิระวัฒน์ นายประยูร กาญจนดุล นายปรีชา สุมาวงศ์ นายปลั่ง มีจุล นายมีชัย ฤชุพันธุ์
นายวัฒนา รัตนวิจิตร นายสรรเสริญ ไกรจิตติ นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายอรุณ ภาณุพงศ์ และนายโอสถ โกศิน (ค�ำสั่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 60/2542 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมายคณะพิเศษ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2542)
บันทึก เรื่อง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่สอง)
(เรือ่ งเสร็จที่ 554/2542) ส่งพร้อมหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/805 ลงวันที่ 17 กันยายน 2542
ถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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การระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

		 ในกรณีทกี่ ฎหมายแม่บทได้ใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญหรือได้รบั ความเห็นชอบ
ของรัฐสภา ซึ่งต้องเป็นไปตามบทเฉพาะกาลตามมาตรา 315(1) ของรัฐธรรมนูญฯ นั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกาก็ได้มคี วามเห็นว่า การวางรูปแบบของกฎหรือข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย
แม่บทดังกล่าว ก็สมควรปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น โดยผูจ้ ดั ท�ำร่างกฎหรือข้อบังคับต้อง
พิจารณาว่ากฎหมายแม่บทนัน้ สมควรมีทมี่ าตามบทบัญญัตมิ าตราใดในรัฐธรรมนูญ แล้วระบุบทบัญญัติ
มาตราดังกล่าวลงไว้ตามนั้น
		 ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการวางแบบมาตรฐานในการอ้างบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ส�ำหรับพระราชกฤษฎีกาไว้ ส�ำหรับกฎหมายล�ำดับรองอื่น ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศ ก็ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งในการตรวจพิจารณากฎหมายล�ำดับรอง
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และรวมทั้งประกาศ
หรือระเบียบบางประเภท จึงได้ด�ำเนินการโดยระบุบทจ�ำกัดสิทธิและสรีภาพในกฎหรือข้อบังคับตาม
มาตรา 29 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาวางไว้ในรูปแบบดังนี้
				
				
“อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
		 มาตรา ... แห่งพระราชบัญญัติ...........พ.ศ. .... อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
		 เกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา... มาตรา...
		 และมาตรา... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
		 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
		 ดังต่อไปนี้”
		
		 ต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความใน
มาตรา 29 ที่บัญญัติเรื่องนี้ไว้ก็ยังก�ำหนดแนวทางเดียวกัน เพียงแต่ไม่มีการระบุ “ข้อบังคับ” ไว้ใน
วรรคสาม ซึ่งก็มิได้มีผลเปลี่ยนแปลงในสาระส�ำคัญในการระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในกฎ หรือ
แบบมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติแต่ประการใด ดังนั้น แบบของกฎในเรื่องนี้จึงยังน�ำมาใช้ต่อไป
		 อย่างไรก็ดี สมควรมีข้อสังเกต ณ ที่นี้ด้วยว่า โดยหลักแล้วส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะตรวจพิจารณาเฉพาะร่างกฎในระดับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และรวมทั้งประกาศหรือ
ระเบียบบางประเภทเฉพาะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและมีมติมอบหมายให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเท่านั้น ส�ำหรับร่างกฎหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรี
มิได้มีมติมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หรือที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐออกใช้บังคับ ซึ่งถือได้ว่ามีสภาพเป็น “กฎ” ด้วยนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรา 29 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยเช่นกัน แต่ก็เป็นเรื่องที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ผู้ออกกฎหรือข้อบังคับนั้นจะต้องพิจารณาด�ำเนินการระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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จารุวรรณ เฮงตระกูล

สรุปและข้อเสนอแนะ
		 จากข้อมูลที่ได้น�ำเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมานับแต่มีบทบัญญัติมาตรา 29 ของ
รัฐธรรมนูญ ก�ำหนดให้ตอ้ งระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายและกฎเกิดขึน้ การถกเถียงปัญหา
เกี่ยวกับมาตรา 29 นั้น อยู่กับประเด็นรูปแบบการเขียนในกฎหมายเป็นส�ำคัญ แต่การพิจารณาในทาง
เนือ้ หาสาระและผลทางกฎหมาย กลับได้รบั ความสนใจในทางวิชาการค่อนข้างน้อยมาก และยังคงเป็น
ประเด็นถกเถียงทางวิชาการกันต่อไป ซึ่งผู้เขียนเองมีความเห็นว่า จากสภาพปัญหาและการหาข้อยุติ
ในเรือ่ งนีเ้ ป็นตัวอย่างทีด่ ปี ระการหนึง่ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการร่างกฎหมายในการพัฒนาแนวความคิด
ด้านนิติบัญญัติของประเทศไทยต่อไป โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะดังต่อไปนี้
		 1. การระบุบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายหรือกฎที่มีบทบัญญัติจำ� กัด
สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองและคุม้ ครองไว้ดว้ ยนัน้ เป็น “รูปแบบ” ประการหนึง่ ทีพ่ งึ มีสำ� หรับ
กฎหมายหรือกฎทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว24 ซึง่ จะต้องมาพิจารณาประกอบกับการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือของกฎด้วย แต่ทผี่ า่ นมาก็ยงั ไม่เคยมีการวินจิ ฉัยทีช่ ดั เจนว่า หากกฎหมาย
หรือกฎขาดรูปแบบดังกล่าว ไม่มีการก�ำหนดไว้ หรือก�ำหนดไว้แต่ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายอันเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไม่ครบถ้วน จะมีผลทางกฎหมาย
เป็นเช่นไร ศาลที่มีอ�ำนาจหน้าที่ให้การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือของกฎ
ก็ยังมิได้มีการวินิจฉัยวางหลักที่ชัดเจนแน่นอน
		 แต่ในประเด็นนี้ก็มีความเห็นทางวิชาการไปในแนวทางว่า การฝ่าฝืนไม่ระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในระบบกฎหมายที่หลักการ
ดังกล่าวปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่นกรณีตามรัฐธรรมนูญญ มาตรา 29) ย่อมส่งผลให้กฎหมาย
ฉบับนั้นขัดรัฐธรรมนูญ โดยเหตุนี้ย่อมต้องถือว่ากฎหมายที่ได้รับการตราขึ้นโดยไม่ระบุบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจ ใช้บงั คับไม่ได้ทงั้ ฉบับ25 ในส่วนของกฎ หากไม่ได้ระบุไว้กจ็ ะเป็นกฎทีต่ ราขึน้
โดยไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ เนื่ อ งจากไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
มาตรา 2926
		 กรณีจึงเป็นปัญหาที่ผู้ร่างกฎหมายหรือกฎจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบและระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วน แต่ในบางครั้งหากเกิดความไม่แน่ใจว่าระบุไว้ครบถ้วนหรือไม่แล้ว
ก็มักเกิดค�ำพูดว่า “ใส่เกินไว้ดีกว่าขาด” ให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ
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กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, อ้างแล้ว, หน้า 33
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การระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

		 2. เนือ้ หาในการระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนัน้ ได้ถกู วางก�ำหนดเป็นบรรทัดฐานโดยรัฐสภา
แล้วว่า ต้องอ้างไว้ในค�ำปรารภโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดดังเช่น
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นไว้ ดังนั้น ประชาชนทั่วไปซึ่งอ่านกฎหมายที่บังคับแก่ตนก็คง
ต้องพิจารณาตรวจสอบด้วยตนเองว่า กฎหมายนั้นจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดบ้าง เพราะโดย
การอ่านล�ำดับเลขมาตราที่มีการระบุไว้ก็คงไม่สามารถทราบในทันทีได้ว่า เลขมาตราที่อ้างถึง
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด ซึ่งผู้เขียนก็ยังมีความเห็นไปในทางที่ว่าการระบุโดยละเอียดเพื่อ
ให้ประชาชนได้ทราบว่าเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด น่าจะก่อให้เกิดข้อค�ำนึงและผลใน
ทางจิตวิทยาแก่ผู้อ่านบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในทุกครั้งว่า รัฐมีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของตน
โดยกฎหมายฉบับนั้นในเรื่องใดบ้าง มิใช่แต่เพียงการอ้างเลขมาตราของบทบัญญัติ ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว
ผูอ้ า่ นก็จะผ่านไปโดยมิให้ความส�ำคัญเท่าใดนัก เสมือนเป็นรูปแบบของกฎหมายทัว่ ๆ ไปทีต่ อ้ งมีเท่านัน้
		 3. เมื่อใดที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิวัติหรือรัฐประหารหรือ
ยึดอ�ำนาจการปกครอง ดังเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2549 รัฐธรรมนูญย่อมไม่มีผลบังคับอีก
ต่อไปและได้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ก็จะไม่มีบทบัญญัติในท�ำนองเดียวกับมาตรา 29 ไว้ จึงท�ำให้กฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวไม่ผกู มัดว่าต้องมีการระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
และรวมตลอดถึงกฎทั้งหลายที่ออกใช้บังคับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย ทั้ง ๆ ที่โดยเนื้อหาของ
กฎหมายที่ตราขึ้นเองก็มีการก�ำหนดข้อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ หากผู้ใดอ่านกฎหมาย
ที่ตราขึ้นใช้บังคับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็จะเกิดข้อสงสัยได้ว่า เมื่อไม่มีการก�ำหนดรูปแบบบท
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ในค�ำปรารภของกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับ องค์กรนิติบัญญัติย่อมสามารถ
ตรากฎหมายเพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหรือ ซึ่งค�ำตอบก็คงเป็นว่า รัฐยังมีหน้าที่
ต้องรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
สิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานย่อมล่วงละเมิดมิได้ แม้วา่ จะเป็นช่วงระยะเวลาทีม่ รี ฐั ธรรมนูญฉบับชัว่ คราว
(ซึ่งไม่มีบทบัญญัติท�ำนองเดียวกับมาตรา 29) ใช้บังคับอยู่ก็ตาม เพียงแต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่บังคับให้มีการระบุบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายและกฎไม่มีอยู่เท่านั้น กฎหมายและกฎ
จึงยังคงยังอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
		 4. กรณีมีข้อที่ควรพิจาณาว่า การน�ำรูปแบบและถ้อยค�ำของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมาเขียนก�ำหนดในรัฐธรรมนูญของไทยในลักษณะเกือบค�ำต่อค�ำ
อย่างเช่นมาตรา 29 นี้ เป็นการเหมาะสมแล้วหรือไม่ เพราะในเมื่อเงื่อนไขทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศเยอรมันเป็นอันมาก และรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมักจะ
มิได้ใช้บงั คับยาวนานดังเช่นประเทศพัฒนาแล้วหากมีการเปลีย่ นแปลงยกเลิกอยูบ่ อ่ ยครัง้ อีกทัง้ รูปแบบ
ของกฎหมายและกฎในแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า หากผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ
ยังเห็นความส�ำคัญและเห็นว่าสมควรต้องบัญญัตเิ รือ่ งนีต้ อ่ ไปเพือ่ ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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และที่มาแห่งการตรากฎหมายในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแล้ว ก็อาจมีความจ�ำเป็นต้อง
ปรับเปลีย่ นการเขียนบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในเรือ่ งนี้ รวมทัง้ แนวทางหรือวิธกี ารทีจ่ ะน�ำมาก�ำหนด
ในกฎหมายและกฎ โดยให้สอดคล้องกับวิถีการเมืองการปกครองและรูปแบบกระบวนการนิติบัญญัติ
ของประเทศไทยต่อไป
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สิทธิมนุษยชนสาธารณสุขในประเทศไทย
เฉลิม หาญพาณิชย์*
บทน�ำ

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความเชื่อ ปรัชญา ค�ำสอน
ทางศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ในโลกทีเ่ ชือ่ ว่ามนุษย์ทกุ คนทีเ่ กิดมา
ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ เช่น ทุกศาสนามีบัญญัติห้ามการท�ำลายชีวิตมนุษย์ นอกจากนั้นมีปรัชญา
ความเชื่อในวัฒนธรรมตะวันตกที่ว่ามนุษย์มีสิทธิโดยธรรมชาติในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ โดยมนุษย์
มีความชอบธรรมในด้านจริยธรรมที่จะรักษาชีวิตของตนเอง มีอิสระทางความคิด และเชื่อว่าไม่ว่า
แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านใด ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียม
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวได้รับการยอมรับ
และให้ความส�ำคัญมากขึน้ เนือ่ งจากประชาคมโลกได้ตระหนักถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามและ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การกระท�ำย�ำ่ ยีตอ่ สตรี เด็ก และคนชราทีม่ นุษย์ได้กระท�ำร่วมกัน ซึง่ ผลจากสงคราม
นี้น�ำไปสู่การพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Human Rights Laws)
ซึ่งเป็นหลักการข้อตกลง ระบบ และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคนในโลกนี้ ดังในปัจจุบัน ความเชื่อ
และแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน จึงได้รับการ
คุ้มครองโดยหลักการและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายในระดับประเทศ
เช่น รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ซึ่งบัญญัติหลักการสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) เป็นพื้นฐานของหลักการ
สิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระดับประเทศของประเทศต่าง ๆ สิทธิมนุษยชนที่ระบุ
ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกกว้าง ๆ ได้เป็น 2 ส่วน คือ สิทธิของพลเมือง และ
สิทธิทางการเมือง ซึง่ รวมถึงสิทธิในชีวติ เสรีภาพและความมัน่ คงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาส
และการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย สิทธิในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง เสรีภาพในทาง
ความคิด การนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ส่วนอีกด้านหนึ่งคือสิทธิในทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสิทธิในการท�ำงาน สิทธิทางการศึกษา สิทธิทางอาหาร และสิทธิที่จะ
ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น
* ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก เชนฮอสปิทอล จ�ำกัด (มหาชน), ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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บทความที่ จ ะน� ำ เสนอต่ อ ไปนี้ เป็ น การน� ำ เสนอแนวคิ ด รู ป แบบ และมุ ม มองเกี่ ย วกั บ
การสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ทั้งในเรื่องของประเด็นปัญหาของการ
สาธารณสุขไทย บทบาท หน้าที่ และทิศทางในการพัฒนา ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพแบบกว้าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาสาธารณสุขไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลต่อไปในอนาคต
แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข
หน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นของรัฐ แต่รัฐคงไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ดี
ในทุกระดับอย่างทั่วถึงได้ ทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายคือ รัฐต้องส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม
ในงานบริการสาธารณสุขด้วย การบริการของภาคเอกชนนี้ต้องได้มาตรฐานทั้งวิชาชีพ และจริยธรรม
ตามที่รัฐก�ำหนด หน่วยบริการเอกชนที่ได้มาตรฐานและคุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมบริการ
ด้านสาธารณสุขได้ ในร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวกับนโยบายด้านสาธารณสุข บัญญัติไว้
ว่า “ส่งเสริมให้เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข”
แสดงว่าเอกชนและชุมชนต้องมีส่วนร่วมส�ำคัญในการดูแลสุขภาพและงานสาธารณสุขด้วย สถาน
พยาบาลเอกชน ร้านยาคุณภาพ ถือเป็นเอกชนในความหมายนี้ ดังนั้น สถานพยาบาล และร้านยา
ที่ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐแล้วย่อมมีสิทธิเชื่อมต่อกับระบบประกันสุขภาพ
ของรัฐได้
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่ อให้ ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสาธารณสุ ข สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องตั วเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
รัฐธรรมนูญจึงได้ให้ความคุ้มครองความรับผิดทางแพ่งไว้ระดับหนึ่ง กล่าวคือถ้าผู้ประกอบการวิชาชีพ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้น
มาตรฐาน และจริยธรรมของวิชาชีพจะต้องออกข้อบังคับให้ชัดเจนโดยเร็ว และให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทุกคนได้รับรู้และปฏิบัติอย่างทั่วถึง การมีจริยธรรมที่ดีและมาตรฐานที่ชัดเจนจะท�ำให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปโดยความมั่นใจ และลดปัญหาการถูกฟ้องร้องคดีทางศาลได้ แต่ถ้าหากคนไข้ (ผู้บริโภค)
ได้รบั ความเสียหาย รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ผบู้ ริโภคมีสทิ ธิรอ้ งเรียนเพือ่ ให้ได้รบั การแก้ไข เยียวยาความ
เสียหายได้
สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ า นสาธารณสุ ข หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น ในการได้ รั บ
บริการทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ค�ำนึงว่าบุคคลเหล่านั้น
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มีความสามารถทีจ่ ะรับภาระค่าบริการเหล่านัน้ ได้หรือไม่ ก็พร้อมได้รบั สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี ซึง่ ใน
ปัจจุบนั รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รองและคุม้ ครองสิทธิไว้แล้วตามมาตรา 52 ดังนัน้ รัฐจึงต้องจัดบริการ
ด้านการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดีในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้
ความหมายของค�ำไว้ดังนี้
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และ
ทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการต่าง ๆ
อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจ
วินัจฉัยและบ�ำบัดสภาวะความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
จากความหมายดังกล่าวสิทธิทางด้านสุขภาพ จึงเป็นสิทธิในคุณภาพชีวติ ทีม่ นุษย์ทกุ คนควรได้รบั
อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน ในการทีจ่ ะเข้าถึงยารักษาโรคของพวกเขา หรือก็คอื การเข้าถึงสาธารณสุข
นั้นเอง ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 ได้ให้การรับรองสิทธิทางด้านสุขภาพ
ไว้อย่างกว้าง ๆ ดังนี้
ข้อ 25 (1) ว่า “คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องตนเองและครอบครัว รวมไปถึงการได้รบั อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย การดูแล
รักษาพยาบาล และการบริการทางสังคมทีจ่ ำ� เป็น นอกจากนี้ คนทุกคนยังมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความมัน่ คง
แม้ในช่วงว่างงาน เจ็บป่วย พิการ เป็นหม้าย วัยชรา หรือขาดปัจจัยด�ำรงชีวิตอื่น ๆ ในพฤติการณ์
ที่นอกเหนืออ�ำนาจของตน” และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) ก็ได้
ให้การรับรองไว้คือ
ข้อ 12
1. รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับรองสิทธิของคนทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตาม
มาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้
2. ขั้นตอนในการด�ำเนินการโดยภาครัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้ เพื่อบรรลุผลในการท�ำให้สิทธินี้
เป็นจริงอย่างสมบูรณ์ จะต้องรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อ
(ก) การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอด และของเด็กแรกเกิด และการพัฒนา
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก
(ข) การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
(ค) การป้องกันรักษา และควบคุมโรคระบาด โรคประจ�ำถิน่ โรคจากการประกอบอาชีพ และ
โรคอื่นๆ
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(ง) การสร้างสภาวะที่ประกันบริการทางการแพทย์และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่
ทุกคนในกรณีเจ็บป่วย”
ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นรัฐภาคีภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นประเทศไทยจึงมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติที่บัญญัติไว้ และในส่วนของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้นก็ได้ให้การรับรองไว้
เช่นกัน คือ
มาตรา 51
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และ
ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั การบริการสาธารณสุขจากรัฐซึง่ ต้องเป็นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์
แต่เนื่องจากมาตรา 51 นี้เป็นบทบัญญัติซึ่งอยู่ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ดังนั้น มาตรานี้จึงรับรองเฉพาะสิทธิของชนชาวไทยหรือผู้ท่ีมีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม
มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือสถานะใด ก็มีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกัน
ตามทีป่ ฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ระบุไว้
ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
1. เป็นสิทธิติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ (inherent) หมายถึง เมื่อคนเกิดมาก็มีสิทธิมนุษยชน
ติดตัวมาด้วย
2. เป็นสิทธิที่เป็นสากล (universal) คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ
เพศ หรือนับถือศาสนาใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจากพื้นฐานสังคมหรือการเมืองอย่างใด มนุษย์ทุกคน
เกิดมามีอิสระเสรี มีความเท่าเทียมกันในสิทธิและศักดิ์ศรี
3. เป็นสิทธิทไี่ ม่สามารถถูกพรากไป หรือยกให้แก่กนั ได้  (inalienable) คือไม่มใี ครจะมาพราก
เอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศจะไม่ยอมรับรองสิทธิ
มนุษยชน หรือแม้จะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู่
4. เป็ น สิ ท ธิ ที่ ไ ม่ ถู ก แยกออกจากกั น (indivisible) กล่ า วคื อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบด้วยสิทธิสองส่วนคือ สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้น จะต้องไม่ถูกแยกออกจากกัน
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สิทธิทั้งสองส่วนนี้จะต้องได้รับการเคารพ ปกป้อง และเติมเต็ม (ท�ำให้เกิดขึ้น) เพื่อที่จะให้บุคคล
ทุกคนสามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
นอกจากนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุหลักการที่ส�ำคัญไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติคือ หลักความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ซึ่ง
หมายถึงการทีท่ กุ คนมีสทิ ธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะมีความแตกต่างกันด้านเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ
ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สถานภาพทางการเกิดหรือสถานภาพอื่นๆ
สิทธิมนุษยชนมีหลักส�ำคัญที่ยอมรับในระดับสากลนั้น คือ บุคคลมีสิทธิที่จะตัดสินใจในกิจการ
ต่าง ๆ ส่วนตัวด้วยตนเอง ซึง่ แสดงถึงความเป็นอิสระของมนุษย์ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ย ถือว่าเป็นบุคคลทีจ่ ะ
ต้องได้รบั ความช่วยเหลือทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการได้รบั รูข้ อ้ มูลต่าง ๆ เพือ่ สมควรประกอบ
การตัดสินใจของตนเอง ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคลส�ำคัญที่จะต้องได้รับพิทักษ์สิทธิ ในหลาย ๆ ประเทศ
ได้น�ำสิทธิของผู้ป่วยมาบัญญัติเป็นกฎหมาย ส�ำหรับประเทศไทยมิได้ระบุไว้เป็นกฎหมายโดยตรง
แต่มีก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 28 ว่า บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ และมาตรา 31
ระบุวา่ บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย และในประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้มีการก�ำหนดสิทธิผู้ป่วยซึ่งประกอบ
ด้วยสิทธิในการตัดสินใจที่จะรับหรือเลือกบริการทางการแพทย์ สิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์
ที่มีมาตรฐาน สิทธิที่จะได้รับการบอกกล่าวหรือสิทธิที่จะรู้สิทธิส่วนตัวและสิทธิในครอบครัว สิทธิที่จะ
ได้รบั ความปลอดภัย สิทธิทจี่ ะได้รบั การชดเชยความเสียหาย และสิทธิทจี่ ะได้รบั การปกปิดเรือ่ งราวไว้
เป็นความลับ ส�ำหรับประเทศไทยนั้นผู้ประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพ และหน่วยงานที่มีส่วนสัมพันธ์
กับผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ได้ร่วมกันประกาศสิทธิผู้ป่วย เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2541 ไว้ดังนี้
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามบัญญัติไว้ในรัฐธรรนูญ
2. ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การบริการจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิทางการเมือง เพศ อายุ และ
ลักษณะของความเจ็บป่วย
3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจ
ชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือ
ไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วน หรือจ�ำเป็น
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4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ�ำเป็นแก่กรณี โดยไม่ค�ำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความ
ช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบ ชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการ
แก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดยคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม หรือถอนตัวจาก
การเป็นผู้ถูกทดลองในการท�ำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู ้ ป ่ ว ยมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ ป รากฏใน
เวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน
สิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้
ปัญหาระบบบริการสาธารณสุขไทย
ประเทศไทยประสบผลส�ำเร็จในการขยายความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข โดยมี
โครงสร้างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด และต่อมาก็มีการ
จัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขทีจ่ ำ� เป็น อย่างไรก็ดยี งั พบว่าความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ยังคงด�ำรงอยู่อันเนื่องมาจาก
1. จ�ำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เพียงพอโดยเฉพาะ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
รวมถึง เจ้าหน้าที่ด้านวิชาชีพอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับรองรับปัญหาด้านสาธารณสุขที่ทวีจ�ำนวนมากขึ้น
เช่น นักกายภาพบ�ำบัด อาชีวะบ�ำบัด รวมถึงบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิชาชีพ เช่น ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2. การขาดความเป็นธรรมในการกระจายของบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงการกระจายของ
โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูงที่มีการกระจุกตัวบางพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร ในขณะที่บางพื้นที่ไม่มี
บริการดังกล่าว
3. บริการที่จ�ำเป็นส�ำหรับบริการสุขภาพใหม่ เช่น บริการระยะกลางและบริการระยะยาว
ส�ำหรับผู้มีภาวะทุพพลภาพหรือพิการ ทั้งในชุมชนและในสถาบัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

34
_16-0497(029-041)P3.indd 34

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

6/17/59 BE 3:42 PM

สิทธิมนุษยชนสาธารณสุขในประเทศไทย

บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางกายทัง้ ชัว่ คราวและถาวร เกือบทัง้ หมดจ�ำกัดอยูใ่ นโรงพยาบาลใหญ่ซงึ่ เป็น
ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะทุพพลภาพโดยเฉพาะส�ำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในชนบท
4. ระบบบริการปฐมภูมิขาดคุณภาพและไม่เข็มแข็ง แม้ว่าจะมีแนวคิดในการผลักดันให้เกิด
บริการปฐมภูมิซึ่งครอบคลุมบริการสาธารณสุขมูลฐานด้วย แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีการด�ำเนินการ
ผลักดันอย่างเป็นระบบ สถานบริการปฐมภูมิของรัฐซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
บุคลากรไม่เพียงพอ และรับงบประมาณเพิ่มเติมน้อยกว่าบริการรักษาเฉพาะทางอย่างชัดเจน ในส่วน
คลินกิ เอกชนเริม่ มีบางส่วนให้บริการอย่างรอบด้านตามแนวคิดบริการสาธารณสุขปฐมภูมกิ ายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่คลินกิ ส่วนใหญ่ยงั เน้นให้บริการรักษาพยาบาลเป็นหลัก เมือ่ พิจารณา
จากทัศนคติของประชาชนก็พบว่า ยังไม่เข้าใจและขาดความเชือ่ มัน่ ต่อระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ
ซึ่งเห็นชัดเจนจากสัดส่วนการใช้บริการที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนมีแนวโน้มลดลง
5. ศักยภาพของบุคคลากรยังมีจ�ำกัดในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น และต้องการความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นและชุมชน
ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
รวมทั้งมีความยั่งยืนทางการเงินการคลัง รัฐต้องจัดให้มีกลไกระดับชาติท�ำหน้าที่อภิบาลระบบบริการ
สาธารณสุข รวมทั้งกลไกที่ท�ำหน้าที่ควบคุมก�ำกับและพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข และกลไก
ที่ท�ำหน้าที่ควบคุมก�ำกับและพัฒนาการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การผลิตบุคลากรทีจ่ ำ� เป็นในการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป รวมถึงการกระจายให้
เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ต้องจัดการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
บริการปฐมภูมโิ ดยแพทย์หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขประจ�ำครอบครัว เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ให้เกิดขึน้ โดยเร็วอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้บริการครอบคลุมประชากรอย่างทัว่ ถึงทัง้ ในเขตเมืองและชนบท
และเชือ่ มต่อกับระบบการบริการสาธารณสุขระดับอืน่ ๆ โดยมีระบบการส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมที่มีความต่อเนื่องทั้งด้านรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และบริการ
สุขภาพในชุมชน ตลอดจนร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชนในชุมชน
ที่สืบเนื่องมาจากปัจจัยนอกระบบบริการสุขภาพ
นอกจากนั้นแล้ว ทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขในปัจจุบันยังต้องค�ำนึงถึงความร่วมมือกับ
นานาอารยะประเทศต่างๆ ด้วย กระทรวงการต่างประเทศของไทยจึงได้มีการด�ำเนินนโยบายการทูต
เพื่อสาธารณสุข (Health Diplomacy) เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นด้านสาธารณสุข
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การทูตเพื่อสาธารณสุข (Health Diplomacy)
ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงความส�ำคัญของประเด็นการทูตเพือ่ สาธารณสุข (Health
Diplomacy) ซึ่งเป็นอีกมติหนึ่งของนโยบายต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อกระแสของโลกปัจจุบัน
ทีป่ ระเด็นด้านสาธารณสุขไม่ได้เป็นเพียงประเด็นภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึง่ อีกต่อไป
ดังนัน้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมใน
การผลักดันนโยบายสาธารณสุขให้เป็นนโยบายระดับระหว่างต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้
ประเด็นสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ และในทางกลับกันก็สามารถใช้
การต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมและยกระดับการสาธารณสุขภายในประเทศได้
นโยบายต่างประเทศและความคิดริเริม่ ด้านสุขภาพทัว่ โลก Foreign Policy and Global Health
Initiative (FPGH)
ประเทศไทยตระหนัก ถึงความส�ำคัญดั ง กล่ า ว จึ ง เขาร่ วมกรอบ Foreign Policy and
Global Health nitiative หรือ FPGH ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศที่ให้ความส�ำคัญต่อการทูต
เพื่อสาธารณสุข 7 ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส บราซิล อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ เซเนกัล และ
ไทย เพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสปัจจุบันที่ประเด็นด้านสาธารณสุขไม่ได้เป็นเพียงประเด็นภายในของ
ประเทศใดประเทศหนึง่ อีกต่อไป ดังนัน้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจ�ำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส�ำคัญ
กลุ่ม FPGH เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA)
สมัยที่ 61 และกิจกรรมที่กลุ่ม FPGH ด�ำเนินการในทุกปีคือ การเสนอร่างข้อมติในการประชุม UNGA
ภายใต้ระเบียบวาระ Global Health and Foreign Policy โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกันในแต่ละปี
โดยล่าสุดในปี 2556 อินโดนีเซียในฐานะผู้ประสานงานได้เสนอหัวข้อร่างข้อมติของกลุ่ม FPGH เรื่อง
Strengthening Partnership for Global Health ซึ่งให้ความส�ำคัญกับประเด็น Global Health
Partnership (GHP) เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการด�ำเนินการด้านสาธารณสุข
ประเด็นเรือ่ ง GHP มีความสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยในการส่งเสริมและการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขให้ได้รับการบรรจุใน post-2015 development agenda ซึ่งเน้นกลไกเพื่อส่งเสริม
การด�ำเนินการด้านสาธารณสุขมากกว่าประเด็น หรือเป้าหมายของสาธารณสุขด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงประเด็นการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งในประเทศที่ร�่ำรวยแล้ว ไปจนถึง
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในรายงานของ High Level Panel
of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda (HLP) ซึ่งมีประธานาธิบดีของ
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประธานร่วม เรื่อง “A New Global Partnership : Eradicate Poverty and
Transform Economies through Sustainable Development”
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หน่วยงานของประเทศไทยเองได้เริ่มมีความตื่นตัวในการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
ด้านสาธารณสุข ที่มิใช่เพียงเวทีด้านเทคนิคแต่อย่างเดียว ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายระบบสุขภาพของโลก (Global Health Policy Advisory Committee)
เมือ่ เดือน พ.ย. 2554 ซึง่ เป็นคณะกรรมการระดับกระทรวงโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
เพือ่ เป็นศูนย์กลางส�ำหรับการสนับสนุนด้านสารัตถะ รวบรวมประเด็นเพือ่ จัดท�ำสุนทรพจน์ ถ้อยแถลง
และความเห็นต่าง ๆ ส�ำหรับการประชุมระหว่างประเทศที่มีนัยด้านสาธารณสุข
การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) หนึ่งในประเด็นสาธารณสุข
ที่ไทยให้ความส�ำคัญในการน�ำเสนอและส่งเสริมในกรอบต่าง ๆ รวมถึงการผลักดันผ่านกลุ่ม FPGH
คือ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC) โดยในการประชุม UNGA
สมัยที่ 66 เมื่อเดือน ก.ย. 2554 ไทยร่วมกับบราซิล และ Rockefeller Foundation ได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมคู่ขนานเรื่อง UHC ระหว่างการประชุม High-level Meeting on Non-communicable
Diseases (NCDs) ตลอดจนการผลักดันแนวคิดให้มกี ารหารือระดับสูง (High Level Meeting – HLM
หรือ UNGA Special Session – UNGASS เรื่อง UHC ในการประชุม UNGA ในอนาคต
ในขณะเดียวกันกลุ่ม FPGH ก็สนับสนุนหลักการและความส�ำคัญของ UHC ในทุกประเทศ
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงนโยบายต่างประเทศกับสาธารณสุขระหว่างประเทศ และประสงค์จะคงการ
ผลักดัน UHC ในเวทีโลก จึงได้เสนอข้อมติของกลุ่ม FPGH ในหัวข้อ “Moving Towards Universal
Health Coverage” ในการประชุม UNGA สมัยที่ 67 เมื่อปี 2555 ซึ่งที่ประชุมรับรองโดยฉันทามติ
และมีประเทศร่วมอุปถัมภ์จำ� นวน 91 ประเทศ ซึง่ รวมถึงประเทศส�ำคัญ ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์
เนือ้ หาหลักของข้อมติดงั กล่าว คือ UHC ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการให้สทิ ธิทางสุขภาพแก่ประชาชน
โดยเรียกร้องให้รัฐสมาชิกให้ความส�ำคัญกับประเด็นสาธารณสุข และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
การส่งเสริมประเด็น UHC กับประเด็นอื่นๆ ของนโยบายต่างประเทศ อาทิ โลกาภิวัตน์ ความมั่นคง
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงให้รัฐสมาชิกเพิ่มความพยายามในการเปิดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ทีเ่ ท่าเทียมและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทุกกลุม่ ในสังคม โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ และรัฐสมาชิกสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมประเด็น UHC
ข้อมติดังกล่าวเน้นความส�ำคัญและประโยชน์ที่รัฐและประชาชนได้รับจากการด�ำเนินนโยบาย
UHC ไม่เพียงแต่ด้านสาธารณสุข แต่รวมถึงการพัฒนา การลดความยากจน การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
โดยตระหนักถึงความแตกต่างของบริบทและรูปแบบทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในการน�ำนโยบาย
UHC ไปด�ำเนินการในทางปฏิบตั ดิ ว้ ย นอกจากนี้ ระบุให้มกี ารหารือเพือ่ น�ำประเด็น UHC บรรจุในวาระ
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) และเรียกร้องให้คณะมนตรี
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) บรรจุประเด็น
UHC เป็นส่วนหนึง่ ของแผนงาน ทัง้ ยังระบุให้มกี ารหารือเพือ่ ส่งเสริมประเด็น UHC ทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และระดับโลก รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับสูงในเรือ่ งดังกล่าวระหว่างการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญในอนาคต
ประเทศไทยได้ด�ำเนินการผลักดัน UHC ในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หลังจากข้อมติดงั กล่าวได้รบั การรับรอง โดยได้จดั กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนมาก อาทิ กิจกรรม
คู่ขนานระหว่างการประชุมประจ�ำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) เรื่อง Universal Health
Coverage : sharing Thai experiences and driving UHC agenda เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2556
เพื่อส่งเสริมประเด็น UHC จาการถ่ายทอดประสบการณ์ของประเทศไทย ในฐานะประเทศรายได้
ปานกลางซึ่งประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินนโยบาย UHC ณ กรุงเทพฯ และกิจกรรมคู่ขนานเรื่อง
Promotion the Right to Health through Universal Health Coverage ในระหว่างการประชุม
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ 23 พ.ค. 2556
นอกจากนีป้ ระเด็น UHC ยังมีความสอดคล้องกับประเด็นทีอ่ งค์การอนามัยโลก (World Health
Organization – WHO) ให้ความส�ำคัญประเด็น UHC จึงได้รับการบรรจุอยู่ในก�ำหนดการหลัก
ของการประชุมของ ECOSOC Substantive Session ในช่วง High Level Segment (HLS)
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 ณ นครเจนีวา ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความส�ำคัญเป็นประเด็น UHC ที่มี
ต่อการพัฒนา รวมถึงการผลักดัน UHC เข้าสูก่ ารเป็นประเด็นหลักด้านสาธารณสุขในการหารือเกีย่ วกับ
เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ และวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ซึ่ง ดร. Margaret Chan
ผู้อำ� นวยการใหญ่ WHO ได้เข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายด้วย ซึง่ ประเทศไทยได้ใช้โอกาสดังกล่าวจัดกิจกรรม
คู่ขนานภายใต้หัวข้อ Health Technology Assessment : the Key to Ensure Positive
Contribution of Science, Technology and Innovations to the Universal Health Coverage
เมือ่ วันที่ 2 ก.ค. 2556 เสนอแง่มมุ ของการน�ำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ระบบ UHC ด้วย เพื่อผลักดันให้เกิดแรงสนับสนุนต่อประเด็น UHC ในการหารือดังกล่าว
บทสรุป
ในการกล่าวสุนทรพจน์โดยนางจอย ฟูมาฟี รองประธานด้านการพัฒนามนุษย์ของธนาคารโลก
และเป็นอดีตรองผูอ้ ำ� นวยการองค์การอนามัยโลก รวมทัง้ เป็นอดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ของสาธารณรัฐบอตสวานา อัฟริกา ณ พิธีเปิดงานสัมนาวิชาการ รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เป็นที่ยอมรับ
กันดีในแวดวงการพัฒนาว่า สุขภาพทีอ่ อ่ นแอกับความยากจนนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ รามักจะพบควบคูก่ นั ไปเสมอ
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ดังนั้น หากประเทศใดต้องการที่จะขจัดปัญหาความยากจนในประเทศให้หมดไปแล้ว จึงเป็นเรื่องที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ประเทศนั้น ๆ จะต้องใส่ใจกับสุขอนามัยของประชาชนด้วย
ประเทศไทยนั้นถือเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งส�ำหรับเรื่องนี้ ในฐานะที่ผู้แทนของประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกมารวมกันอยู่ ณ กรุงเทพมหานครในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อการประชุมวิชาการซึ่งจัดโดย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก และธนาคารโลก
จึงเป็นโอกาสอันดีทปี่ ระเทศเหล่านัน้ จะได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของประเทศไทยไปในเวลาเดียวกัน
ทีผ่ า่ นมานัน้ แนวคิดทางด้านการพัฒนาโดยมากมักจะได้รบั การริเริม่ ขึน้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ก่อนที่จะได้ถูกน�ำไปใช้ปฏิบัติในประเทศที่ยากจนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาดูสถานการณ์
ทางด้านการสาธารณสุขทั่วโลกเราก็จะพบว่า มีประเทศก�ำลังพัฒนามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ไทย
เอธิโอเปีย รวันดา กัมพูชา หรือเวียดนาม ซึ่งได้ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน และมีศักยภาพที่จะน�ำประสบการณ์เหล่านั้นไปแลกเปลี่ยนกับประเทศก�ำลังพัฒนาด้วยกัน
เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนบ้านว่านโยบายใดที่ได้ผล และสามารถ
หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศอื่นได้
ระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอนั้นเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญยิ่งต่อการน�ำพาประเทศให้หลุดออกจาก
บ่วงของความยากจน ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยได้ตระหนักดีในข้อนี้ จึงได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขมาตลอด รวมถึงได้จัดสรรงบประมาณจ�ำนวนมากเพื่อปรับปรุงทางด้านบริการ
สาธารณสุขให้ทนั สมัย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยทัว่ กัน วิสยั ทัศน์เช่นนีเ้ องทีท่ ำ� ให้ประเทศไทย
สามารถต่อกรกับการระบาดของโรคและเชือ้ ไวรัสทีค่ กุ คามประชาคมโลกในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาได้อย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนก หรือ SARS นี่เป็นตัวอย่างอันชัดเจนว่า การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีระบบ
สาธารณสุขที่เข้มแข็งนั้น นอกจากจะสามารถคุ้มครองประชากรของตนเองจากโรคระบาดแล้ว ยังมี
ส่วนช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดนั้น ๆ หลุดรอดเขตชายแดนของตนเองไปคุกคามประชาคมโลกด้วย
ความส�ำเร็จของประเทศไทยท�ำให้โลกตระหนักว่า การต่อสู้กับไวรัสเอชไอวีนั้นเป็นเรื่อง
ที่สามารถท�ำได้ หากภาครัฐจัดสรรงบประมาณที่พอเหมาะให้แก่การด�ำเนินมาตรการป้องกันและ
การดูแลรักษา มาตรการที่รัฐบาลไทยได้ด�ำเนินไปแล้วนั้น ช่วยให้ไทยสามารถลดจ�ำนวนเชื้อไวรัส
เอชไอวีได้ถึงเจ็ดล้านรายในปี พ.ศ. 2549 ท�ำให้ไทยกลายเป็นประเทศหนึ่งในจ�ำนวนไม่กี่ประเทศ
ทั่วโลกที่สามารถท�ำได้เช่นนี้
การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง มาตรการที่เน้นผลลัพธ์ (focus on results)
การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลจ�ำเป็นที่จะต้องให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่งเพราะหากเรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราก็จะสามารถ
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ป้องกันโรคระบาดดูแลรักษาผู้ป่วย และบรรเทาผลกระทบของไวรัสและโรคร้าย ไม่ว่าจะเป็นเอชไอวี/
เอดส์ วัณโรค หรือมาเลเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบสาธารณสุขทีเ่ ข้มแข็งนัน้ จะช่วยให้
เราสามารถส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพือ่ ให้มารดา เด็ก และกลุม่ คนทีเ่ ปราะบางต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ ท�ำให้ภาครัฐสรรค์สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอันจะส่งผลให้รัฐสามารถบรรเทาปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง
การสรรค์สร้างระบบสาธารณสุขให้เข็มแข็งนั้น จักต้องประกอบด้วยมาตรการส�ำคัญ ๆ หลาย
มาตรการ ตั้งแต่การจัดหายารักษาโรคให้ทั่วถึง การจัดให้มีจ�ำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน เพื่อให้มารดาและทารกที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ในเวลาที่เขาต้องการมากที่สุด นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องสร้างหลักประกัน
ให้แก่คนยากจนด้วยว่า ถึงแม้เขาจะยากไร้ แต่เขาก็จะได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพเช่นเดียวกับ
คนที่มีฐานะดีกว่า ที่ส�ำคัญมาตรการเหล่านี้ต้องมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เพื่อให้รัฐบาลสามารถประเมิน
ความส�ำเร็จและปรับเปลี่ยนมาตรการตามความเหมาสม
การพั ฒนาระบบสาธารณสุขนั้นจะไร้ค วามหมายโดยสิ้ นเชิ ง หากไม่ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ นรู ป
เป็นร่าง ในขณะเดียวกัน ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังจากระบบสาธารณสุขนั้นก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ หาก
ระบบของเราไม่มีความเข้มแข็งพอ ทั้งสองอย่างนี้จักต้องด�ำเนินควบคู่กันไปเสมอ ในส่วนของ
ธนาคารโลกเอง เราก�ำลังร่วมมือกับประเทศโมซัมบิก รวันดาและอีกหลายประเทศในอัฟริกา เพื่อ
ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารก ด้วยการด�ำเนินมาตรการที่เน้นในเรื่องผลลัพธ์
(results) เรารูจ้ ากประสบการณ์ในการท�ำงานของเราว่าการทีม่ ารดาจะสามารถให้กำ� เนิดบุตรได้อย่าง
ปลอดภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการท�ำคลอดนั้นเกิดขึ้นเองที่บ้านหรือเป็นการท�ำคลอด ณ สถานพยาบาล
ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยและผ่านการดูแลของหมอหรือพยาบาลซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน ยกตัวอย่างเช่นอินเดีย ภาครัฐได้ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการกระตุ้นให้สตรีมีครรภ์
ในมณฑลต่าง ๆ เดินทางมาท�ำคลอดที่สถานพยาบาล เพราะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้แก่มารดาทัง้ ขาไปและขากลับ รวมทัง้ สร้างแรงจูงใจให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ในการบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน
อนึ่ ง ระบบสาธารณสุ ข เองก็ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งแสดงให้ ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารและชุ ม ชนเห็ น คุ ณ ค่ า
รวมทั้งเป็นที่พึ่งพาได้ ทั้งยังต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย เพื่อให้ระบบสาธารณสุข
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของ
มารดาและทารกตามที่ได้บัญญัติไว้ใน MDGs หลายฝ่ายก็จ�ำเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน และเรียนรู้จาก
กันและกัน ไม่ว่าจะเป็นจากความส�ำเร็จหรือข้อผิดพลาด
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สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชุลีพร น่วมทนง*
บทน�ำ

ในประเทศไทยที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย มักจะวางกฎเกณฑ์ในการปกครอง
ทีแ่ สดงเจตจ�ำนงร่วมกันของประชาชาติ เพือ่ ให้การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิมนุษยชน
(Human Rights) คือ สิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน เป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ทีม่ นุษย์พงึ มี เพือ่ การด�ำรงชีวติ
ที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่
เกิดจนตาย เป็นสิทธิที่ก่อก�ำเนิดมาจากความกลัว และความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ท�ำให้สิทธิ
ตามธรรมชาติดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งในอดีตสิทธิธรรมชาติดังกล่าว
ได้ถูกตีความ และถูกน�ำไปใช้ตามความเชื่อและปรัชญาของแต่ละยุคสมัยของแต่ละสังคม แต่โดย
รวมสิทธิธรรมชาติคือ สิทธิที่ไร้พรมแดนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันจากสัญชาตญาณ
ความเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องมีรัฐมารับรอง ซึ่งได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งภายหลังการสิ้นสุด
ของสงครามโลกครั้งที่สองที่ท�ำให้แนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติต่างๆ หล่อหลอมมาเป็นแนวคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนสมัยใหม่อย่างในปัจจุบัน
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่สังคมยุคใหม่เกือบทุกประเทศให้ความส�ำคัญอย่างมาก
คือ “ความเป็นส่วนตัว” หรือ “Privacy” แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลขัน้ พืน้ ฐานได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 12 ว่า
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the
right to the protection of the law against such interference or attacks.” ซึ่งกระทรวง
การต่างประเทศได้แปลความหมายไว้ว่า “บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ�ำเภอใจในความเป็นส่วนตัว
ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะ
ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น”

* รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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		วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชนได้รับ
การเคารพ และจากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่างๆ ทั่วโลก
ยุคที่ 1 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เป็นการต่อสู้ของพลเมืองในการต่อต้านระบบ
ศักดินาตามแนวคิดเสรีนิยม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม
ที่มีต่อกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นล่าง โดยชนชั้นสูง การต่อสู้นี้เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา
เช่น การปฏิวัติของชนชั้นกลางในอังกฤษที่น�ำโดยครอม เวลล์ และการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสในศตวรรษ
ที่ 17 เป็นต้น
ยุคที่ 2 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ และชาวนา
ตามแนวคิดสังคมนิยม ที่เน้นความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม โดยถือว่าพลเมืองทุกคนควรมี
สิทธิที่เท่าเทียมกันในทรัพยากรของชาติ และควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ดังกล่าว โดยมีการประณามการผูกขาดสิทธิในทรัพย์สนิ ของเอกชนบางกลุม่ ดังทีม่ กี ารปฏิวตั ใิ นรัสเซีย
ในปี ค.ศ. 1917 เป็นต้น
ยุคที่ 3 สิทธิในการพัฒนา เป็นการต่อสู้ของประชาชนในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา และชุมชน
เพือ่ สิทธิในการพัฒนา และจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ และการเมืองของโลกเสียใหม่ เพือ่ ความยุตธิ รรม
ในสังคม โดยเริ่มจากการที่ประชาชนในประเทศในเมืองขึ้น หรือกึ่งเมืองขึ้น ได้ด�ำเนินการเรียกร้อง
เอกราชและการปลดปล่อยประชาชาติจากประเทศเจ้าอาณานิคม ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เกือบพร้อมๆ กันทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย
สิทธิมนุษยชนในสมัยปัจจุบัน เป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี ค.ศ. 19391945) ที่เ กิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงที่ สุด ในประวั ติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติ มี ก ารคาดคะเนว่ า มี
ผู้เสียชีวิตจากการถูกเข่นฆ่า ทรมาน หรือแม้กระทั่งจากการตกเป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ประมาณ 60 ล้านคน ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าจ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัติระดับนานาชาติ เพื่อเป็น
เครือ่ งมือการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ในทีส่ ดุ ปี ค.ศ. 1944 ตัวแทนจากประเทศฝรัง่ เศส สาธารณรัฐจีน
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการก่อตั้ง
สหประชาชาติทดี่ มั บาตันโอกส์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การประชุมครัง้ นัน้ และครัง้ ต่อๆ มาท�ำให้เกิดรากฐาน
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อน�ำไปสู่สันติภาพ ความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยแผนเหล่านีไ้ ด้ผา่ นการถกเถียงอภิปรายจากรัฐบาลและประชาชนจากทัว่ โลก ซึง่ บรรดาผูน้ ำ�
ของประเทศสมาชิกขณะนั้นมี 51 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of
the United Nations) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 และได้สถาปนาสหประชาชาติขึ้นอย่าง
เป็นทางการ ในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 พร้อมทั้งประกาศเจตจ�ำนงว่า “จะปกป้องคนรุ่นหลัง
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ให้พน้ จากภัยพิบตั แิ ห่งสงคราม และเพือ่ ยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานในศักดิศ์ รี และ
คุณค่าของมนุษย์ และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี” โดยมาตรา 1 วรรค 3 บัญญัติว่า
ความมุ่งประสงค์สหประชาชาติคือ “เพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะแก้ปัญหา
ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรม และในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มกี ารเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับมนุษย์ทกุ คนโดยไม่เลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ ง
เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา”
		หลักสากลที่รองรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ด้วยเหตุทกี่ ฎบัตรสหประชาชาติ เป็นสนธิสญ
ั ญาทีบ่ รรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
ร่วมลงนาม จึงถือว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่บัญญัติไว้ในกฏบัตร อย่างไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติมิได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
โดยตรง หรือกลไกทีจ่ ะช่วยให้ประเทศสมาชิกปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติจงึ ได้จดั ตัง้
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Committee on Human Rights) ขึ้น โดยมีนางเอลีนอร์ รูสเวลท์
ภริยาอดีตประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ของสหรัฐอเมริกา เป็นประธาน เพื่อยกร่างกฎเกณฑ์
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้มีข้อมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ จึงถือเป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกที่เป็นการวางรากฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก และเป็นพื้นฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 48
ประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้
ข้อความในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินงานขององค์การ
สหประชาชาติ และมีอิทธิพลส�ำคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ
ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดาประเทศอาณานิคมได้อา้ งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ในการประกาศอิสรภาพช่วง ค.ศ. 1950 ถึง 1960 และหลายประเทศน�ำข้อความในปฏิญญามาใช้ใน
การร่างรัฐธรรมนูญของตน
เมือ่ พิจารณามาตราต่างๆ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเห็นว่า มาตราแรกแสดงถึง
ความเป็น “สากล” ของสิทธิมนุษยชน โดยกล่าวถึงความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์
ทุกคน ส่วนมาตราที่สองกล่าวถึงความชอบที่จะมีสิทธิของบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น
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ส่วนหลักขั้นพื้นฐานของสิทธิที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปรากฏในค�ำปรารภ
ซึ่งเริ่มด้วยข้อความที่เน้นการยอมรับ “ศักดิ์ศรีประจ�ำตัวและสิทธิซึ่งเท่าเทียมกัน และไม่อาจโอนให้
แก่กันได้ของสมาชิกทั้งมวลของครอบครัวมนุษย์”
สิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกออกได้อย่างกว้างๆ 2 ประเภท คือ
		● สิ ท ธิ ข องพลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต เสรี ภ าพและความ
มั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย
การคุม้ ครองเมือ่ ถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศ สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม การมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง สิทธิในการสมรสและการตั้งครอบครัว เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม
และศาสนา การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเข้าร่วมสมาคม
อย่างสันติ สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือโดยการส่งผู้แทนที่ได้รับ
การเลือกตั้งอย่างเสรี
● สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการท�ำงาน การได้รับ
ค่าตอบแทนเท่ากันส�ำหรับงานทีเ่ ท่ากัน สิทธิในการก่อตัง้ และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสม สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี
ต่อมาหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการแปลเจตนาและขยายข้อความ
ให้ละเอียดยิง่ ขึน้ ด้วยการร่างเป็นกติการะหว่างประเทศทีม่ ผี ลบังคับทางกฎหมาย และสหประชาชาติ
มีมติรับรอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic Social and Cultural Rights – ICESCR) ซึง่ บรรดานานาประเทศสมาชิกถือเป็นมาตรการ
ในการปฏิบัติตาม
ส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็มีบทบัญญัติ
ที่รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า “ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” และในหมวด
ที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย อย่างไรก็ดี ขณะที่เขียนบทความนี้ ประเทศไทยได้มี
รัฐประหารเกิดขึน้ เพียงไม่กวี่ นั โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึง่ น�ำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการกองทัพบก เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล และเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีผลให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว ยกเว้นหมวด 2 พระมหากษัตริย์ แต่ผู้เขียน
ขอน�ำหลักสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ มาเป็นแนวคิด
พื้นฐานในการเขียนบทความนี้
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ชุลีพร น่วมทนง

สิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ในบรรดาสิทธิทเี่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนทัง้ หมด “ความเป็นส่วนตัว” นับเป็น “สิทธิ” ทีส่ งั คม
ยุคใหม่เกือบทุกประเทศให้ความส�ำคัญอย่างมาก และเป็นสิทธิลักษณะหนึ่งที่ยากที่สุดในการบัญญัติ
ความหมาย เพราะต้องพิจารณาเนือ้ หา สภาพสังคม วัฒนธรรม และพฤติการณ์แวดล้อม ประกอบด้วย
ในบางประเทศแนวคิดของ “ความเป็นส่วนตัว” ได้รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็น
การตีความค�ำว่าความเป็นส่วนตัวในด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า “ความเป็น
ส่วนตัว” เป็นค�ำที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมถึงสิทธิต่างๆ หลายประการ ได้แก่
1. ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล (Information Privacy) เป็นการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
2. ความเป็นส่วนตัวในชีวติ ร่างกาย (Bodily Privacy) เป็นการให้ความคุม้ ครองในชีวติ ร่างกาย
ของบุคคลในทางกายภาพที่จะไม่ถูกด�ำเนินการใดๆ อันละเมิดความเป็นส่วนตัว อาทิ การทดลองทาง
พันธุกรรม การทดลองยา เป็นต้น
3. ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร (Communication Privacy) เป็นการให้ความ
คุ้มครองในความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางจดหมาย โทรศัพท์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการติดต่อสื่อสารอื่นใด ที่ผู้อื่นจะล่วงรู้มิได้
4. ความเป็นส่วนตัวในเคหสถาน (Territorial Privacy) เป็นการก�ำหนดขอบเขตหรือข้อจ�ำกัด
ที่บุคคลอื่นจะบุกรุกเข้าไปในสถานที่ส่วนตัวมิได้ ทั้งนี้ รวมถึงการติดกล้องวีดิโอ และการตรวจสอบ
รหัสประจ�ำตัวบุคคล (ID Checks)
แม้ว่า “ความเป็นส่วนตัว” จะครอบคลุมถึงสิทธิหลายประการ แต่ความเป็นส่วนตัวที่นานา
ประเทศให้ความส�ำคัญอย่างมากคือ “ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล” ทัง้ นี้ เพราะความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้
การติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล สามารถเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงกันได้โดยสะดวกรวดเร็ว
ไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่อีกต่อไป ซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาสและภัยคุกคาม จึงจ�ำเป็นต้องจัดวางกลไก
ให้มคี วามสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการเคลือ่ นไหวของข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลให้มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางมิชอบ อาทิ การน�ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากการขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือน�ำไปใช้
ในทางทุจริต จนท�ำให้บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้รับความเสียหาย อันเป็นการละเมิดและ
ก้าวล่วงในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือการแทรกแซงต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ค�ำนึงถึง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน อันเป็นการคุกคามความเป็นส่วนตัวของประชาชน ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสงบสุขของสังคมได้ในที่สุด
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องค์การเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และสหภาพยุโรป จึงได้มีแนวคิดที่จะวางกรอบ
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น จากหลักประกันขั้นพื้นฐานในการรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของบุคคลทีป่ ฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ได้มไี ว้อย่างกว้าง ๆ โดยมีหลักการทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้
องค์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือ Organization for Economic Cooperation
nd Development (OECD) ได้จัดท�ำ  Guidelines on the Protection of Privacy and
Transborder Flows of Personal Data ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ 8 ประการ ดังนี้
1. หลักข้อจ�ำกัดในการรวบรวมข้อมูล : ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้อง
ได้มาโดยวิธีการที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลรับทราบและ
ยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลนั้น
2. หลักคุณภาพของข้อมูล : ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บควรเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้ ต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ และปรับปรุงให้ตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ
3. หลักการก�ำหนดวัตถุประสงค์ : ต้องมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
4. หลักการจ�ำกัดการใช้ข้อมูล : การใช้ข้อมูลจะกระท�ำโดยขัดต่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
มิได้ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลผูเ้ ป็นเจ้าของข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
5. หลักการรักษาความปลอดภัย : ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง การเข้าถึง การท�ำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. หลักการเปิดเผยข้อมูล : ต้องก�ำหนดวิธีการทั่วไปในการเปิดเผยข้อมูล รูปแบบของการ
เปิดเผยข้อมูล หลักเกณฑ์ในการขอให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งต้องไม่เป็นการกระทบต่อความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล
7. หลักการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล : ก�ำหนดให้ปัจเจกบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับ
การแจ้งว่ามีข้อมูลของตนจัดเก็บอยู่ สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนที่มีผู้จัดเก็บ ขอให้แก้ไขข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง และปฏิเสธในการจัดเก็บข้อมูลของตนเมื่อมีเหตุอันควร
8. หลักความรับผิดชอบ : ก�ำหนดความรับผิดในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ค.ศ. 1981 คณะมนตรีแห่งยุโรป (Council of Europe) ได้มีการลงนามใน Convention of
the Protection of the Rights of the Individual with regard to Automatic Processing
of Personal Data เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีบทบัญญัติในการป้องกันสิทธิและ
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เสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมถึงการดูแลใส่ใจ
การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารประมวลผลอัตโนมัตไิ ปยังประเทศอืน่ โดยมีขอ้ ตกลงร่วมกันในเรือ่ ง
การก�ำหนดหลักพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูล เช่น หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณภาพของข้อมูล ข้อมูล
ชนิดพิเศษ การรักษาความปลอดถัย การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล การให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก เป็นต้น
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ระบุเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้
มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
การกล่ า วหรื อ ไขข่ า วแพร่ ห ลายซึ่ ง ข้ อ ความหรื อ ภาพไม่ ว ่ า ด้ ว ยวิ ธี ใ ดไปยั ง สาธารณชน
อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 56 บุคคลย่อมได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารนัน้ จะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รบั
ความคุ่มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับข้อมูลส่วนบุคคล
		ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูล ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า
ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง ส�ำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ
การค�ำนวณ
ข้อมูลส่วนบุคคลจึงหมายถึง ชื่อ ที่อยู่ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ วันเกิด สถานการสมรส อาชีพ
รายได้ ประวัตคิ รอบครัว ประวัตกิ ารศึกษา ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลทางการเงิน ประวัตกิ ารท�ำงาน
ข้อมูลภาษีอากร ประวัติอาชญากร เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวพันกับตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
		แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจอยู่ในความดูแลหรือจัดเก็บโดยบุคคลหรือนิติบุคคล องค์กร หรือ
หน่วยงานของรัฐ เมื่อบุคคลเจ้าของข้อมูลเข้าไปด�ำเนินการติดต่อ ซึ่งการจัดเก็บดูแลรักษาข้อมูล
สามารถแยกความสัมพันธ์ได้ดังนี้
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สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบุคคล/นิติบุคคล/หรือองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
โดยตรง ซึ่งถือเป็นความยินยอมพร้อมใจของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่จะยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนอยูใ่ นความครอบครองหรือดูแลรักษาของบุคคล/นิตบิ คุ คล หรือองค์กรทีไ่ ปติดต่อหรือมีกจิ กรรม
เช่น ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝาก
ใช้บริการบัตรเครดิต ขอสินเชื่อกับธนาคาร ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการรักษาหรือ
เพื่อการท�ำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ข้อมูลประวัติการศึกษาที่ใช้เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับ
ต่าง ๆ เป็นต้น โดยบุคคล/นิติบุคคล หรือองค์กรเหล่านี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า
“customer identifiable” ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคล ซึ่งในทางปฏิบัติบุคคลผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลมักเข้าใจว่า ข้อมูลของตนจะไม่ถูกน�ำไปเผยแพร่หรือน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยรัฐหรือเอกชน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นโดยตรง
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บดูแลโดยรัฐ อาจจ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
						● ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บโดยหน่วยงานพิเศษของรัฐ ซึง่ มีลกั ษณะงานทีจ่ ะต้องมีการสืบสวน
สอบสวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักจะได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล
						● ข้อมูลงานทะเบียนราษฏร์ งานสถิติ ซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
						● ข้อมูลที่บางหน่วยงานด�ำเนินการสืบเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งจากแหล่ง
ต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บดูแลโดยหน่วยงานเอกชน เช่น การจัดเก็บข่าวสารและ
ข้อมูลของส�ำนักงานทนายความ นักสืบเอกชน เจ้าหนี้ ที่ต้องการจะสืบค้นล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้อื่น ซึ่งอาจไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
		ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แต่เดิมการจัดเก็บข้อมูลมักเป็นระบบทีใ่ ห้เจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูพ้ มิ พ์/คียข์ อ้ มูลเพือ่ จัดเก็บเข้าสูร่ ะบบ
งานคอมพิวเตอร์ เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้ใช้บริการก็สามารถกรอกข้อมูลของตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายเฉพาะของผู้ให้บริการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการ
เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้จะถูกท�ำให้อยู่ในรูปดิจิทัล (digital format) ท�ำให้การสร้าง ส่ง เก็บ ประมวลผล และโอนถ่าย
ข้อมูล สามารถท�ำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยง
มายังตัวบุคคลได้ ซึ่งอาจถูกล่วงละเมิดโดยที่เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบเลยก็ได้
นอกจากนี้ การท�ำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมีกลไกการท�ำงาน
บางประการที่เชื่อมโยงมายังตัวบุคคลได้เช่นกันโดยที่ผู้ใช้บริการอาจไม่ทราบเลย เช่น
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1. มาตรฐานของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการจะต้อง
มี User ID และ Password ก่อน ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนให้ข้อมูลว่าตนคือใคร โดยกรอก
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในแบบฟอร์ม หรือในกรณีการสั่งซั้อสินค้าหรือ
จองโรงแรม ต้องมีการกรอกหมายเลขบัตรเครดิต หรือในกรณีที่เป็นการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นออนไลน์
ก็ต้องมีเงินใน Portfolio ไว้กับบริษัท เป็นต้น หลังจากนั้น เมื่อมีการใช้บริการหรือท�ำธุรกรรมในครั้ง
ต่อไป ผู้ใช้บริการก็ระบุเพียง User ID กับ Password เท่านั้น หรืออาจจะไม่ต้องระบุเลยในกรณี
ที่ผู้ใช้บริการก�ำหนดให้คอมพิวเตอร์จ�ำ User ID  กับ Password ไว้แล้ว
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ระบบคอมพิวเตอร์จะท�ำการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ การที่บุคคลอื่น
สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้กจ็ ะล่วงรูข้ อ้ มูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการ จึงต้องมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่ดีที่สุดในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และต้องก�ำหนดข้อห้าม
ไม่ให้พนักงานของบริษัทเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็น User ID กับ Password เพราะหากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ ท�ำให้ขอ้ มูลในระบบรัว่ ไหลออกไป ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลได้
2. ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบจะมี ก ารก� ำ หนด unique
identifier ซึ่งเป็นหมายเลขประจ�ำเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่ง หรือ IP Number ที่เชื่อมโยงกับผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละครัง้ เราไม่สามารถก�ำหนด IP Number ขึน้ เองได้ ถ้าหากว่าเราเป็นผูใ้ ช้บริการ
โดยหมุนหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Internet Service Provider (ISP) เมื่อใด
ISP ก็จะก�ำหนด IP Number ให้กับเครื่องของเรา ฉะนั้น ทุกครั้งที่หมุนหมายเลขเข้าไป IP Number
ก็จะเปลี่ยนไป แต่ ISP ซึ่งเป็นผู้กระจาย IP Number เข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องมี log file
อีกชนิดหนึ่งที่เป็นการเชื่อมโยงว่าขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์อะไรที่หมุนเข้าไปใน ISP และ  log in ด้วย
User ID อะไร โดยสามารถเชื่อมต่อมาถึงตัวบุคคลได้ แต่เป็นการเชื่อมโยงผ่าน ISP
3. Server ทุกเครื่องจะมีระบบเก็บ log file เพื่องานด้านสถิติและรักษาความปลอดภัย เช่น
เว็บไซต์แต่ละแห่งจะมีการบันทึกสถิติการเข้าถึง web page เช่น มีคนมาเยี่ยมชมกี่ครั้ง มาจาก
คอมพิวเตอร์เครื่องใดบ้าง (ดูจากหมายเลข IP number) และมีการบันทึกเวลาเข้าและออกเว็บไซต์
นั้น ๆ ด้วย สิ่งที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า “log file” การบันทึกเหล่านี้ค่อนข้างจะเป็น
แฟ้มข้อมูลที่มีความละเอียดมาก แล้วแต่ว่า log file เหล่านี้จะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด
หรือมีการน�ำไปประมวลผลหรือไม่ ในกรณีทเี่ กิดปัญหา log file นีจ้ ะเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ในการติดตาม
hacker เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น สิ่งแรกที่ ISP จะต้องท�ำก็คือ ผู้เสียหายนั้นมี ID อะไร และ
เสียหายอย่างไร และอาจค้นที่ log file ว่า ID นั้นถูกใช้อย่างผิดสังเกตเมื่อใดบ้าง หลังจากนั้นจึงน�ำ 
log file ไปวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าพิจารณาในทางกลับกัน log file นั้นก็จะบันทึกพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการทุกคนที่เป็นสมาชิก และหากน�ำ  log file ไปใช้ในทางที่ผิด ก็อาจเกิดปัญหาเรื่อง
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้
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ด้วยเหตุที่พัฒนาการล�้ำยุคของคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การติดต่อ
สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงกันได้โดยไม่จ�ำกัดเวลา
และสถานทีอ่ กี ต่อไป ท�ำให้การประมวลผล จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท�ำได้โดยง่าย
สะดวก และรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันก็อาจมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช้ช่องทางเหล่านี้ละเมิดต่อบุคคล
หรือน�ำไปใช้โดยทุจริตเพื่อให้บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นเสียหาย ดังที่ปรากฏเป็นข่าว
		กรณีตัวอย่างการใช้และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
การที่คอมพิวเตอร์ท�ำงานโดยอัตโนมัติ โดยที่คนไม่ได้เข้าไปควบคุม ไม่ว่าจะป็นการอ่านข้อมูล
หรือประมวลผล เมือ่ รวมกับความก้าวหน้าของระบบเครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต ทีม่ คี วามรวดเร็วและ
เชื่อมโยงกันทั่วโลก จึงอาจมีกลไกการท�ำงานบางประการที่ไม่สามารถประกันด้านความปลอดภัยให้
แก่ผู้ใช้บริการได้ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการไม่มีการก�ำกับดูแลข้อมูลของลูกค้า/ ผู้ใช้บริการที่รัดกุม
เพียงพอ หรือไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดีพอ ก็อาจจะท�ำให้มี
การน�ำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางทุจริตได้ในหลายรูปแบบ ทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน
องค์กร หรืออาจมีการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการติดต่อหรือส่งข้อความเพือ่ ขายสินค้าหรือบริการ
แก่บุคคลนั้น อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ ซึ่งอาจกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือท�ำให้
เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายอย่างมหาศาล
		กรณีที่ 1 การติดต่อหรือส่งข้อความเพื่อขายสินค้าหรือบริการแก่บุคคล อันก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร�ำคาญ1
ในปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจจ�ำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรงได้ใช้วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อเพื่อขายสินค้าหรือบริการ เช่น การโทรศัพท์
การส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้ที่ได้รับการ
ติดต่อข้อมูลต่าง ๆ นั้นมิได้ให้ความยินยอมด้วย การกระท�ำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ
ต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ที่ได้รับการติดต่อ
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายประการหนึง่ คือ ข้อมูลเกีย่ วกับเบอร์โทรศัพท์ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของบุคคล
หนึง่ มีลกั ษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันเกียวด้วยสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวหรือไม่ ส่วนประการทีส่ อง
คือ การทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจติดต่อหรือส่งข้อความเพือ่ ขายสินค้าหรือบริการแก่บคุ คล อันก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร�ำคาญ โดยได้รับข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จากผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่น เป็นการแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น
หรือไม่
1

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว (Rights to privacy)หน้า 81-83
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ในบริบทของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ข้อมูลเกีย่ วกับการรักษพยาบาลของบุคคล
หนึ่งย่อมเป็นข้อมูลที่เกี่ยวด้วยสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและที่พักอาศัย
ในลักษณะที่เป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามนัยแห่งสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ที่ได้รับการรับรอง
และคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในข้อ 12 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 8 วรรคหนึ่ง
ของอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวย่อมเกี่ยวด้วยสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ
ที่พักอาศัยของบุคคลที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นนั่นเอง
ในบริบทของกฎหมายของประเทศไทย ข้อมูลเกีย่ วกับเบอร์โทรศัพท์ และทีอ่ ยูอ่ าศัยของบุคคล
ย่อมอยูใ่ นขอบเขตแห่งสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองตามบทบัญญัตมิ าตรา 4 และ
มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอันที่บุคคลใดจะล่วงละเมิด
โดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้ โดยนัยดังกล่าว สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมตกอยู่ในความหมาย
ของค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ตามนัยที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
การที่ผู้ประกอบธุรกิจติดต่อหรือส่งข้อความเพื่อขายสินค้าหรือบริการแก่บุคคลอันก่อให้เกิด
ความเดือดร้อยร�ำคาญ โดยได้รบั ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ จากผูป้ ระกอบธุรกิจ
รายอื่น เป็นการแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น
หรือไม่นั้น ในปัจจุบันนอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายอื่น
ทีม่ บี ทบัญญัตใิ ดทีบ่ ญ
ั ญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู รบกวนสิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัวจากการด�ำเนินการดังกล่าว
ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด
ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้บัญญัติหลักการ
ส�ำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ที่ถูกรบกวนจากการขายตรง
ทางโทรศัพท์มาบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายสหรัฐ (United States Code
(USC)) ซึ่งได้ก�ำหนดหลักการที่ส�ำคัญไว้ในมาตรา 277 ซึ่งมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการรบกวนทาง
โทรศัพท์ โทรเลข และวิทยุโทรเลข (ภาษาอังกฤษ) และมาตรา 6102 ซึง่ มีสาระส�ำคัญเกีย่ วกับการตลาด
ทางไกล (ภาษาอังกฤษ) ส่วนประมวลกฎเกณฑ์แห่งสหพันธรัฐ (Code of Federal Regulations)
ในบรรพ 47 ส่วนที่ 64 (Part 64) ว่าด้วยข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับการตลาดทางไกล การเรียกร้องทางโทรศัพท์
และการโฆษณาทางโทรสาร ซึ่งบัญญัติให้สิทธิผู้ที่ได้รับการติดต่อสามารถแสดงความประสงค์ว่าจะ
ไม่รับการติดต่อเช่นนั้นในอนาคตอีกต่อไป (Opt out) หรือบัญญัติหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับการ
ติดต่อเชิงป้องกัน ได้แก่ การท�ำระบบการขึ้นทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ประสงค์ได้รับการติดต่อ
(Do-not-call register)
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อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ของบทบัญญัตมิ าตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ว จะเห็นได้วา่ การติดต่อเพือ่ ขายสินค้า เช่น การโทรศัพท์
การส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่ได้รับการ
ติดต่อนั้นมิได้ให้ความยินยอม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้ที่ได้รับการติดต่อ และผู้ที่ได้รับ
การติดต่ออาจเสียความรู้สึกที่จะต้องตอบปฏิเสธนั้น เป็นการกระท�ำที่กระทบต่อสิทธิความเป็นอยู่
ส่วนตัวอย่างชัดเจน จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น
		กรณีที่ 2 eBay ถูกเจาะฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จ�ำนวน 145 ล้าน
บัญชี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม 2557 เมื่อ eBay
เว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ชื่อดัง แถลงเรียกร้องให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน หลังจากถูกโจมตีทางไซเบอร์
โดยแฮกเกอร์ที่เจาะเข้าฐานข้อมูลของ eBay ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ eBay จ�ำนวน
145 ล้านผู้ใช้ ที่หมายรวมถึง ชื่อของผู้เข้าใช้ รหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสไว้ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ
วันเดือนปีเกิด ทั้งนี้ แฮกเกอร์สามารถใช้ข้อมูลที่ขโมยไปขายให้กับอาชญากร ซึ่งอาจจะมีการท�ำการ
โจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล หรือสวมรอยว่าเป็นผู้ใช้งานต่อไปได้ เนื่องจากมีข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ทาง eBay แถลงว่า ยังไม่มรี ายงานว่าแฮกเกอร์ได้ขอ้ มูลทางการเงิน เช่น เลขบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิตของผู้ใช้ eBay รวมไปถึงเข้าถึงบัญชีผู้เข้าใช้เพย์พาล ซึ่งเป็นของ eBay
		กรณีที่ 3 คณะผู้คุมกฎอังกฤษ สั่งปรับธนาคารบาเคลย์ เป็นเงินเกือบ 44 ล้านดอลล่าร์ ข้อหา
เทรดทองผิดกฎ
คณะผู้คุมกฎอังกฤษ สั่งปรับธนาคารบาเคลย์ เป็นเงินเกือบ 44 ล้านดอลล่าร์ เมื่อวันศุกร์ที่
23 พฤษภาคม 2557 ในฐานะปล่อยปละละเลย จนท�ำให้อดีตพนักงานของธนาคาร นายแดเนียล
เจมส์ พลังเคตต์ อาศัยช่องโหว่ความอ่อนแอของระบบและจุดอ่อนด้านการควบคุมของธนาคาร สร้าง
อิทธิพลต่อกระบวนการซือ้ ขายวันละสองครัง้ ท�ำการซือ้ ขายทองค�ำอย่างไม่เหมาะสมในตลาดค้าทองค�ำ
ล่วงหน้า ซึ่งการท�ำธุรกรรมของนายพลังเคตต์ ในปี 2555 ช่วยเพิ่มปริมาณการเทรดทองค�ำในบัญชี
นายพลังเคตต์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.75 ล้านดอลล่าร์ การสั่งลงโทษบาร์เคลย์ครั้งนี้ เป็นการด�ำเนินการ
ล่าสุดเพื่อปราบปรามพฤติกรรมฉ้อฉลทางการเงินของบรรดาสถาบันการเงินทั่วโลก ซึ่งมีตั้งแต่การ
ปั่นดอกเบี้ย หรือก�ำหนดราคาธุรกรรมการเงิน ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าหลายล้านคน
จะเห็นได้ว่า แม้การพันาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดี แต่ในทางกลับกัน หาก
มีการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อน
ร�ำคาญใจให้แก่เจ้าของข้อมูล ยิ่งกว่านั้น หากมีการน�ำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ ดังที่ปรากฏเป็นข่าว
ทัง้ ในและต่างประเทศ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลและผูค้ วบคุมข้อมูลอย่างมหาศาล
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จึงควรมีกลไกหรือกฎหมายที่จะป้องกัน และมีระบบที่มีความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ให้แก่เจ้าของข้อมูล
พัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดังที่กล่าวข้างต้นว่า ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับข้อมูล เป็นประเด็นที่นานาประเทศให้ความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท�ำให้การติดต่อ
สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายได้อย่างไร้ขอบเขต ท�ำให้หลาย
ประเทศเกิดแนวคิดในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันภัยคุกคามความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ เพือ่ รองรับกระแสการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ซึง่ การให้ความคุม้ ครองนัน้ อาจมีสภาวะแวดล้อมของแต่ละประเทศ โดยอาจบัญญัตเิ ป็นกฎหมายเฉพาะ
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีบทบัญญัติที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายอื่น หรือมีการ
ก�ำกับดูแลตนเอง (Self Regulation) เป็นต้น
พัฒนาการในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีจดุ เริม่ ต้นในระดับระหว่างประเทศก่อน โดยก�ำหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์ส�ำคัญ ๆ เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกได้บัญญัติกฎหมายภายในประเทศ เพื่อ
ให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขึ้นใช้บังคับกันเอง ส่วนกฎหมายระดับประเทศก็ได้มีการพัฒนากัน
มาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ OECD ได้จัดท�ำคู่มือป้องกันความเป็นส่วนตัวและกระแสข้อมูลส่วนตัว
ข้ามเขต
		กฎหมายในระดับระหว่างประเทศ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางองค์การระหว่างปประเทศ มีพฒ
ั นาการและหลักการ
ส�ำคัญ ดังนี้
ค.ศ. 1980 องค์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือ Organization for Economic
Cooperation and development (OECD) ได้จัดท�ำ Guidelines on the Protection of Privacy
and Transborder Flows of Personal Data มีหลักส�ำคัญ 8 ประการ คือ
1. หลักข้อจ�ำกัดในการรวบรวมข้อมูล : ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้อง
ได้มาโดยวิธีการที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลรับทราบและ
ยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลนั้น
2. หลักคุณภาพของข้อมูล : ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บควรเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้ และต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ละปรับปรุงให้ตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ
3. หลักการก�ำหนดวัตถุประสงค์ : ต้องมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
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สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. หลักการจ�ำกัดการใช้ขอ้ มูล : การใช้ขอ้ มูลจะกระท�ำโดยขัดต่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บมิได้
เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด
5. หลักการรักษาความปลอดภัย : ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง การเข้าถึง การท�ำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. หลักการเปิดเผยข้อมูล : ต้องก�ำหนดวิธีการทั่วไปในการเปิดเผยข้อมูล รูปแบบของการ
เปิดเผยข้อมูล หลักเกณฑ์ในการขอให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งต้องไม่เป็นการกระทบต่อความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล
7. หลักการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล : ก�ำหนดให้ปัจเจกชนมีสิทธิต่างๆ ได้แก่ได้รับการแจ้ง
ว่ามีขอ้ มูลของตนจัดเก็บอยู่ สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนทีม่ ผี จู้ ดั เก็บ ขอให้แก้ไขข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และปฏิเสธในการจัดเก็บข้อมูลของตนเมื่อมีเหตุอันควร
8. หลักความรับผิดชอบ : ก�ำหนดความรับผิดในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ค.ศ.1981 คณะรัฐมนตรีแห่งยุโรป (Council of Europe) ได้เปิดให้มกี ารลงนามใน Convention
for the Protection of the  Rights of the Individual with regard to Automatic Processing
of Personal Data
ค.ศ. 1982 สหภาพยุโรป หรือ European Union (EU) ได้มี Resolution on the Protection
of the Rights of the Individuals in the face of Technology Development in Data Processing
ค.ศ. 1990 สหประชาชาติ United Nation (UN) ได้จัดท�ำ  Guidelines Concerning
Computerized Personal Data Files
ค.ศ. 1995 สหภาพยุโรป ได้ออก Directive 95/46/EC of the European Parliament and
of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with regard to the
Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีแนวทางการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
โดยวิธกี ารปกติ (manual) และการประมวลผลข้อมูลโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธกี ารอัตโนมัติ
(electronic or automatic) ที่สอดคล้องกัน โดยได้ก�ำหนดนิยามที่ส�ำคัญและหลักการไว้ดังนี้
		● นิยามที่ส�ำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคล (personal data) หมายถึง ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับ
บุคคลและสามารถระบุถึงบุคคลนั้นๆ ได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
ร่างกาย จิตใจ ฐานะ หรือลักษณะเฉพาะทางสังคม ส่วนการประมวลข้อมูล (processing) หมายถึง
การด�ำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการรวบรวม การบันทึก การจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การใช้
ประโยชน์ การเปิดเผย การลบ การท�ำลาย ฯลฯ
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		● หลักการและสาระส�ำคัญของ Directive 95/46/EC ได้แก่ การรักษาคุณภาพของข้อมูล
มาตรฐานของการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายการประมวลผลข้อมูลชนิดพิเศษ สิทธิใน
การได้รับแจ้งข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล สิทธิในการ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของเจ้าของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลและ
การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม
ล่าสุด สหภาพยุโรปก�ำลังด�ำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ General Data Protection
Regulation (GDPR) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ประเทศสมาชิก เนื่องจาก Directive 95/46/EC ที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ล�้ำยุคหลายด้าน โดยเฉพาะ social
networks and cloud computing ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถปรับปรุงแล้วเสร็จภายในปี ค.ศ.2014
และให้ประเทศสมาชิกน�ำไปใช้ปฏิบัติภายใน 2 ปี
		กฎหมายในระดับประเทศ
ปัจจุบันนานาประเทศได้มีการตรากฎหมายภายในประเทศของตนเพื่อให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว โดยมีพื้นฐานของแนวคิดและหลักการที่ส�ำคัญมาจาก The council of
Europe’s1981 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic
Processing of Personal Data และ The Organization for Economic Cooperation and
Development’s1980 Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data. ในที่นี้ของยกตัวอย่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของ
บางประเทศ ได้แก่
		เยอรมัน : ประเทศเยอรมันมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ Federal
Data Protection Act ซึ่งใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทั้งระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐที่ใช้อ�ำนาจ
ตามกฎหมายสหพันธ์หรือเป็นหน่วยงานของศาล และใช้บังคับแก่เอกชนซึ่งเก็บรวบรวมใช้หรือ
ด�ำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยทางอิเล็กทรอนิคส์หรือไม่ก็ตาม โดยค�ำว่าด�ำเนินการ
(process) ได้มบี ทนิยามไว้หมายถึง การเก็บรักษา การแก้ไขปรับปรุง การยับยัง้ การลบ หรือการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือการส่งผ่านบุคคลที่สามหรือส่งให้บุคคลที่สามารถ
เรียกดูได้ โดยการเก็บรวบรวมการใช้และการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนีห้ รือกฎหมายอืน่ หรือ
ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเมือ่ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท�ำการเก็บรวบรวม
จะต้องแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ เว้นแต่เจ้าของข้อมูลจะได้ทราบอยู่แล้ว นอกจากนี้
ยังมีกำ� หนดหลักความยินยอมว่าต้องมาจากเจ้าของข้อมูลทีม่ อี สิ ระในการตัดสินใจ และจะต้องกระท�ำ
เป็นหนังสือ เว้นแต่มสี ถานการณ์พเิ ศษอาจกระท�ำในรูปแบบอืน่ ทีเ่ หมาะสมได้ ตลอดจนก�ำหนดให้การ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ สามารถกระท�ำได้ในประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป หรือ EU และ
ประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอเท่านั้น
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		แคนาดา : ประเทศแคนาดามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2 ฉบับ คือ Privacy Act
ซึ่งใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองของหน่วยงานรัฐกับ Personal Information
Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) ซึ่งใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลและ
เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ที่อยู่ในความครอบครองของเอกชน
		สวีเดน : ประเทศสวีเดนมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไดแก่ Personal
Data Act (PDA) ใช้ บั ง คั บ เอกชน หน่ ว ยงาน และใช้ บั ง คั บ การ Processing ซึ่ ง หมายถึ ง
การด�ำเนินการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์หรือไม่
ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการ การเก็บรักษา การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง
การกู้คืนข้อมูลกลับมา การจัดกลุ่ม การใช้ การเปิดเผย การเผยแพร่ การรวมกัน การยับยั้ง
การลบ หรือการท�ำลาย ซึ่งข้อมูลส่วนบุ ค คล ไม่ ว่ า จะกระท� ำ ในเชิ ง ธุ ร กิ จหรื อ พาณิ ช ย์ ห รื อ ไม่
เว้นแต่เป็นการกระท�ำของบุคคลธรรมดาซึ่งกระท�ำเป็นการส่วนตัว
		สหรัฐอเมริกา : ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการเฉพาะ แต่มกี ฎหมายทีส่ ำ� คัญทีใ่ ห้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ Privacy Act of 1974
และ Computer Matching and Privacy Act เพื่อควบคุมการจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ให้การรับประกันสิทธิเบื้องต้นของบุคคลไว้ 3 ประการ ได้แก่ สิทธิ
ในการขอดูข้อมูลของเจ้าของข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง
ปกป้องจากการน�ำข้อมูลไปเปิดเผย
		กฎหมายที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ แต่ก็มี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปรากฎอยู่ในก�ำหมายต่างๆ มากมายดังนี้
1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ
● พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2540 มีสาระส�ำคัญเป็นการก�ำหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัด และจ�ำกัด
เฉพาะข้อมูลข่าวสารทีห่ ากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทสี่ ำ� คัญ
ของเอกชน และก�ำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
			● ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ฐานเปิ ด เผยความลั บ และความผิ ด ฐาน
หมิ่นประมาท มาตรา 322-323 มีสาระส�ำคัญเป็นการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในลักษณะ
ความผิดฐานเปิดเผยความลับ ซึ่งเป็นการก�ำหนดความผิดกับผู้ประกอบวิชาชีพที่ล่วงรู้ความลับ เช่น
แพทย์ พยาบาล นักบวช ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้รับการอบรมในอาชีพ ที่เปิดเผยความลับ
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2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบางเรื่อง
			● พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 20 มีสาระส�ำคัญ
เป็นการก�ำหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้
ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อและ
การออกบัตรเครดิต โดยในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนทุกครั้ง เว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
			● พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2545 มาตรา 40 มีสาระ
ส�ำคัญเป็นการก�ำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จ หรือละเมิด
สิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนบุคคล อาจร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการได้
			● พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 361 ผูใ้ ดล่วงรูก้ จิ การ
ของบุคคลเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัย
จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน�ำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			● พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 155 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความ
ลับของสถาบันการเงินโดยเหตุที่มีอ�ำนาจในการจัดการหรือเป็นพนักงาน และเปิดเผยความลับนั้น
ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			● พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่
ทางสือ่ มวลชนหรือสารสนเทศประเภทใด ซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับตัวเด็กหรือผูป้ กครอง โดยเจตนาทีจ่ ะท�ำให้
เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
			● ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ข้อ 11 ออกตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มีสาระส�ำคัญเป็นการก�ำหนดห้ามมิให้ทนายความเปิดเผย
ความลับของลูกความทีไ่ ด้รใู้ นหน้าทีข่ องทนายความ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากลูกความนัน้ แล้ว หรือ
โดยอ�ำนาจศาล
3. กฎหมายที่แก้ไขเยียวยาความเสียหายจากการละเมิด
			● การเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามมาตรา 420 422 และ 423 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับความรับผิดว่าด้วยละเมิดในทางแพ่งอันเป็นกรณี
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ที่บุคคลหนึ่งได้ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น จนก่อให้เกิดความเสียหายในเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือ
สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองและคุ้มครอง
ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือยัง?
โดยสิทธิในความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง นานาประเทศจึง
ให้การรับรองและให้ความคุม้ ครอง “ความเป็นส่วนตัว” เพือ่ ป้องกันมิให้ถกู แทรกแซง ลบหลูเ่ กียรติยศ
ชือ่ เสียง และศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ เมือ่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ
ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวันของบุคคลทั้งหลาย และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในชีวิต
ส่วนตัวของบุคคลได้ นานาประเทศจึงให้ความส�ำคัญและได้ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายขึ้นเพื่อ
คุ้มครองสิทธิในชีวิตส่วนตัวของบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจุบันหลายประเทศต่างก็มีการ
ตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ และหลายประเทศที่อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ก็มีกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
สหรัฐอเมริกา ไทย เวียดนาม เป็นต้น
DLA Piper บริษัทกฎหมายขนาดใหญ่ที่มีส�ำนักงานอยู่ทั่วโลก โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนานาประเทศทั่วโลก โดยพิจารณาจากหลักการส�ำคัญ
สองประการ คือ ประการที่หนึ่ง การก�ำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการจัดท�ำระบบข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และประการที่สอง การรับรองสิทธิของพลเมืองในการได้รับ
บริการระบบข้อมูลสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตนในระบบข้อมูลสารสนเทศ
ซึง่ สามารถแบ่งระดับความเข้มข้นในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 4 ระดับ ตามทีป่ รากฏในรูปภาพ
ด้านล่างดังนี้
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1. กลุ่มประเทศที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับเข้มงวด และมีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อังกฤษ
และแคนาดา
2. กลุ่มที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับสูง ซึ่งมีทั้งกรณีที่ตราเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เช่น อาร์เจนตินา กลุ่มยุโรปตะวันออก นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ
มอร็อคโค หรือมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายอื่น ได้แก่
สหรัฐอเมริกา
3. กลุ่มที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับปานกลาง ได้แก่ รัสเซีย ยูเครน ลิทัวเนีย บัลกาเลีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เม็กซิโก ชิลี โคลัมเบีย อุรุกวัย อียิปต์ แอฟริกาใต้ ดูไบ สิงคโปร์
และมาเลเซีย
4. กลุ่มที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับจ�ำกัด ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ตุรกี ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์และไทย
การมีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ นอกจากนานาประเทศจะให้การรับรองและให้ความ
คุ้มครองเพราะถือว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้ว ปัจจุบันยังมีประเด็น
อ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศ เมื่อสหภาพยุโรปได้มีการน�ำ  Directive 95/46/EC
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data มาใช้ในปี ค.ศ.1995 ซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังประเทศทีไ่ ม่ได้เป็นภาคีสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมีหลักการว่าประเทศในสหภาพยุโรป
ไม่อนุญาตให้มีการโอนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังประเทศใดก็ตามซึ่งไม่มีมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 Google Inc. ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก
ต้องยอมปฏิบตั ติ ามค�ำตัดสินของศาลยุตธิ รรมสหภาพยุโรปซึง่ เป็นศาลสูงสุดของยุโรป และมีสำ� นักงาน
ในลักเซมเบิร์ก ที่มีค�ำสั่งให้ Google เคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ใช้และร่วมปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
ไม่ให้ถกู ละเมิดโดยผูอ้ นื่ ด้วยการน�ำเสนอข้อมูลส่วนตัวในทีส่ าธารณะ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์การ
ค้นหาข้อมูล โดยลบ Link (ลิงค์) ไปยังข้อมูลส่วนตัวของบุคคล กรณีล้าสมัย หรือไม่มีความเกี่ยวข้อง
อีกต่อไป ออกจากผลลัพธ์ค้นหาตามค�ำร้องขอของบุคคล ค�ำตัดสินนี้เป็นผลมาจากคดีที่นายมาริโอ
คอสเดก้า กอนซาเลซ ชาวสเปนได้รอ้ งเรียนต่อศาลสเปนว่า มีลงิ ค์ของกูเกิล้ ทีส่ ง่ ไปยังข่าวเก่าเมือ่ 16 ปี
ก่อนทีต่ นขายบ้านใช้หนี้ ปรากฏผลลัพธ์อยูใ่ นการค้นหา ทัง้ ทีเ่ หตุการณ์นไี้ ด้จบไปแล้ว และไม่เกีย่ วข้อง
กับสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันของตน จึงเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่มีต่อตนเองอย่างร้ายแรง
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สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งศาลสเปนได้ขอค�ำแนะน�ำจากศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป และศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปมีค�ำตัดสิน
ดังกล่าว ขณะเดียวกันสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ก�ำลังเพิ่มอ�ำนาจให้หน่วยงานตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการตรวจจับและลงโทษปรับแก่ผู้ละเมิดสิทธิพื้นฐานนี้มากขึ้น ซึ่งเป็น
ความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่มีค�ำวินิจฉัยกรณีของกูเกิ้ล ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปได้ชี้ชัดถึง
แนวทางการด�ำเนินการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิในการปกปิดข้อมูลและสิทธิเสรีภาพ กับขีดจ�ำกัดใน
การใช้สทิ ธิการปกป้องข้อมูลส่วนตัว โดยระบุวา่ เป็นการป้องกันการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลในทีส่ าธารณะ
มิใช่การเพิ่มอ�ำนาจให้กับฝ่ายปกครองในการตรวจสอบติดตามตัวบุคคล
ค�ำตัดสินนี้มีผลให้พลเมืองในสหภาพยุโรปที่ต้องการให้ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากกูเกิ้ลสามารถ
ท�ำได้ด้วยการกรอกค�ำร้องออนไลน์ที่เริ่มใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยต้องระบุ
ลิงค์ของข้อมูลทีป่ ระสงค์ให้ลบออกพร้อมเหตุผล ซึง่ กูเกิล้ จะด�ำเนินการลบลิงค์นนั้ ออกจากผลลัพธ์การ
ค้นหาข้อมูลของกูเกิ้ล แต่ข้อมูลนั้นจะยังอยู่ในเว็บไซต์เจ้าของลิ้งค์ตามเดิม ค�ำตัดสินนี้น่าจะส่งผลให้
มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในโลกไซเบอร์นี้อย่างกว้างขวาง เพราะในอนาคตน่าจะมีพลเมืองของ
ประเทศอืน่ นอกจากในสหภาพยุโรปต้องการให้ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากเวบไซต์ทมี่ กี ารน�ำเสนอข้อมูล
ส่วนตัวในที่สาธารณะ
อันที่จริงประเทศไทยมีกระบวนการร่างกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลมายาวนาน ดังจะเห็นได้ว่า
ในปี 2549 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้สง่ ต่อ
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แต่ด้วยปัญหาการเมืองที่รุมเร้า กับความเร่งด่วนของข้อกฎหมายอื่นๆ
ก็ท�ำให้ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องตกวาระการพิจารณาไป ต่อมาวันที่ 28 สิงหาคม
2555 คณะรัฐมนตรีกไ็ ด้มมี ติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ........
อีกครัง้ แต่ดว้ ยสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ร่างกฎหมายฉบับนีก้ ค็ งจะถูกพัก
ไว้ก่อนอีกระยะหนึ่งและไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะถูกหยิบยกมาพิจารณาอีกเมื่อใด
อย่างไรก็ดี การไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ชัดเจน
ส�ำหรับประเทศไทย ถึงแม้วา่ ทีผ่ า่ นมาเราจะอาศัยการอ้างถึงพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ในหมวดของข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ เลีย่ งบาลีไปพลางๆ โดยอ้างถึงความไม่พร้อมทางกฎหมาย
แต่เมื่อเพื่อนบ้านในอาเซียนซึ่งก็เคยท�ำการเลี่ยงคล้ายๆ กันมาในอดีต ได้ทยอยผ่านกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกันมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียที่ผ่านกฎหมายนี้ใน พ.ศ. 2553 ฟิลิปปินส์ใน
พ.ศ. 2554 และสิงคโปร์ในต้นปี 2555 ก็น่าจะถึงเวลาที่สังคมไทยจะต้องให้ความส�ำคัญในการมี
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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บทสรุป
ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคคลโดยเร็ว
เพือ่ ป้องกันภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลข่าวสารของบุคคล ทัง้ นี้ เนือ่ งจากปัจจุบนั กฎหมาย
น�ำมาใช้บงั คับในแต่ละเรือ่ งก็ไม่ชดั เจนในการให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ขาดความเป็นเอกภาพ
และบางฉบับก็ล้าสมัยเกินกว่าที่จะน�ำมาใช้บังคับกับกระบวนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะที่
พัฒนาการของเทคโนโลยีนับวันจะมีความก้าวหน้าล�้ำยุค มีประสิทธิภาพสูง ท�ำให้ข้อมูลมีการ
เชือ่ มโยงกันเป็นเครือข่าย และสามารถเคลือ่ นย้ายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต หรือรูป
แบบอื่น เช่น Social media, Cloud Computing ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเป็นล�ำดับ ยิ่งเมื่อมี
การน�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนชนิดใหม่ทเี่ รียกกันว่า บัตรสมาร์ทการ์ด หรือบัตรประชาชนอเนกประสงค์
ที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 80 กิโลไบต์
มาใช้จดั เก็บข้อมูลจากหน่วยงาน พร้อมลายพิมพ์นวิ้ มือเจ้าของบัตรเพือ่ ใช้ในการพิสจู น์ยนื ยันตัวบุคคล
ในการขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ถึงแม้สมาร์ทการ์ดจะเป็นบัตรที่ใช้
IC Chip ยากแก่การปลอมแปลง แต่หากไม่มีกฎเกณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดีพอ
ก็อาจจะมีช่องโหว่ของข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะท�ำให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิความ
เป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากเทคโนโลยีที่ล�้ำยุคได้มากขึ้น
นอกจากนี้ การมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังเป็นการรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสือ่ สาร และความมัน่ คงของรัฐ รวมทัง้ เพือ่ พัฒนา
กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีน่ านาประเทศใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั รวมถึงลดประเด็นปัญหาการ
ค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ไม่อนุญาตให้มีการโอนถ่ายหรือเคลื่อนย้าย
ข้อมูลไปยังประเทศใดก็ตามซึ่งไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
ที่ส�ำคัญคือ เป็นไปตามทิศทางโลกปัจจุบันที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิในการปกปิดข้อมูลและ
สิทธิและเสรีภาพ กับขีดจ�ำกัดในการใช้สิทธิการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของประชาชน
อย่างไรก็ดี ในการร่างกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การค�ำนึงถึงวัฒนธรรมสังคม กฎหมาย
อืน่ ๆ ทีม่ บี ทบัญญัตใิ ห้ความคุม้ ครองในเรือ่ งดังกล่าวซึง่ ใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั ด้วยรวมถึงกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอื่นมีสภาวะแวดล้อมใกล้เคียงกับไทย เช่น มาเลเซีย เป็นต้น
นอกจากนี้ การมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการมากจน
เกินไป หรือสร้างผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการค้าและการเงินทัง้ ในและระหว่างประเทศ ตัวอย่าง
เช่น หากกฎหมายอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมเสียเมือ่ ใดก็ได้โดย
ไม่มีข้อยกเว้น กรณีเช่นนี้ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจการให้สินเชื่อของธนาคาร เพราะเมื่อ
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สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าได้รบั สินเชือ่ แล้ว ลูกค้าก็อาจใช้สทิ ธิในการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว หรือกฎหมายห้ามมิให้
ผู้ควบคุมข้อมูลเปิดเผยข้อมูลไปยังประเทศใดก็ตามที่ไม่มีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือมีแต่บทบัญญัตขิ องกฎหมายในประเทศนัน้ มีสาระส�ำคัญต�ำ่ /ด้อยกว่าบทบัญญัตขิ องเรา
กรณีเช่นนีน้ อกจากจะเป็นภาระให้แก่ผปู้ ระกอบการในการทีจ่ ะต้องสืบเสาะแสวงหาข้อมูลว่าประเทศ
คู่ค้าใดมีข้อกฎหมาย/บทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างใด ผู้ประกอบการยังต้องหา
ผู้เชี่ยวชาญมาท�ำการแปลความหมาย และเปรียบเทียบเนื้อหาสาระของข้อกฎหมายระหว่างประเทศ
คูค่ า้ นัน้ กับประเทศไทยอีก ซึง่ เป็นการสร้างภาระต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินธุรกิจ ยิง่ กว่านัน้ ถ้าหาก
ผู้ควบคุมข้อมูลเป็นธนาคารซึ่งต้องมีระบบการเงินเชื่อมโยงกับนานาประเทศ ธนาคารก็จะไม่สามารถ
ปฏิบัตติ ามบทบัญญัติในเรื่องการห้ามเปิดเผยข้อมูลในลักษณะนี้ได้ เพราะจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
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ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
โดยศาลรัฐธรรมนูญ
ไชยันต์ กุลนิติ*
1. ความน�ำ
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับ “สิทธิมนุษยชน” ได้น�ำมาบังคับให้เกิดผล
ทางกฎหมายระหว่างประเทศครั้งแรกของโลกจากพิจารณาคดีที่เมืองนูเร็มเบิร์ก (Nuremberg
Trials) ต่อมามีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น ในปี ค .ศ.1945 สิทธิมนุษยชน ได้กลายมาเป็น
แนวความคิดส�ำคัญในการจัดระเบียบโลกใหม่ ภายใต้หลักการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันเพื่อรักษา
สันติภาพและความมั่นคงของประชาคมระหว่างประเทศ (international peace and security)
กล่ า วคื อ สันติภาพและความสงบสุข จะบั ง เกิ ด ขึ้ นก็ ต ่ อ เมื่ อ ประเทศต่ า ง ๆ ให้ ค วามเคารพต่ อ
สิทธิมนุษยชน และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คุณค่าอันเป็นสากลและเป็นที่มาของหลักการ
สิทธิมนุษยชน คือ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ” (human dignity)1
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จึงเกิดปรากฎการณ์ที่รัฐเสรีประชาธิปไตยต่าง ๆ ทั่วโลก ได้น�ำ
แนวความคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตนควบคู่ไปกับสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีการบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
อย่างไรก็ตาม ภายใต้หลักนิติรัฐ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะได้รับการเคารพและคุ้มครอง
อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อมีองค์กรตุลาการท�ำหน้าที่คอยตรวจสอบการกระท�ำทั้งหลายขององค์กร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรเจ้าหน้าที่ทางปกครอง เพื่อไม่ให้กระท�ำการที่เป็นการ
ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่เนื่องจากศักดิ์ศรีความมนุษย์ ยังคงเป็นแนวคิดทางกฎหมาย
(legal concept) ที่ค่อนข้างใหม่ ดังนั้น บทความนี้ จึงท�ำการส�ำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และประสบการณ์ของการให้ความคุ้มครองทางศาลในสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็น
* ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั ส�ำนักกฎหมายหลวงช�ำนาญคดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ�ำกัด, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
อารัมภบทของกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of United Nations) บัญญัติว่า “เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งในศรัทธา
ที่มีต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ต่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง และต่อสิทธิ
ที่ความเท่าเทียมกันของประเทศสมาชิกใหญ่น้อยทั้งหลาย”
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ไชยันต์ กุลนิติ

ต้นแบบในการพัฒนาและยอมรับสถานะทางกฎหมาย (legal status) ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จากนั้นจะท�ำการยกคดีของศาลรัฐธรรมนูญของไทยซึ่งน�ำแนวความคิดของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มาปรับใช้แก่คดีขึ้นวิเคราะห์ สุดท้ายจะน�ำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะในการคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยศาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความหมายของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค�ำว่า “ศักดิ์ศรี” (dignity) ว่า
หมายถึง เกียรติศักดิ2์ ส่วนค�ำว่า “เกียรติ” หมายถึง ชื่อเสียง การยกย่องนับถือ ความมีหน้ามีตา3
และค�ำว่า “ศักดิ์” หมายถึง อ�ำนาจ ความสามารถ ก�ำลัง ฐานะ4 ความหมายเหล่านี้สอดคล้องกับ
ความหมายของ ค�ำว่า “dignity” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาโรมัน ค�ำว่า“dignitas”
ในสมัยโรมันค�ำว่า “ศักดิ์ศรี” (dignitas) ความหมายเกี่ยวข้องกับสถานะของบุคคล “ศักดิ์ศรี”  
จึงหมายถึง ระดับชั้นทางการเมืองหรือทางสังคม (political or social rank) ที่มาจากการมีต�ำแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงอาจมาจากการยอมรับของประชาชนในความส�ำเร็จส่วนบุคคลหรือความ
มีศลี ธรรมทีส่ งู ส่งของบุคคลนัน้ การยอมรับสถานะของ “ศักดิศ์ รี” ของบุคคลเช่นนี้ จึงก่อให้เกิดหน้าที่
ต่อบุคคลอื่นที่จะต้องให้ความเคารพและให้เกียรติบุคคลผู้มีศักดิ์ศรีดังกล่าว หากผู้ใดละเมิดต่อหน้าที่
นี้อาจถูกลงโทษในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะทางอาญาหรือทางแพ่งก็ได้5 ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าศักดิ์ศรี
มีลักษณะพื้นฐานที่ไม่ต่างจากสิทธิ ในความหมายปัจจุบันซึ่งเป็นความชอบธรรมที่จะเรียกร้องให้
บุคคลอื่นมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อตนผู้ทรงสิทธิหรือศักดิ์ศรีนั้น
ศาสนาคริ ส ต์ เข้ า ใจ ค� ำ ว่ า “ศั ก ดิ์ ศ รี ” ในความหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเมตตาของ
พระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากมนุษย์ทั้งหลายถูกสร้างขึ้นตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ศักดิ์ศรีของ
มนุษยจึงเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน มนุษย์ซึ่งเสมอกันในสายตาของพระเจ้านั้น จึงมิอาจท�ำลาย
หรือพรากศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งของตัวเองได้6 และโดยที่รัฐเกิดจากการรวมตัวกัน
2
3
4
5

6

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, น. 1094.
เพิ่งอ้าง, น. 147.
เพิ่งอ้าง, น. 1094.
Barroso, Luís Roberto. (2012). Here, There, and Everywhere:  Human Dignity in Contemporary Law and  
in the Transnational Discourse. Boston College International Law and Comparative Law Review,
35(2): 331-393, p. 13. http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol35/iss2/2 (สืบค้นเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557)
Albert Bleckmann, Staatsrecht II–Die Grundrechte, 4. Aufl., 1997, อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547).
หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์
วิญญูชน, น. 86.
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ของมนุ ษ ย์ รัฐซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สถาปนาขึ้ น จึ ง ไม่ อ าจอยู ่ เ หนื อ มนุ ษ ย์ โดยปราศจากเงื่ อ นไข
ในหมูม่ นุษย์ดว้ ยกัน มนุษย์จงึ ไม่อาจปฏิบตั ิ ต่อกันในทางทีเ่ ป็นการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ได้
พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความเคารพต่อกันหรือรูจักรับใช้ซึ่งกันและกัน ด้วยความรักและ
เมตตา7
ในศตวรรษที่ 18 ปรัชญาของค้านท์ (Kant) ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและมีอิทธิพล
อย่างมากต่อพัฒนาการของแนวความคิดสิทธิมนุษยชน และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ในปัจจุบนั ค้านท์
เห็นว่า ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิที่จะใช้มนุษย์ด้วยกันเองให้เป็นดั่งเครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้น เพื่อบรรลุ
จุดหมายเชิงอัตวิสัยของตัวเอง หากแต่แท้จริงแล้ว มนุษย์แต่ละคนจะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน
ในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายในตัวเองเสมอ8 ดังนั้น กฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือของการปกครองที่สำ� คัญ
ของรัฐ จึงต้องยกเอาประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายของการใช้เครื่องมือดังกล่าวด้วย ประชาชนจึงอยู่
ในฐานะผู้ทรงสิทธิไม่ใช่วัตถุของกฎหมาย
ส่วน Klaus Stern เห็นว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” หมายถึง คุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะ
และเป็นคุณค่าทีม่ คี วามผูกพันอยูก่ บั ความเป็นมนุษย์ ซึง่ บุคคลในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ทกุ คนได้รบั คุณค่า
ดังกล่าว โดยไม่จ�ำต้องค�ำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของบุคคล ในความหมาย
นี้ “ศักดิ์ศรี” จึงหมายถึง ลักษณะบางประการที่สร้างออกมาเป็นคุณค่าเฉพาะตัวของมนุษย์ อันเป็น
สารัตถะในการก�ำหนดความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นสารัตถะที่มนุษย์แต่ละคนได้รับเพื่อเห็น
แก่ความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้น9
W. Maihofer และ R.F Behrendt เห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นการแสดงออกถึง
การสร้างปริมณฑลของความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลให้กว้างที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และใช้ประโยชน์
จากปริมณฑล ดังกล่าวเพื่อการด�ำรงไว้ซึ่งชีวิตมนุษย์ และเพื่อปรับปรุงชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นโดยวิธีการ
พัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้10

7

8
9

10

จรัญ โฆษณานันท์. (2545). สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน: ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม. กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, น. 99.
เพิ่งอ้าง, น.122.
Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band II/2, Allgemeine Lehren, อ้างใน
บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, น. 85.
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6. P. 543, อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, .
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ไชยันต์ กุลนิติ

ได้ดังนี้

จากความหมายและแนวความคิดข้างต้น อาจสรุปลักษณะโดยทัว่ ไปของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์

1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีลักษณะเป็นคุณค่าที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ และการคงอยู่
ของคุณค่าดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นใดเลย ยกเว้นความเป็นมนุษย์เท่านั้น ในแง่นี้มนุษย์จึง
ไม่อาจถูกปฏิบัติเยี่ยงวัตถุหรือสัตว์ได้
2) คุณค่าอันเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น ไม่อาจถูกพรากหรือถ่ายโอนระหว่างกันได้
ไม่วา่ จะกระท�ำโดยบุคคลนัน้ เองหรือบุคคลอืน่ ใด จึงยอมรับกันว่า หากสิง่ ใดถูกถือว่าอยูใ่ นความหมาย
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาด
3) หลักที่ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาด ส่งผลให้ความสามารถของบุคคล
ที่ต่างกันไม่มีผลต่อการดารงอยู่ของคุณค่าแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4) ในรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นหลักประกันที่เป็นมูลฐาน
ที่สุดของสังคม ว่ามนุษย์ย่อมเป็นประธานแห่งสิทธิและมีอ�ำนาจในการ ก�ำหนดเจตจ�ำนงที่ชอบธรรม
ของตนเอง รัฐจึงมีหน้าที่เพียงให้ความเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่านั้น
3. ข้อความคิดเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
		(1) ความเป็นมาโดยสังเขปเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948)
ได้น�ำมาซึ่งการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในความส�ำคัญของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ในปัจจุบันนี้ หากมีการกล่าวถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นคุณค่าของ
สิทธิมนุษยชน ย่อมต้องย้อนกล่าวถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของ
การร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงให้บทเรียนที่ส�ำคัญเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งต่อมา หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้ปรากฏอย่างแพร่หลายในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศต่างๆ
ในการยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในชั้นแรกนั้น ได้มีความพยายามที่จะ
ก�ำหนดสิทธิมนุษยชนเป็นรายการ (checked lists) แต่การกระท�ำเช่นนีเ้ ป็นการยากทีจ่ ะได้รบั ความเห็น
พ้องตรงกันของตัวแทนจากประเทศต่างๆ ซึ่งมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับรากฐาน (foundations)
อันเป็นตั้งของสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างเช่น ตัวแทนของบางประเทศ เห็นว่า สิทธิมนุษยชนควรมี
ฐานมาจากหลักค�ำสอนทางศาสนา บ้างก็ว่ามาจากสิทธิตามธรรมชาติ ลัทธิปัจเจกชนนิยมเสรี หรือ
แม้แต่แนวคิดชุมชนนิยม เป็นต้น แนวความคิดเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวความคิดว่าด้วยสิทธิตาม
ธรรมชาติและแนวความคิดของ ศาสนาคริสต์ ซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างมากในการพัฒนารัฐเสรีประชาธิปไตย
ในประเทศตะวันตก ในที่สุดแล้ว ก็ไม่ได้ปรากฎในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเลย
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จากความไม่เห็นพ้องกัน ในหลักการอันเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน ในช่วงเวลานั้น
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงถูกน�ำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายและถกเถียงกันในที่ประชุมของ
ตัวแทนประเทศต่างๆ แนวความคิดว่าด้วยศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นแนวความคิดทีท่ ำ� ให้ตวั แทนของ
ประเทศต่างๆ ที่มีความเชื่อหรือต่างวัฒนธรรมกัน สามารถเห็นพ้องร่วมกันได้ในระดับหนึ่งว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์มีความเป็นสากลมากที่สุด ในบรรดาแนวความคิดทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง แม้เนื้อหา
สารัตถะ และขอบเขตที่แน่นอนชัดเจนของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันตราบ
จนปัจจุบันนี้ก็ตาม11
Jacques Maritain นักปรัชญาชาวฝรัง่ เศส เป็นคนแรกทีเ่ สนอแนวความคิดเกีย่ วกับศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์12 ในการประชุมของตัวแทนประเทศต่างๆ โดยเสนอไว้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ไม่ได้เป็นสิ่งที่จ�ำกัดและอยู่ภายใต้ลัทธิปัจเจกชนนิยมเสรีเท่านั้น แต่ยังอยู่ในมโนทัศน์ของชุมชนนิยม
ที่เกี่ยวข้องกับความดีงามทั่วไปของสังคมด้วย (the general good of society) ส่วน Eleanor
Roosevelt ซึง่ เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาสิทธิมนุษย์ระหว่างประเทศท่านหนึง่ ได้อธิบายว่า
การบัญญัติค�ำว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็เพื่อเน้นย�้ำว่า
มนุษย์ทกุ ผูน้ ามมีคณ
ุ ค่าทีต่ อ้ งได้รบั ความเคารพ (worthy of respect)13 Rene Cassin ซึง่ เป็นตัวแทน
ของประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ที่ให้น�ำค�ำว่า “ศักดิ์ศรี” บัญญัติไว้ใน ข้อ 1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนได้แสดงความเห็นไว้วา่ การบัญบัญญัตคิ ำ� ว่าศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไว้ในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็เพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศต่อการ
กระท�ำทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรมของนาซีเยอรมนี และเป็นการเน้นให้เห็นถึงหลักการพืน้ ฐานของความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ14
ต่อมา จึงเป็นที่ยอมรับกันในประชาคมระหว่างประเทศว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็น
แนวความคิดทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากการทีร่ ฐั ธรรมนูญของประเทศต่างๆ จ�ำนวนมาก
ได้บัญญัติรับรองให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการพื้นฐานในการปกครองประเทศและการใช้
อ�ำนาจรัฐ ตามแนวทางของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน15
11

12
13
14
15

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

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

_16-0497(065-088)P3.indd 69

69
6/17/59 BE 3:44 PM

ไชยันต์ กุลนิติ

(2) สถานะทางกฎหมายของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
ในรัฐเสรีประชาธิปไตย ซึง่ ยอมรับระบอบรัฐธรรมนิยม (constitutionalism) ได้มบี ทบัญญัติ
เกีย่ วกับศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในทางทฤษฎีกฎหมายมหาชน ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
จึงอาจมีสถานะทางกฎหมาย ดังต่อไปนี16้
				
1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
“ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ถือว่ามีคณ
ุ ค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย
ทัว่ โลก หรือทีก่ ล่าวกันว่าศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ การกระท�ำของ
รัฐทั้งหลายจึงต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพราะมนุษย์
เป็นเป้าหมายการด�ำเนินการของรัฐ มนุษย์มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการด�ำเนินการของรัฐ และการ
ด�ำรงอยู่ของรัฐก็ด�ำรงอยู่เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์ด�ำรงอยู่เพื่อรัฐ ด้วยเหตุนี้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
จึงถือว่าเป็นพื้นฐานส�ำหรับการวางรากฐาน ของหลักเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาค
ซึ่งก่อให้เกิดผลส�ำคัญ 2 ประการ
ประการแรก การตีความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายจะต้องถือว่าเนื้อหาของ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะต้องน�ำมาใช้ประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพอืน่ ๆ ด้วย
ประการที่สอง อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาในทางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ทั้งหลาย รวมทั้ง ความหมายของการแทรกแซงในขอบเขตที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ทุกประเภทนั้น ได้รับการพัฒนามาจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
				
2) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
รัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้ก�ำหนดสิทธิและเสรีภาพไว้อย่าง
หลากหลายแล้ว ยังได้ก�ำหนดให้มีหลักประกันของสิทธิและเสรีภาพในลักษณะเดียวกันอีกด้วย
คือ หลักห้ามมิให้จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพอันมีผลเพื่อใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เป็นการเจาะจงหลักการอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพ และหลักการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
มิได้ เมือ่ พิจารณา สถานะความเป็นมนุษย์ทมี่ คี วามเสมอภาคในศักดิศ์ รีแล้ว จะเห็นได้วา่ การแทรกแซงใด
ทีเ่ ป็นการละเมิดต่อศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ กรณียอ่ ม ถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
นั้น ถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสารัตถะอันเป็นแก่นของสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภท ซึ่ง
ภายในขอบเขตดังกล่าว รัฐมิอาจล่วงละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ในฐานะทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญแห่งสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้
16

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, น. 89-93.
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ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยศาลรัฐธรรมนูญ

				
3) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะสิทธิประเภทหนึ่ง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิหนึ่ง ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากการจัดระบบในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ของศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์แล้ว ถือได้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิหนึ่ง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จึ ง ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ในทางคุ ณ ค่ า อั น แสดงถึ ง ทิ ศ ทางของการกระท� ำ  โดยเรี ย กร้ อ งให้
สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ นั้น สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกเหนือจากการให้
หลักประกันที่จะไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านั้น
4. ขอบเขตของการให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในทางกฎหมาย
สิทธิเรียกร้องเพือ่ ให้มกี ารเคารพและคุม้ ครองต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์นนั้ ในด้านหนึง่ เป็นการ
ป้องกันการแทรกแซงจากรัฐ กล่าวคือ รัฐจะไม่กระท�ำการใดทีเ่ ป็นการรบกวนการด�ำรงอยูข่ องศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง เป็นสิทธิเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้น
เพื่อให้เกิดมีการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
ดังนั้น ขอบเขตของการคุ้มครองของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงมีแนวความคิดที่ส�ำคัญอยู่
2 ประการ ดังนี17้
แนวความคิดแรก เห็นว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นสามารถก�ำหนดเป็น “คุณค่า” ได้
โดยถือว่า มีคุณค่าที่เป็นอิสระ มีลักษณะเป็นของตนเอง อันเป็นคุณค่าที่เป็นธรรมชาติของความ
เป็นมนุษย์
แนวคิดที่สอง เห็นว่า ลักษณะอันเป็นสาระสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถที่มนุษย์สามารถที่จะก�ำหนดตนเองได้ แนวความคิดที่สองเป็นแนวความคิดที่พิจารณา
ความสามารถของมนุษย์ในทางข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ ขอบเขตของการให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังอาจพิจารณาจาก
ลักษณะการกระท�ำที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่ง Duerig ได้จ�ำแนก ไว้ดังนี18้
1) การกระท�ำที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า เป็นการละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็น
การกระท�ำที่ลดคุณค่าของมนุษย์ลงมาอยู่ในระดับที่เป็นเพียงสิ่งของ การกระท�ำที่เป็นการทรมาน
การเอาคนไปเป็นทาส การขับไล่กลุ่มคน การติดตามไล่ล่าการบังคับใช้ท�ำงาน การก่อการร้าย การฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ การทดลองที่กระท�ำต่อมนุษย์
17

18

Pieroth/Schlink, Grundrecht-Staatsrecht II. S. 88 อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพืน้ ฐาน ของสิทธิ เสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วิญญูชน, น. 92.
บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, น. 103-104.
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2) การกระท�ำที่เป็นการลงโทษในทางอาญา หากแต่เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรหรือการ
ลงโทษที่ทารุณโหดร้าย
3) การกระท�ำใดๆ ที่มนุษย์เป็นเพียงวัตถุของการกระท�ำนั้น
4) การล่วงละเมิดไปในขอบเขตอันมีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล
5) การละเมิดในชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลอันเกิดมาจากการกระท�ำของรัฐ
5. การให้คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(1) หลักการส�ำคัญเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญใน
รัฐเสรีประชาธิปไตย)
การจัดท�ำและยอมรับผลบังคับของกฎหมายพืน้ ฐาน (Basic Law) (รัฐธรรมนูญของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี) ในปี ค.ศ. 1949 หลังจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เป็นสัญญาณในการเกิด
ระเบียบทางรัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศเยอรมนีทตี่ อ้ งการลบความทรงจ�ำอันเลวร้ายจากการกระท�ำ
ของนาซี กฎหมายพืน้ ฐานจึงเป็นจุดเปลีย่ นผ่านทีห่ ยัง่ รากอุดมคติทางกฎหมายทีข่ บั เคลือ่ นด้วยคุณค่า
(a value-oriented constitution) อันผูกพันรัฐและสังคมเยอรมนีให้ยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน19 ดังนั้น
คุณค่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีหลายประการ
ได้ระบุไว้ ในกฎหมายพื้นฐานฐานะสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านจิตส�ำนึกทางกฎหมาย (legal
consciousness) ก็เช่นเดียวกัน “ประชาชนชาวเยอรมนียอมรับกันว่า สิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจละเมิด
ได้และไม่อาจพรากได้นั้นเป็นพื้นฐานในทุกชุมชน สันติภาพและความยุติธรรมของโลก”20
ตามกฎหมายพื้นฐานหมวด 1 ว่าด้วยสิทธิพื้นฐาน มาตรา 1 (1) บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์จะละเมิดมิได้ การเคารพและคุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานของ
รัฐทั้งหมด”21 สถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา 1 นี้ ถือว่าเป็นคุณค่าที่เป็น
19

20

21

Ebe, Edward J. (2012). Observations on the Development of Human Dignity and Personality in German
Constitutional Law: An Overview. Liverpool Law Review, 33(2): 201-233, p. 203. http://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs10991-012-9120-x (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557)
Kommers, DP. (1989). The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. North
Carolina: Duke University Press.
Article 1 [Human dignity – Human rights – Legally binding force of basic rights]
(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority.
(2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as the basis
of every community, of peace and of justice in the world.
(3) The following basic rights shall bind the legislature, the executive and the judiciary as directly
applicable law.
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หัวใจของกฎหมายพื้นฐาน (the central value of the German Basic Law)22 และยังเป็นคุณค่า
ทางรัฐธรรมนูญทีส่ งู ทีส่ ดุ อีกด้วย (“highest constitutional value” in Germany)23 ศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เห็นว่า บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นการแสดงออกของ
สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายพื้นฐาน24 ดังนั้น การที่มาตรา 1(3) ก�ำหนดให้สิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่กฎหมายพื้นฐานรับรอง “…มีผลผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและศาล ในฐานะเป็น
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับโดยตรง (directly applicable law)” นั้น ย่อมท�ำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มีผลบังคับทางกฎหมายโดยตรง โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายอนุวัติการ
แต่อย่างใด ทั้งนี้ในการให้หลักประกันในทางศาล มาตรา 19 (4) บัญญัติว่า “หากสิทธิของบุคคลใด
ถูกล่วงละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐ บุคคลนั้นจะใช้สิทธิทางศาลเยียวยาได้”25
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิทธิขั้นพื้นฐาน ศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยอมรับว่า สิทธิขั้นพื้นฐานก่อตั้งขึ้นมาโดยมี “ศักดิ์ศรี” เป็นแก่นของ
สิทธิดังกล่าว ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็น “รากฐานของสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลาย”26 ดังนั้นภายใต้
พฤติการณ์ปกติทั่วไป ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ หากมีการให้
ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ในแง่นี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงมีลักษณะ
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ในบางพฤติการณ์ ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เคยวินจิ ฉัยเกีย่ วกับผลบังคับของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทสี่ ามารถแยกออกจาก
22

23

24

25
26

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

สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง หลายที่ ร ะบุ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรรมนู ญ ว่ า ถึ ง แม้ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ มิ ไ ด้ เ ป็ น
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ การบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตราที่ ร ะบุ ใ ห้ ผู ก พั น การใช้ อ� ำ นาจรั ฐ ทั้ ง หมดก็ ต าม
แต่ อ� ำ นาจรั ฐ ทั้ ง หลายก็ ยั ง ต้ อ งผู ก พั น กั บ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น หลั ก การสู ง สุ ด
ของรัฐธรรมนูญอยู่ดี27 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงมีความมุ่งหมายอยู่
2 ประการ ได้แก่28
ประการแรก มีความมุ่งหมายให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งมีลักษณะ
เป็นสิทธิๆ หนึ่ง
ประการที่สอง มีความมุ่งหมายให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท�ำหน้าที่ในการวินิจฉัยในทาง
คุณค่าอันแสดงถึงทิศทางของการกระท�ำ  โดยเรียกร้องให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ นั้นสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกเหนือจากการให้หลักประกันที่จะไม่ล่วงละเมิดต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม ไม่สทิ ธิใดทีม่ ลี กั ษณะเด็ดขาดสมบูรณ์ มาตรา 19 (1)29 ของกฎหมายพืน้ ฐาน
จึงยอมให้มีการจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานได้ แต่มาตรา 19(2) บัญญัติห้ามมิให้มีการจากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน
อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญ (essence) ของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น30 ดังนั้น เมื่อพิจารณา
ประกอบกับลักษณะทีล่ ว่ งละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาดของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา 1(1) ข้างต้น
และสถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เป็นสาระส�ำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลาย และหลักการ
ทางรัฐธรรมนูญที่สูงที่สุดแล้ว การจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา 19(1) ข้างต้น จะต้องไม่กระทบ
กระเทือนต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หาไม่แล้วย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

27

28

29

30

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, น. 94.
Maunz-Zippelius, Deutsches Staatsrecht, 28. Aufl., S. 180. อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของ
สิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ วิญญูชน, น. 93.
มาตรา 19 (1) ในกรณีที่การจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานกระทาได้โดยกฎหมายภายใต้กฎหมายพื้นฐานนี้ กฎหมาย ดังกล่าว
ต้องใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและไม่ใช้บงั คับเฉพาะแก่กรณีใดกรณีหนึง่ เท่านัน้ และต้องระบุ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีถ่ กู จ�ำกัด รวมทัง้
บทบัญญัติที่ก�ำหนดถึงสิทธินั้นด้วย [(Article 19 (1) Insofar as, under this Basic Law, a basic right may be
restricted by or pursuant to a law, such law must apply generally and not merely to a single case.
In addition, the law must specify the basic right affected and the Article in which it appears.]
มาตรา 19 (2) ไม่ว่ากรณีใด การจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิพื้นฐานนั้น มิได้
[Article 19 (2) In no case may the essence of a basic right be affected.]
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จากการที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ในฐานะที่เป็นหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญในทาง
แนวความคิด จึงถือว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าที่อยู่เหนือการชั่งน�้ำหนักกับประโยชน์อย่าง
อื่น (the weight of interests)31 ดังจะเห็นได้ว่า ประโยชน์ด้านอื่นที่คุ้มครองโดยสิทธิขั้นพื้นฐานอาจ
ถูกจ�ำกัดเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ หรือความดีงามของสังคม (public good) แต่ในสายตา
กฎหมาย ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไม่อาจถูกจากัดหรือล่วงละเมิดได้เลย ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม32 และ
ไม่อาจน�ำมาพิจารณาในลักษณะที่สามารถถูกถ่วงดุลโดยสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด
ได้เลย33 ด้วยสถานะเช่นนี้ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ย่อมมีผลให้ แม้แต่บุคคลผู้ทรงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์นนั้ เอง ก็ไม่อาจท�ำลายคุณค่าแห่งศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของตนลงได้โดยใจสมัครเช่นกัน34
กรณีไม่ต่างไปจากสิทธิขั้นพื้นฐานประการอื่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็เช่นกัน ถือเป็น
สิ่งที่ก�ำหนดบุคลิกภาพของการใช้อ�ำนาจรัฐ โดยเรียกร้องให้รัฐใช้อ�ำนาจของตนโดยมีบุคคลเป็น
เป้าหมายหรือประธานแห่งสิทธิ ด้วยเหตุน้ี การใช้อ�ำนาจรัฐจึงต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตลอดไป ดังที่มีการให้หลักประกันสูงสุดไว้ในกฎหมายพื้นฐาน มาตรา 79(3)35 ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้
31

32

33

34

35

BVERFGE 85 (204), 6 BVERFGE 32 (41), 45 BVERFGE 187 (227), 109 BVERFGE 279 (311), and 115 BVERFGE
118 (152): “highest constitutional value”; 93 BVERFGE 266 (293) and 107 BVERFGE 275 (284): absolute
limit, no balancing with other basic laws. อ้างใน Bendor, Ariel L. & Sachs, Michael. (2013). The
Constitutional Status of Human Dignity in Germany and Israel, Israel Law Review, 44:25-61, pp. 31-32.
http://law.huji.ac.il/upload/ILR44 BendorSachsCRC.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
BVERFGE 85 (204), 6 BVERFGE 32 (41), 45 BVERFGE 187 (227), 109 BVERFGE 279 (311), and 115 BVERFGE
118 (152): “highest constitutional value”; 93 BVERFGE 266 (293) and 107 BVERFGE 275 (284): absolute
limit, no balancing with other basic laws. อ้างใน Bendor, Ariel L. & Sachs, Michael. (2013). The
Constitutional Status of Human Dignity in Germany and Israel, Israel Law Review, 44:25-61, pp. 31-32.
http://law.huji.ac.il/upload/ILR44 BendorSachsCRC.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
BVerfGE 93, 266; BVerfGE 107, 275 อ้างใน Ebert, Rainer & Oduor, Reginald M.J. (2012). The Concept of
Human Dignity in German and Kenyan Constitutional Law. Thought and Practice: A Journal of the
Philosophical Association of Kenya (PAK) New Series, 4(1), pp.43-73, p. 47. http://ajol.info/index.php/
tp/index (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
NVwZ 1993, 98; BVerwGE 64, 274). อ้างใน Ebert, Rainer & Oduor, Reginald M.J. (2012). The Concept of
Human Dignity in German and Kenyan Constitutional Law. Thought and Practice: A Journal of the
Philosophical Association of Kenya (PAK) New Series, 4(1), pp.43-73, p. 47. http://ajol.info/index.php/
tp/index (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
มาตรา 79(3) การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายพืน้ ฐานนีท้ มี่ ผี ลท�ำให้เกิดมีการแบ่งแยกสหพันธรัฐออกไปเป็นมลรัฐ หรือทีก่ ระทบ
ต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมตามหลักการของกระบวนการนิติบัญญัติ หรือที่กระทบต่อหลักการที่ก�ำหนดไว้
ในมาตรา 1 และมาตรา 20 ย่อมไม่อาจยอมรับได้ [Article 79(3) Amendments to this Basic Law affecting the
division of the Federation into Länder, their participation on principle in the legislative process, or the
principles laid down in  Articles 1 and 20 shall be inadmissible.]
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ฝ่ายนิติบัญญัติท�ำการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญ) ในลักษณะที่เป็นการขัดต่อ
บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงถูก
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “บทบัญญัติอันเป็นนิรันดร์” (eternity clause) อีกด้วย36
(2) แนวทางการให้ ค วามคุ ้ ม ครองศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ โ ดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สหพันธรัฐเยอรมนี
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาหลักการที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในส่วนนี้จึงจะได้น�ำเสนอแนวคาพิพากษา
ที่ส�ำคัญซึ่งท�ำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดผลบังคับทางกฎหมายในฐานะที่เป็นหลักการสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ได้เคยวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ โดยวิธีการอธิบายด้วยถ้อยค�ำต่างๆ เช่น การท�ำให้ได้รับความอับอาย (Erniedringung) การ
ติดตามไล่ล่า (Verfolgung) การเนรเทศ (Aechtung) และการลงโทษที่มีลักษณะทารุณโหดร้าย หรือ
การกระท�ำทีเ่ ป็นการบังคับให้ทำ� งาน การใช้คนเป็นทาส การก่อการร้าย การท�ำลายล้างชาติพนั ธุ์ หรือ
การน�ำมนุษย์ไปใช้ในทางทดลอง การกระท�ำเหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นการกระท�ำทีล่ ะเมิดต่อศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ทงั้ สิน้ 37 นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ได้เคยให้ความหมายของศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง การที่มนุษย์มีสิทธิใน “คุณค่าทางสังคมและที่จะได้รับความเคารพ (social
value and respect) ทุกคนย่อมเป็นเจ้าของศักดิศ์ รีในฐานะทีเ่ กิดมาเป็นมนุษย์” “โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึง
บุคลิกลักษณะความส�ำเร็จ และสถานะทางสังคมของบุคคลนั้น”38
ในส่วนของหน้าทีข่ องรัฐทีม่ ตี อ่ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์นนั้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
เยอรมนี ได้อธิบายเป็นหลักการไว้ในคดี KPD-Urteil ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นการเรียกร้องการ
สร้างตนเองอย่างอิสระของปัจเจกบุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตย มนุษย์ คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มี
ความสามารถ ในการสร้างชีวิตบนความรับผิดชอบของตนเอง ดังนั้น เพื่อเห็นแก่ศักดิ์ความเป็นมนุษย์
ของปัจเจกบุคคล จะต้องท�ำให้เกิดความมัน่ คงแก่ปจั เจกบุคคลในการพัฒนาลักษณะส่วนบุคคลให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งซึ่งรัฐต้องให้ความเคารพ (respect) และ

36

37

38

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

ต้องได้รับความคุ้มครอง (protect) จากรัฐ39 นอกจากนี้ ในค�ำวินิจฉัยเรื่อง Mephisto-Beschluss
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี เห็นว่า มาตรา 1 วรรคหนึง่ ของกฎหมายพืน้ ฐาน (รัฐธรรมนูญ)
ได้ให้หลักประกันในทางคุณค่าซึ่งปัจเจกบุคคลได้รับหลักประกันดังกล่าว เพราะความเป็นบุคคล
การไม่อาจล่วงละเมิดได้ในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์นนั้ เป็นการรับรองถึงการคุม้ ครองจากการแทรกแซง
ในปริมณฑลส่วนบุคคล ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีจึงได้วินิจฉัยว่า กฎหมายอาญาที่
อนุญาตให้ท�ำแท้งได้นั้นเป็นโมฆะ โดยได้ให้เหตุผลว่า ชีวิตที่ได้รับการพัฒนาอยู่ในครรภ์มารดานั้น
ถือว่าเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 2 (2) ที่บัญญัติว่า
“บุคคลมีสิทธิในชีวิตและร่างกาย” และมาตรา 1 (1) ที่ก�ำหนดให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่อาจจะ
ถูกล่วงละเมิดได้ ดั้งนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้ความเคารพและให้ความคุ้มครอง ทั้งนี้
หน้าที่ในการให้ความคุ้มครองของรัฐนั้น มิได้หมายเฉพาะการห้ามแทรกแซงโดยตรงของรัฐต่อชีวิต
ทีเ่ ติบโตในครรภ์ของมารดาเท่านัน้ หากแต่รฐั ยังจ�ำต้องให้ความคุม้ ครองและปกป้องชีวติ ดังกล่าวด้วย40
ในทศวรรษที่ 1950 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีได้สร้างหลักที่เรียกว่า
“การห้ามปฏิบัติต่อบุคคลเยี่ยงวัตถุ” (object-formula) ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่จะใช้ตรวจสอบการ
กระท�ำของรัฐที่มีลักษณะในทางภววิสัยอันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งหมายความว่า
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ยอ่ มถูกล่วงละเมิด หากมนุษย์ได้ถกู ลดคุณค่ามาเป็นเพียงวัตถุของการด�ำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งของรัฐ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ยอมรับว่า มาตรา 1 ก�ำหนดเป็น
หลักว่า “แต่ละบุคคลต้องเป็นเป้าหมายในตัวเอง”41 รัฐจึงถูกห้ามมิให้ปฎิบัติต่อบุคคลเยี่ยงวัตถุ42
แต่กรณีใดบ้างจะถือว่าเป็นการละเมิดต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์นนั้ จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป43
39

40

41

42

43

BVerfGE 5, 85 (206) อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
รัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, น. 86.
BVerfGE 39, 1 อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
รัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, น. 89.
BVerfGE 45, 228 อ างใน Bendor, Ariel L. & Sachs, Michael. (2013). The Constitutional Status of Human
Dignity in Germany and Israel, Israel Law Review, 44:25-61, pp. 43. http://law.huji.ac.il/upload/ILR44
BendorSachsCRC.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
BVERFGE 1 (6); 28 BVERFGE 386 (391); 50 BVERFGE 166 (175); 117 BVERFGE 71 (89); 122 BVERFGE 248
(271). อ้างใน Bendor, Ariel L. & Sachs, Michael. (2013). The Constitutional Status of Human Dignity
in Germany and Israel, Israel Law Review, 44:25-61, pp. 43. http://law.huji.ac.il/upload/ILR44
BendorSachsCRC.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
BVERFGE 1 (25); 109 BVERFGE 279 (311). อ้างใน Bendor, Ariel L. & Sachs, Michael. (2013). The
Constitutional Status of Human Dignity in Germany and Israel, Israel Law Review, 44:25-61, pp. 43.
http://law.huji.ac.il/upload/ILR44 BendorSachsCRC.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
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อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดในแต่ละกรณี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
เยอรมนีจงึ พยายามก�ำหนดประโยชน์บางประการ ซึง่ หากมีการละเมิดต่อประโยชน์เช่นว่านี้ ย่อมถือว่า
เป็นการลดทอนคุณค่าของบุคคลให้มีฐานะไม่ต่างไปจากวัตถุ และย่อมเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ด้วย ประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ บูรณภาพในทางร่างกาย (integrity of the human body)
บูรณภาพในทางจิตวิทยาของบุคลิกภาพส่วนตนของมนุษย์ (psychic integrity of the human  
personality) ความเสมอภาคพื้นฐาน (elementary equality) และสภาพความเป็นอยู่ที่มีคุณค่า
ของการด�ำรงความเป็นมนุษย์ไว้ (living conditions worthy of human beings)44
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ได้มีค�ำพิพากษาจ�ำนวนมากที่ห้ามมิให้ปฏิบัติต่อ
บุคคลเยี่ยงวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในค�ำพิพากษาที่เกี่ยวกับการจ�ำคุกตลอดชีวิต ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธรัฐเยอรมนีได้อาศัยแนวความคิดทีว่ า่ มนุษย์เป็นผูท้ มี่ เี สรีภาพในการรับผิดชอบตนเอง และ
พัฒนาตนอย่างเป็นอิสระ โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี เห็นว่า ในสังคมเสรีประชาธิปไตย
นั้น เสรีภาพของมนุษย์หาใช่ไร้ขีดจ�ำกัดไม่ บุคคลในสังคมย่อมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและผูกพันตนต่อ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ผู้กระท�ำผิดจึงต้องมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม (a morally responsible   
person) คือถูกลงโทษได้ แต่ว่า โดยคุณค่าของบุคคลแล้ว ก็ไม่ได้ท�ำให้ผู้กระท�ำผิดสูญเสียคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความเคารพจากรัฐและบุคคลอื่น เนื่องจาก บุคคลทุกคนภายในสังคมมี
คุณค่าเสมอกัน (equal worth) กรณีย่อมเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ท�ำให้บุคคล
เป็นเพียงเครื่องมือในการต่อสู้อาชญากรรมของรัฐเท่านั้น ดังนั้น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงเรียกร้อง
ให้บุคคลที่ถูกศาลพิพากษาจ�ำคุกตลอดชีวิตจะต้องมีโอกาสในการได้รับเสรีภาพอีกครั้งในอนาคตตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งต้องถือว่า การลงโทษบุคคลในทางอาญาเช่นนี้เป็น
เป้าหมายของการใช้อำ� นาจรัฐทีส่ อดคล้องกับหลักการความมีสถานะสูงสุดของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีจึงวินิจฉัยว่า กฎหมายอาญาที่ก�ำหนดโทษสาหรับคดี
ฆาตกรรมนั้นไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีภาระหน้าที่จะก�ำหนดให้ชัดเจนว่า
มีเงื่อนไขใดบ้างที่จะระงับซึ่งโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต และมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรส�ำหรับกรณี
ดังกล่าวด้วย45

44

45

Bendor, Ariel L. & Sachs, Michael. (2013). The Constitutional Status of Human Dignity in Germany and
Israel, Israel Law Review, 44:25-61, pp. 43-44. http://law.huji.ac.il/upload/ILR44 BendorSachsCRC.pdf
(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)
BVerfGE 45, 227 อ้าง Ebe, Edward J. (2012). Observations on the Development of Human Dignity and
Personality in German Constitutional Law: An Overview, Liverpool Law Review, 33(2): 201-233, p. 316.  
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10991-012-9120-x (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557)
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เมื่อไม่นานมานี้ หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2011 ซึ่งตึกเวิลด์เทรด
ในสหรัฐอเมริกาได้ถูกถล่มจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศเยอรมนีได้แก้ไขเพิ่ม
มาตรา 14.3 แห่งรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการบิน (German Aviation Security Act) โดยมาตรา
ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อ�ำนาจกองทัพเยอรมนี สามารถยิงเครื่องบินที่มีผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ได้
หากเครื่องบินดังกล่าวถูกผู้ก่อการร้ายน�ำมาใช้เป็นอาวุธหรือเครื่องมือในการก่อการร้าย กลุ่มบุคคลที่
เป็นผู้ใช้บริการสายการบินต่างๆ จ�ำนวนหนึ่ง ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี
โดยโต้แย้งว่า กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้ความชอบธรรมกับรัฐในการฆ่าประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิอ์ นั เป็นการ
ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายพื้นฐาน
คดีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิตร่างกาย (the fundamental right to life) และหลัก
ประกันที่ปรากฎในบทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในส่วนที่เป็นการใช้ก�ำลังทางการทหาร
เพือ่ ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลทีโ่ ดยสารเครือ่ งบิน ซึง่ ไม่ใช่ผมู้ สี ว่ นร่วมในการก่อการร้ายด้วยแต่อย่างใด
การที่รัฐได้ใช้การฆ่าในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการรักษาไว้ซึ่งชีวิตของผู้อื่น ย่อมท�ำให้ผู้โดยสารถูก
ปฏิบัติเยี่ยงวัตถุ ถือเป็นการปฏิเสธคุณค่าอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ทิ้งเสีย ศาลจึงวางหลักไว้ว่า
การฆ่าผู้บริสุทธิ์แม้แค่สองสามคนเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของผู้คนจ�ำนวนมาก ก็ไม่อาจยอมให้เป็นการ
กระท�ำอันชอบธรรมของรัฐได้ เนือ่ งจากรัฐมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องกระท�ำการเพือ่ คุม้ ครองศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์อย่างเสมอภาค การแก้ไขเพิ่มกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ46
นอกจากนี้ บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากพฤติกรรมที่มี
ลักษณะไม่เป็นการเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ แม้การกระท�ำนัน้ จะเป็นการใช้สทิ ธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญก็ตาม ในคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนนวนิยายของ Klaus Mann ชื่อเรื่อง Mephisto  
โดยนวนิยายเรื่องนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่ให้ความร่วมมือกับนาซี โดยอธิบายให้เห็นการละทิ้ง
คุณค่าทางด้านจริยธรรมของผู้นั้นเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะรับใช้นาซี ตัวผู้เขียนคือ Mann เอง
ก็ยอมรับว่า เขาน�ำบุคลิกของตัวละครดังกล่าวมาจากศิลปินชาวเยอรมันผู้หนึ่งที่ชื่อว่า Gustaf  
Gründgens (ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อคดีนี้อยู่ในการพิจารณาพิพากษาของศาล) ด้วยเหตุนี้ ผู้เป็นญาติ
ของ Gründgens ได้ฟอ้ งเป็นคดีในศาลเพือ่ ห้ามมิให้มกี ารพิมพ์เผยแพร่นวนิยายดังกล่าว โดยโต้แย้งว่า

46

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

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

_16-0497(065-088)P3.indd 79

79
6/17/59 BE 3:44 PM

ไชยันต์ กุลนิติ

นวนิยายมีเรื่องราวที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามเกียรติของ Gründgens ผู้ล่วงลับ ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธรัฐเยอรมนีจึงวินิจฉัยว่า ศักดิ์ศรีของ Gründgens นั้น มีน�้ำหนักเหนือกว่า สิทธิในเสรีภาพที่
จะแสดงออกทางศิลปะ (right to freedom of artistic expression) ของ Mann ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี จึงมีค�ำสั่งห้ามมิให้มีการเผยแพร่นวนิยายเรื่อง Mephisto
ดังกล่าว47 กรณีนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการทางรัฐธรรมนูญสูงสุด
มีน�้ำหนักที่เหนือกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นหรือประโยชน์ใดๆ ทั้งปวง
6. การให้ คุ ้ ม ครองศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นประเทศไทย: กรณี ศึ ก ษาค� ำ พิ พ ากษาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(1) หลักการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครัง้ แรก ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในหมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ย่อมได้รับความคุ้มครอง” เมื่อพิจารณาว่า สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล เป็นหลักการ
สูงสุดทีก่ ำ� หนดโครงสร้างพืน้ ฐานของระบอบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตย
แล้ว การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองการให้คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในมาตราแรกๆ ของ
รัฐธรรมนูญ และในมาตราเดียวกันกับหลักการสูงสุดว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว ย่อมแสดง
ให้เห็นว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีฐานะเป็นหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับบุคคลไปด้วย
มีผู้ตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจว่า หากเปรียบเทียบการบัญญัติรับรองระหว่าง “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์” กับ “สิทธิและเสรีภาพ” ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แล้ว จะเห็นได้ว่ามีการรับรองในระดับที่แตกต่างกันออกไป ในขณะที่มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดให้การใช้อ�ำนาจของรัฐต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ แต่มาตรา 27
กลับบัญญัตวิ า่ “สิทธิและ เสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้ รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร

47

BVerfGE 30, 173. อ้างใน Ebert, Rainer & Oduor, Reginald M.J. (2012). The Concept of Human Dignity in
German and Kenyan Constitutional Law. Thought and Practice: A Journal of the Philosophical Association
of Kenya (PAK) New Series, 4(1), pp.43-73, p. 49.
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ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายทัง้ ปวง” จะเห็นได้วา่ มาตรา 27 บัญญัตใิ ห้สทิ ธิและเสรีภาพเท่านัน้ ทีผ่ กู พันองค์กร
ผู้ใช้อ�ำนาจของรัฐทั้งหมด โดยให้สิทธิและเสรีภาพมีผลโดยตรงต่อการใช้อ�ำนาจของรัฐ แต่ในขณะที่
มาตรา 27 เองมิได้บญ
ั ญัตถิ งึ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ในกรณีนี้ ย่อมท�ำให้เห็นความแตกต่างของความ
ผูกพันขององค์กรรัฐที่มีต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน” และในมาตรา 28 วรรคสองบัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ
ยกขึน้ เป็นข้อต่อสูค้ ดีใน ศาลได้” กรณีนจี้ ะเห็นได้ถงึ ความแตกต่างในการบัญญัตริ บั รองตามมาตรา 28
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลย่อมอ้างถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ได้ แต่ในขณะที่มาตรา 28 วรรคสอง ไม่ได้บัญญัติรับรองถึงการใช้สิทธิในทางศาลในกรณีของ
การถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์48
อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ต ามมาตรา 4 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ในหมวด 1 บททั่วไป จึงควรถือได้ว่าเป็นการวาง
หลักทั่วไปอันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐที่จะให้การรับรองคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคล จากการวางหลักทั่วไปดังกล่าวนี้เองก่อให้เกิดความผูกพันต่ออ�ำนาจรัฐทั้งหลาย โดยถือว่า
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นตัวก�ำหนดและเป็นตัวจ�ำกัดวัตถุประสงค์และภาระหน้าทีข่ องรัฐ นอกจากนี้
ในแง่ของการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายจะต้องตีความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายล้วนแต่มี
ผลมาจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้น จะต้องถือว่า เนื้อหาของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะ
ต้องน�ำมาประกอบการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ด้วย
นอกจากนี้ สถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา 26 เป็นสถานะที่ผูกพันองค์กร
ของรัฐทุกองค์กรที่จะต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ การค�ำนึงถึงดังกล่าว
อาจแสดงออกได้ใน 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก องค์กรของรัฐจะต้องละเว้นการกระท�ำใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ลักษณะทีส่ อง รัฐมีภาระหน้าทีท่ จ่ี ะต้องส่งเสริมให้ศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคล เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายในการด�ำรงอยู่ของบุคคลอย่างมีศักดิ์ศรี
48

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, น. 104-105.
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เช่นกัน คือ

ส่วนสถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา 28 อาจแสดงออกมาใน 2 ลักษณะ

ลักษณะที่หนึ่ง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสถานะเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเท่ากับ
ว่าบุคคลทีถ่ กู ละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์สามารถจะใช้สทิ ธิทางศาลหรือยกขึน้ เป็นข้อต่อสูใ้ นคดีได้
ลักษณะที่สอง เมื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสถานะเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ยอ่ มอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ กล่าวคือ การใช้ศกั ดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ จะใช้ได้เท่าที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ดังนั้น เมื่อพิจารณาความข้างต้น ในกรณีของประเทศไทย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงควร
เป็นสิ่งที่กฎหมายให้คุ้มครอง โดยถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานและสารัตถะของสิทธิ
เสรีภาพทั้งปวง ซึ่งรัฐไม่อาจล่วงละเมิดได้ แนวทางในการตีความสถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวทางการตีความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ
เยอรมนีที่ได้แสดงไว้ข้างต้น ซึ่งแต่เดิมนั้นศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันได้วินิจฉัยยอมรับว่า
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานประเภทหนึง่ และต่อมาได้วนิ จิ ฉัยเพิม่ เติมว่า ถึงแม้ศกั ดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์จะไม่ใช่สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั การบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายพืน้ ฐานเป็นรายข้อรายมาตรา
อันผูกพันการใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหมดก็ตาม แต่การใช้อ�ำนาจรัฐก็ยังต้องผูกพันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ในฐานะเป็นหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ในระบบกฎหมายไทย มาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า “สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณี
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม” เมือ่ พิจารณาเหตุผล ในการออกพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ซึง่ เป็นการอนุวตั กิ ารตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในอันที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน
จึงพอจะอนุมานได้วา่ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ได้รบั การยอมรับให้มสี ถานะทางกฎหมายโดยปริยาย
และย่อมได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายไทยผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กร
อื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวงไม่ต่าง
จากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้ง49 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็น
49

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

รากแก้ว หรือพื้นฐานของแนวความคิดสิทธิมนุษยชนที่สามารถก่อให้เกิดการบังคับการ ตามกฎหมาย
บ้านเมืองของรัฐได้50
		(2) กรณีศึกษาการให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยศาลรัฐธรรมนูญของไทย
แนวความคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องการพัฒนาอย่างมาก
ในระบบกฎหมายไทย ทั้งในทางวิชาการและการน�ำมาปรับใช้แก่คดีพิพาทโดยองค์กรตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรที่มีบทบาทเสมือนผู้พิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
และเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างส�ำคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ผ่านการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการท�ำค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาปรากฏตัวอย่างค�ำพิพากษา
ที่น่าสนใจอันมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี้
				
1) ข้อเท็จจริงของคดีโดยสังเขป
นายศิริมิตร บุญมูล (ผู้ฟ้องคดีในศาลปกครอง) ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจ�ำปี 2544 ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
ดังกล่าวชีแ้ จงว่า ได้รบั รายงานผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์วา่ ผูฟ้ อ้ งคดีมรี ปู กายพิการ
เดินขากะเผลก กล้ามเนือ้ แขนลีบจนถึงปลายมือทัง้ สองข้าง กล้ามเนือ้ ขาลีบจนถึงปลายเท้าทัง้ สองข้าง
กระดู ก สั น หลั ง คด ได้ รั บ การผ่ า ตั ด ดามเหล็ ก ที่ ก ระดู ก สั น หลั ง ไว้ เ พื่ อ ให้ ไ หล่ ทั้ ง สองข้ า งเท่ า กั น
จึงมีมติไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นผู้มีบุคลิกภาพและร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ
ตามมาตรา 33 (11) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ผูฟ้ อ้ งคดีจงึ ได้ฟอ้ ง
คณะกรรมการอัยการต่อศาลปกครองกลางโดยเห็นว่า เหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่ เป็นธรรม เพราะเหตุความแตกต่ า งในเรื่ อ งสภาพทางกาย บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 33 (11)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
กรณีนี้มีการน�ำคดีข้อพิพาทขึ้นฟ้องในศาลปกครองด้วย เมื่อกรณีมีประเด็นที่ต้องรอคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองกลางจึงรอการพิจารณาและส่งค�ำโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

50

นพนิธิ สุรยิ ะ. (2543). ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์: มองจากบริบทของไทย, วารสารนิตศิ าสตร์  คณะนิตศิ าสตร์  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, : 3, น. 505.
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2) ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ศาลปกครองกลางเห็นว่า ผูฟ้ อ้ งคดีโต้แย้งว่า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 มาตรา 33 (11) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา30 และรอการพิจารณาพิพ ากษาคดี ไว้ ชั่ วคราว พร้อ มทั้ งส่ ง ค� ำโต้แ ย้ ง ของผู ้ฟ ้ อ งคดี ให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264
แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยประเด็นตามค�ำร้องที่ศาลปกครองกลางเสนอมาได้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ได้บัญญัติเป็นหลักการ
ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่ว่าชายหรือ
หญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรือ่ ง
ถิ่นก�ำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ำมิได้ แต่ต้องยอมรับว่า ในการที่หน่วยงานใดจะรับบุคคลเข้าท�ำหน้าที่
ในต�ำแหน่งใดย่อมต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย
ซึง่ บางครัง้ ต้องออกไปปฏิบตั หิ น้าทีน่ อกส�ำนักงานหรือศาล ส�ำหรับกรณีตามค�ำร้องของผูร้ อ้ ง เป็นเรือ่ ง
ที่นายศิริมิตร ฯ ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วย จึงมี
มาตรการที่แตกต่างและเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่น ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 29
วรรคหนึ่ง บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ว่า การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น
มิได้ และวรรคสองบัญญัติรับรองไว้ว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและ
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย ซึ่งบทบัญญัติวรรคหนึ่งและ
วรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ด้วยโดยอนุโลม เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 มาตรา
33(11) แล้วเห็นว่า เป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ซึ่งไม่กระทบกระเทือน
ถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 30 แต่อย่างใด
ดังนั้น อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เสียงข้างมาก จ�ำนวน 12 คน ต่อ 3 คน วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. 2521 มาตรา 33 (11) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ตุลาการที่มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองรับรองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ โดยเฉพาะการคุ้มครองรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ นั้นเป็นหลักการที่ศาลรัฐธรรมนูญน�ำมาประกอบการพิจารณาคดีข้อพิพาทที่มี
ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ เสมอเช่นเดียวกันกับการวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพใน
อารยประเทศ อาทิเช่น ตามแนวความคิด หลักที่ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมันนามาปรับใช้
แก่คดี ภายใต้บริบทของคดีนี้อาจกล่าวได้ว่า บุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ย่อมเป็นประธานแห่งสิทธิ
ที่เกี่ยวแก่การจัดท�ำบริการสาธารณะหรือการใช้อ�ำนาจของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย หรือในประเทศ
ฝรัง่ เศสก็มมี มุ มองเกีย่ วกับ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” โดยได้รบั อิทธิพล จากกฎหมายระหว่างประเทศ  
ดังนัน้ เมือ่ มีการศึกษาในเรือ่ งนีแ้ ล้ว ก็จะต้องมีการหยิบยกบทบัญญัติ ลายลักษณ์อกั ษรในระดับระหว่าง
ประเทศขึ้นมาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ ซึ่งก็คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights 1948) หรือกฎบัตรสิทธิพื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป โดยบทบัญญัติ
ลายลักษณ์อักษรทั้งสามฉบับก็มีเนื้อหาสาระซึ่งรับรองไว้ซึ่ง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ในท�ำนอง
เดียวกัน ส�ำหรับในทางปฏิบัตินั้น พบว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ยังเป็นถ้อยค�ำที่ศาลทั้งในระดับ
ระหว่างประเทศและศาลภายในของฝรั่งเศสบัญญัติรับรองความส�ำคัญ เป็นต้น
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าทางกฎหมาย
ในฐานะที่เป็นสารัตถะพื้นฐานที่ล่วงละเมิดมิได้ของสิทธิมนุษยชน และโดยของมันเองก็ได้รับการ
ยอมรับว่ามีสถานะไม่ต่างไปจากสิทธิที่เรียกร้องให้รัฐต้องให้ความเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ภายใต้หลักนิตริ ฐั ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ได้เป็นเกณฑ์ทสี่ ำ� คัญประการหนึง่ ในการก�ำหนด
บุคลิกภาพของการใช้อ�ำนาจของรัฐ ดังที่ปรากฏในมาตรา 26 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และมาตราเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ซึ่งก�ำหนดให้การใช้อ�ำนาจรัฐต้องค�ำนึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเสมอ
จากการศึกษาถึงแนวความคิดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงประสบการณ์ในการให้ความคุม้ ครองทางศาล
แก่ศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ในประเทศเยอรมนี จะเห็นได้วา่ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์กอ่ ให้เกิดผลบังคับ
ตามกฎหมายได้ (enforceability) ไม่ต่างจากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งหลาย และได้ปรากฏ
ในบทวิเคราะห์คดีของศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่า ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ข้อความคิด
ว่าด้วย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเกณฑ์ประการหนึ่งที่ศาลอาจน�ำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล และพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในประเทศไทย
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อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากแนวความคิดเกีย่ วกับศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เป็นแนวคิดใหม่ทเี่ กิดขึน้
ในระบอบการเมืองและกฎหมายไทยเมื่อไม่นานมานี้เอง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในวัฒนธรรม
ทางกฎหมายของไทยอาจยังปรากฏแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นข้อพิพาทเกี่ยว
กับสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มากนัก กรณีจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา
ในรายละเอียด โดยอาศัยการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (comparative study of laws) กับกฎหมาย
และแนวปฏิบตั ขิ องต่างประเทศ เกีย่ วกับความชัดเจนแน่นอนของความหมายและสารัตถะของศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ รวมถึงการท�ำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดผลบังคับในทางกฎหมายได้
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการจัดทํางบประมาณ
เดชาภิวัฒน ณ สงขลา*
ความหมายของหลักสิทธิมนุษยชน (Definition of Human Rights)
หลักสิทธิมนุษยชนคืออะไร
หากจะถามถึงคํานิยามของหลักสิทธิมนุษยชนในทางวิชาการแลว นอกจากจะมีความพยายามที่
จะอธิบายคําปรารภของปฏิญญาสากลวาดว ยสิทธิมนุษยชนทีว่ า “โดยทีก่ ารยอมรับนับถือ เกียรติศกั ดิ์
ประจําตัว และสิทธิเทาเทียมกันและโอนมิไดของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแหงครอบครัว มนุษยชนเปน
หลักการพื้นฐานแหงอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพโลก” นั้น หมายถึง สิทธิมนุษยชนเปน
สิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจําตัว สิทธิมนุษยชน
ไม  ส ามารถโอนให แ ก กั น ได  แต นั ก ปฏิ บั ติ ก ารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให  คําอธิ บ ายวา  สิ่ ง จําเป น สําหรั บ
คนทุกคน ที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน ซึ่งทําใหคนๆ นั้นมีชีวิตอยูรอดไดอยางมีความเหมาะสมแก
ความเปนคน และสามารถมีการพัฒนาตนเองไดวา  คือ “สิทธิมนุษยชน” เมื่อนําคําอธิบายทั้ง
2 ประการ มาประกอบกันก็สามารถเขาใจไดวา สิทธิมนุษยชน คือสิง่ จําเปนสําหรับคนทุกคนทีต่ อ งไดรบั
ในฐานะทีเ่ ปนคนเพือ่ ทําใหคนๆ นัน้ มีชวี ติ อยูร อดไดแ ละมีการพัฒนา หากจะจําแนกสิทธิมนุษยชนแลว
อาจแบงไดเปน 2 ระดับ
ระดับแรก สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแตเกิดไมสามารถถายโอนใหแกกันได  อยูนอกเหนือ
กฎหมายและอํานาจใดๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหลานี้ ไดแก  สิทธิในชีวิต หามฆาหรือทํารายตอชีวิต
หามการคามนุษย หามทรมานอยางโหดราย คนทุกคนมีสทิ ธิในความเชือ่ มโนธรรมหรือลัทธิ ทางศาสนา 
ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมาย โดยวิธีอื่น
สิทธิมนุษยชนเหลานี้ไมจําเปนตองมีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหลานี้ก็ดํารงอยูซึ่งอยางนอย อยูใน
มโนธรรมสํานึ ก ถึ ง บาปบุ ญ คุ ณ โทษที่ อ ยู  ใ นตั ว ของแต ล ะคน เช น แม ไ ม มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ว า 
การฆาคนเปนความผิดตามกฎหมาย แตคนทุกคนมีสํานึกรูไดเองวาการฆาคนนั้นเปนสิ่งตองหาม
เปนบาปในทางศาสนา เปนตน
* รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
คู่มือสิทธิมนุษยชนส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ เรียบเรียงโดย นายศราวุฒิ ประทุมราช (มกราคม 2550)
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ระดับที่สอง เปนสิทธิที่ตองไดรับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือตองไดรับการคุมครอง
โดยรัฐบาล ไดแก การไดร บั สัญชาติ การมีงานทํา การไดรบั ความคุม ครองแรงงาน ความเสมอภาค ของ
หญิงชาย สิทธิของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ การไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกัน
การวางงาน การไดรับบริการทางดานสาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางดานวัฒนธรรมอยาง
อิสระ สามารถไดรับความเพลิดเพลินจากศิลปะ วัฒนธรรมในกลุมของตน เปนตน
สิทธิมนุษยชนระดับทีส่ องนีต้ อ งเขียนรับรองไวใ นกฎ หมาย หรือรัฐ ธรรมนูญ หรือ แนวนโยบาย
พืน้ ฐานของรัฐของแตล ะประเทศ เพือ่ เปนหลักประกันวาคนทุกคนทีอ่ ยูใ นรัฐนัน้ จะไดรบั ความคุม ครอง
ชีวิตความเปนอยูใหมีความเหมาะสมแกความเปนมนุษย
ขอบเขตของหลักสิทธิมนษุยชน (Categories of Human Rights)
เมื่อพูดถึงความหมายของหลักสิทธิมนุษยชนแลว อาจจะกลาวไดวามีความหมายกวางกวา 
“สิทธิ” ตามกฎหมาย นักกฎหมายโดยทั่วไปมักอธิบายวา “สิทธิ” คือ ประโยชนที่กฎหมายรับรอง
ซึ่งเปนไปตามหลักกฎหมายในขอบเขตที่แคบ ในแงที่วาคนจะมีสิทธิไดตองมีกฎหมายรับรองไว
เทานั้น ถากฎหมายไมเขียนรับรองไวยอมไมมีสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิแตในแงของ “สิทธิมนุษยชน”
นั้น ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนกวางกวาสิ่งที่กฎหมายรับรองดังกลาวขางตน สิทธิมนุษยชนที่ไดรับ
การรับรองทั่วโลกวาเปนมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอมนุษยนั้น สามารถจําแนกไดครอบคลุม
สิทธิ 5 ประเภท ไดแก
1) สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไมถูกทรมาน
ไมถกู ทํารายหรือฆา สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ไดแก สทิ ธิในความเสมอภาคตอหนา กฎหมาย สิทธิ
ทีจ่ ะไดร บั การปกปองจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิทจี่ ะไดร บั การพิจารณา คดีในศาลอยาง
ยุติธรรม โดยผูพิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการไดรับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชน ในการเชื่อถือและ
ปฏิบัติตามความเชื่อถือ
2) สิทธิทางการเมือง ไดแก  สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก สิทธิการมีสว นรว มกับรัฐในการดําเนินกิจการทีเ่ ปนประโยชนสาธารณะ เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุม สิทธิในการเลือกตั้งอยางเสรี
3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแก  สิทธิในการมีงานทํา  ไดเลือกงานอยางอิสระและไดรับคาจาง
อยางเปนธรรม สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน การไดรับมาตรฐานการครองชีพอยางพอเพียง
4) สิทธิทางสังคม ไดแก สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิในการไดรับหลักประกันดานสุขภาพ
แมและเด็กตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มที่ ไดรับความมั่นคง
ทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว
90
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการจัดทํางบประมาณ

5) สิทธิทางวัฒนธรรม ไดแก  การมีเสรีภาพในการใชภาษาหรือสื่อความหมายในภาษา
ทองถิ่นตน การมีเสรีภาพในการแตงกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา  การพักผอนหยอนใจดานการแสดงศิลปะ
วัฒนธรรม บันเทิงไดโดยไมมีใครมาบังคับ
ดังนั้น กลาวไดวา  “สิทธิตามกฎหมาย” ทุกอยางไมใชเรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิบางอยาง
เทานั้นถือเปนสิทธิมนุษยชน เพราะเปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาแตเกิด ไมสามารถโอนไปใหคนอื่นหรือ
ไมมีใครมาพรากไปจากมนุษยแตละคนได  และสิทธิที่เปนสิทธิมนุษยชนนั้นถือเปนมาตรฐานขั้นต�่ำ
ของการปฏิบัติระหวางมนุษย เชน การฆาหรือทํารายกัน แมไมมีกฎหมายบัญญัติวา การทําราย หรือ
การฆาเปนความผิด คนทุกคนก็รูอยูแกใจวาเปนความผิด แตการที่คนในชาติไมไดรับ “อาหาร”
ที่เพียงพอแกการยังชีพไมถือวามีใครทําผิดกฎหมาย แตเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง
ที่รัฐบาลมีหนาที่ตองจัดการใหคนในชาติไดรับอาหารอยางพอเพียงแกการมีชีวิตอยูรอด
หลักการของสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Principles)
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนอกจากจะระบุขอบเขตของสิทธิมนุษยชนวาครอบคลุม
สิทธิอะไรแลว ตัวปฏิญญาฯ เองยังไดนําเสนอหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนไวดวย หลักการนี้
ถือเปนสาระสําคัญที่ใชอางอิงความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน และใชเปนเครื่องมือชี้วัดวาสังคมใด
มีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม หลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนไดมีการ
พัฒนาตามเวลา แตโดยนัยยะแลวจะประกอบดวย
		1. สิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษยมาแตเกิด (Natural Rights) หมายความวา  มนุษย
ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจําตัวตั้งแตเกิดมาเปนมนุษย ซึ่งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) นี้
ไมมีใครมอบให  แตเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดขึ้นในมนุษยทุกคน ความหมายของศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย หมายถึง
(1) คุณคาของคนในฐานะที่เขาเปนมนุษย ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท
(1.1) คุณคาของมนุษยในฐานะการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับการมีอํานาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม
(1.2) คุณคาของมนุษยในฐานะที่เปนมนุษย ซึ่งมีความเทาเทียมกัน ไมแบงแยก
(2) การกําหนดคุณคาที่แตกตางกันนํามาซึ่งการลดทอนคุณคาความเปนมนุษย ผูคน
ในสังคมโดยทั่วไปมักใหคุณคาของฐานะ ตําแหนง หรือเงินตรามากกวา  ซึ่งการใหคุณคาแบบนี้
นํามาซึ่งการเลือกปฏิบัติ จึงตองปรับวิธีคิดและเนนใหมีการปฏิบัติ โดยการใหคุณคาของความเปนคน
ในฐานะความเปนมนุษย ไมใชใหคุณคาคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
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		2. สิทธิมนุษยชนทีเ่ ปนสากลและไมสามารถถายโอนกันได (Universality & Inalienability)
หมายความวา  สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนตางๆ
ดังที่กลาวมานี้ เชนเดียวกัน เพราะโดยหลักการแลวถือวาคนทุกคนยอมถือวาเปนคนไมวาอยูที่ไหน
ในโลก ไมวาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ เหลากําเนิดใดก็ตามยอมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัวทุกคนไป
จึงเรียกไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคน ไมวาคนๆ นั้น จะยากจนหรือร�่ำรวย เปนคนพิการ
เปนเด็ก เปนผูหญิง
ส  ว นที่ ก ลาววาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไมสามารถถายโอนให  แ ก  กั น ได  หมายความวา  ในเมื่ อ
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิประจําตัวของมนุษย มนุษยแตละคนยอมไมสามารถมอบอํานาจ หรือ
สิทธิมนุษยชนของตนใหแ กผ ใู ดไดโ ดยไมม กี ารครอบครองสิทธิแทนกัน แตกตางจากการครอบครองทีด่ นิ
หรือทรัพยสิน เพราะสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่ธรรมชาติกําหนดขึ้น เปนหลักการที่ทุกคนตองปฏิบัติ
แตหากจะถามวาในเมื่อสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนเชนนี้แลว จะสามารถมีสิทธิมนุษยชน
เฉพาะกลุมไดหรือไม  ในทางสากลไดมีการจัดหมวดหมูและกลุมของสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิของ
กลุมเฉพาะและสิทธิตามประเด็นปญหา  เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิผูติดเชื้อ HIV/เอดส สิทธิของผูลี้ภัย เปนตน
		3. สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดมีความสําคัญกวาอีกสิทธิหนึ่ง
(Indivisibility) กลาวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไมสามารถแบงแยกวามีความสําคัญกวา 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิท้ังสองประการนี้ตางมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้น
รัฐบาลใดจะมาอางวาตอ งพัฒนาประเทศใหป ระชาชนมีความเปนอยูท างเศรษฐกิจ หรือตองแกปญ
 หา 
ปากทองกอน แลวจึงคอยใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการนี้
		4. ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non-Discrimination)
การเลื อ กปฏิ บั ติ เ ป น ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มานานในทุ ก สั ง คม และถื อ เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เพราะเหตุวาในฐานะที่เราเกิดมาเปนคน ตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนคนจน
คนรวย คนพิการ เด็ก หรือผูส งู อายุ คนปวยหรือมีสขุ ภาพดี แตสงั คมไทยมีการเลือกปฏิบตั ิ มาโดยตลอด
ซึ่งเรามักไดยินคํากลาวที่วา “ฝนตกไมทั่วฟา” หรือ “เลือกที่รักมักที่ชัง” “รักลูกไมเทากัน” การจะทํา
ความเขาใจวา  เรื่องใดเปนเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือไม  คงตองเขาใจเรื่องความเสมอภาคดวย ความ
เสมอภาคไมใชการไดรับเทากัน เชน การที่นักเรียนทุกคนที่ทําผิดระเบียบจะตองถูกเฆี่ยน 3 ที
เทาๆ กัน อยางนี้ไมถือวาเปนความเสมอภาค
ความเสมอภาค คือ การที่ทุกคนควรไดรับจากสวนที่ควรไดในฐานะเปนคน เชน การแจก
ของผูประสบภัยน�้ำทวม ทุกคนจะไดรับของแจกขั้นพื้นฐาน เชน ไดรับขาวสาร อาหารแหง ยาปอง
กันเทาเปอย แตหากมีครอบครัวหนึ่ง  มีคนปวยที่ตองการยาเปนพิเศษ หรือบางครอบครัว มีเด็กออน
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ตองไดรับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการสามารถเพิ่มยาและนมผงใหแกครอบครัวเหลานั้น นั่นคือ
ความเสมอภาคที่ไดรับเพราะทุกคนในครอบครัวไดรับแจกสิ่งจําเปนเพื่อการยังชีพแลว หลักความ
เสมอภาค คือ ตองมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่อง และดูวา อะไรคือสาระสําคัญของ
เรื่องนั้น หากสาระสําคัญของประเด็นไดรับการพิจารณาแลว ถือวามีความเสมอภาคกัน เชน การที่รัฐ
จัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลไมเทากัน คนที่มีรายไดมากก็เสียภาษีมาก คนที่มีรายไดนอยก็เสียภาษีนอย
คนที่มีรายไดไมถึงเกณฑที่กําหนดก็ไมตองเสียภาษี แตการมีรายไดมากหรือนอยเปนสาระสําคัญของ
การเก็บภาษี ซึ่งเปนธรรมสําหรับประชาชน
การเลือกปฏิบตั นิ นั้ เปนเหตุใหเ กิดความไมเ สมอภาค เชน การรักษาพยาบาล หรือการเขาถึง
บริการสาธารณะของรัฐเปนไปไมทั่วถึง และไมเทาเทียมกัน เพราะมีความแตกตางของบุคคล ในเรื่อง
เชื้อชาติ เชน หากมีแรงงานขามชาติชาวกัมพูชาหรือพมามารักษา เจาหนาที่มักไมอยากใหบริการที่ดี
หรือไมยอมรับรักษาผูมีเชื้อ HIV หรือผูปวยเอดส เปนตน
		5. การมี ส  ว นร ว มและการเป น ส ว นหนึ่ ง ของสิ ท ธิ นั้ น (Participation & Inclusion)
หมายความวา  ประชาชนแตละคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมีสวนรวมอยาง
แข็งขัน ในการเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
		6. ตรวจสอบไดและใชหลักนิติธรรม (Accountability & The Rule of Law) หมายความวา 
รัฐและองคกรทีม่ หี นาทีใ่ นการกอใหเกิดสิทธิมนุษยชน ตอ งมีหนาทีต่ อบคําถามใหไ ดว า สิทธิมนุษยชน
ไดร บั การปฏิบตั ใิ หเกิดผลจริงในประเทศของตน สว นสิทธิใดยังไมไ ดด ําเนินการใหเ ปนไปตามหลักการ
สากลก็ตอ งอธิบายตอ สังคมไดว าจะมีขนั้ ตอนดําเนินการอยางไร โดยเฉพาะรัฐตอง มีมาตรการปกครอง
ประเทศโดยใชหลักนิติธรรม หรือปกครองโดยอาศัยหลักการที่ใชกฎหมายอยางเที่ยงธรรม ประชาชน
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย มีกระบวนการไมซับซอนเปนไปตามหลักกฎหมายและมีความ
เทาเทียมกัน ไมมีใครอยูเหนือกฎหมายได
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based
Budgeting : SPBB)
1. การจัดทํารายจายในงบประมาณของประเทศไทย
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดหลัก “คืนความสุขใหคนในชาติ” ซึ่งไดกําหนดเปนเปาหมาย
ระดับชาติ 8 ยุทธศาสตร และ 1 รายการ ไดแก
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ
ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม
ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
รายการคาดําเนินการภาครัฐ

สํานักงบประมาณไดจ ดั ทํางบประมาณรายจายของประเทศดวยระบบงบประมาณ แบบมุง เนน
ผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic  Performance  Based  Budgeting  :  SPBB) โดยมุง เนน ผลสําเร็จ
ของผลผลิตและผลลัพธ กําหนดเปาหมายทีเ่ ปนรูปธรรม มีแผนยุทธศาสตรรองรับ ซึง่ สามารถประเมินผล
ไดอยางชัดเจน เพื่อเปนกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ ตามนโยบายและยุทธศาสตร
นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการแผนการดําเนินงานเพื่อตอบสนอง การดําเนินนโยบายภาครัฐอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ ตามแผนยุทธศาสตรนี้จะตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับการดําเนินนโยบายภาครัฐดวยการจัดทํางบประมาณเชิงยุทธศาสตรจะตั้งอยูบน
แผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ที่จะตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
อยางเปนรูปธรรม
การจัดทํางบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรของประเทศดังกลาว ถือเปน
รู ป แบบหนึ่ ง ในการจั ด ทํางบประมาณรายจายที่ จ ะตอบสนองการดําเนิ น นโยบายภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความชัดเจน โปรงใส และตรวจสอบได  โดยหนวยงานภาครัฐจําเปนตองกําหนด
ขอบเขตของผลผลิตทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของตน ตามบทบาทอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจตามกฎหมาย
ดังนั้น จะเห็นไดวาการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐภายใตระบบการจัดทํางบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนี้ หนวยงานตางๆ ตองวางจุดมุงหมายและวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการทีช่ ดั เจนทีจ่ ะตอบคําถามวาเงินงบประมาณทีไ่ ดไ ปนัน้ จะนําไปใชท ําอะไร ตอบสนองภารกิจ
ของหนวยงาน และยุทธศาสตรระดับชาติอยางไร เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจนั้นๆ มีความโปรงใส
และมีหลักเกณฑในการตรวจสอบไดอยางเปนธรรม หนวยงานตางๆ จําเปนตองกําหนด “กลยุทธ”
และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยงานนั้นๆ บรรลุภารกิจของหนวยงานที่ตั้งไวเพื่อการขอ
งบประมาณรายจายประจําป
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กลยุทธจึงกลายเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอทุกหนวยงาน โดยกลยุทธของแตละหนวยงาน
จะถูกกําหนดตามลักษณะพื้นฐานหนาที่ของหนวยงานนั้น อยางไรก็ตาม เนื่องจาก “กลยุทธ”
เป น เพี ย งแนวทางการดําเนิ น งานของหน  ว ยงาน ซึ่ ง แนวทางนี้ มิ ไ ด  ร ะบุ ขั้ น ตอน และผลลั พ ธ
ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพื่อความโปรงใสงายตอการตรวจสอบ การดําเนินงานของ
หนวยงานที่ไดรับงบประมาณแผนดิน หนวยงานตางๆ จึงจําเปนตองจัดทํา “แผนงาน” หรือแผนการ
ดําเนินโครงการที่สามารถตรวจสอบไดอยางเปนรูปธรรม โดยในแตละ “แผนงาน” นั้นตองมีตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานที่วัดได (Key Performance Indicators : KPIs) อยางชัดเจน
ในการกําหนดตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) นี้ จําเปนตอ ง
มีการกําหนดหนวยวัดและการประเมินผลการดําเนินงานทีช่ ดั เจน สมบูรณ สามารถ นํามาใชไ ดจ ริงและ
เหมาะสมกับชวงเวลา ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานนี้อยูกับเนื้องานของหนวยงานนั้นๆ เชน ถาพิจารณา
ดานการเงิน ก็อาจจะใชต วั เลขตน ทุนตอ หนว ย (Unit  Cost)  ถาเปนการพิจารณา ดานภายนอกองคกร
ก็อาจใชอัตราความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ อัตราการลงโทษประชาชนผูทําผิด หรือ
ถาเปนการพิจารณาดานนวัตกรรม ก็อาจใชจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชงานไดจริง เปนตน
ในระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนี้ นอกจากจะพิจารณา
ถึงทิศทางการดําเนินนโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศแลว ระบบงบประมาณ
ดังกลาวถือวาเปนการอาศัยระบบการจัดทําแบบ “ฐานศูนย” (Zero-based Budgeting) ซึ่งตาม
ระบบฐานศูนยนนั้ ทุกหนวยงานจะตองเสนอ “พันธกิจ” และ “แผนงาน” ทีส่ อดคลอ งกับ “วิสยั ทัศน”
ของหนวยงานของตนและ “ยุทธศาสตร” การพัฒนาประเทศในแตละปและในระยะปานกลาง
โดยแผนงานตาง ๆ ที่เสนอเพื่อขอรับงบประมาณจําเปนตองมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key
Performance Indicators : KPIs) และตนทุนการดําเนินการที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวา 
งบประมาณที่ไดจัดสรรไปใหแตละหนวยงานนั้น มีความสอดคลองกันไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
ผลิตผลและผลลัพธที่ชัดเจนสามารถวัดได โปรงใส และตรวจสอบได
นอกจากนัน้ การจัดทําระบบรายจายจากงบประมาณในรูปแบบนี้ เปนการลดขอจํากัด ทางการ
งบประมาณ โดยใหอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบแกผูบริหารของหนวยปฏิบัติ ในเบื้องตน
หนวยงานราชการจะไดรับการจัดสรรงบประมาณแบงเปน 5 ประเภท คือ
1. คาใชจายดานบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจางประจําและคาจางพนักงานราชการ
2. คาใชจายเพื่อการดําเนินงาน คือ คาใชจายเพื่อกอใหเกิดผลผลิตตางๆ เชน คาวัสดุ
คาตอบแทน คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค เปนตน
3. คาใชจายเพื่อการลงทุน เชน คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนตน
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4. คาใชจายในลักษณะเงินอุดหนุน คือ เงินที่จายเพื่อชวยเหลือหรือจายเปนคาบํารุง แกองคกร
เอกชน นิติบุคคลหรือองคกรอันเปนสาธารณประโยชน
5. งบรายจายอื่น
ในการจั ด ทํางบประมาณคาใช  จ ายของงาน/โครงการ จะต อ งประกอบด ว ยคาใช จ าย
ใน 5 ประเภทดังกลาว ซึ่งจะตองจําแนกใหถูกตองครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งวงเงินงบประมาณ
เพื่อการดําเนินงานตองกําหนดจากฐานราคาตอหนวยผลผลิต และจํานวนเปาหมายผลผลิตที่จะตอง
ดําเนินการ สวนวงเงินคาใชจายเพื่อการลงทุนนั้น ควรจะตองมีการพิจารณาจัดทําแผนการลงทุน
โดยพิจารณาความเหมาะสมและความคุมคาของการลงทุนแตละรายการในแผนการลงทุนดวย
2. หลักการและความรับผิดชอบในการจัดทํารายจายจากงบประมาณ
ในระบบงบประมาณแบบมุ  ง เน  น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร หลั ก ของการจําแนกภารกิ จ
ออกเปนภารกิจตางๆ โดยจําแนกออกเปนภารกิจใดเปนภารกิจตามยุทธศาสตรและภารกิจใด
เป น ภารกิ จ สําคั ญ อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด สรร (Allocative Efficiency)
โดยอาศัยการจัดลําดับความสําคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากรายจายจากงบประมาณของประเทศไทยที่เหลือ
จากรายจายที่จําเปนในแตละปมีจํานวนจํากัด ดังนั้นรัฐบาลจําเปนตองจัดลําดับความสําคัญในการใช
งบประมาณ ใหชดั เจน เพือ่ ใหเกิดประโยชนจากการใชจ ายจากงบประมาณสูงสุดตอ ประชาชนทัง้ ประเทศ
โดยภารกิจที่ตรงตามเปาหมายยุทธศาสตรจะไดรับการพิจารณาในลําดับแรก ทั้งนี้ มิไดหมายความวา 
ภารกิจสําคัญอื่นๆ จะหมดความสําคัญ เพียงแตจะไดรับการพิจารณาเปนลําดับรองลงมา  เพื่อให 
นโยบายหรือเปาหมายยุทธศาสตรที่จําเปน และเพื่อใหการจัดสรรรายจายจากงบประมาณสอดคลอง
และตอบสนองนโยบายการบริหารของรัฐบาล
3. หลักความโปรงใสทางการคลัง (Code of Good Practices on Fiscal Transparency)
ในการที่จะดําเนินนโยบายภาครัฐอยางยั่งยืนภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ไดนั้น จําเปนตองมีความโปรงใสทางการคลัง ซึ่งจําเปนตองกําหนดแนวทางในการปฏิบัติทั้งในระดับ
นโยบายและหนาทีป่ ระจํา มาตรฐานของความโปรงใสทางการคลังทีเ่ ปนทีย่ อมรับกันในระดับสากลขึน้
ไดใหความหมายของคําวา “ความโปรงใสทางการคลัง” วาหมายถึง การเปดเผย ตอสาธารณะในดาน
โครงสรางและการดําเนินงานของรัฐบาล ความมุงหมายของนโยบายการคลัง บัญชีภาครัฐ และการ
คาดการณทางการคลัง ความโปรงใสทางการคลังจะตองตรวจสอบไดและ สรางความเชื่อถือ
ใหแ กร ฐั บาล ซึง่ จะกอ ใหเ กิดประโยชนในดานตน ทุนการกูย มื ทีต่ ่ําลง และไดร บั การสนับสนุนในนโยบาย
การคลังจากสาธารณะ โดยหลักความโปรงใสทางการคลัง (Code of Good Practices on Fiscal
Transparency) ดังกลาวมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
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		3.1 ความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ (Clarity of Roles and Responsibilities)
1) ภาครัฐควรมีบทบาททีช่ ดั เจนในระบบเศรษฐกิจ รวมทัง้ มีความชัดเจนในดาน นโยบาย
และการบริหารภายในของภาครัฐเอง
- บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจตอ งมีความชัดเจนและเปนทีเ่ ขาใจกันโดยทัว่ ไป
- บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งหมายรวมถึงบทบาทจากการเปนเจาของ
หรือสิทธิต์ ามกฎหมาย จําเปนตอ งกระทําดวยความเปดเผย เปนกลาง มีกฎและวิธปี ฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและ
เปนธรรม
- การแบงอํานาจหนาที่ในระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น และระหวาง
ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการตองมีความชัดเจน
- ต  อ งมี ก ลไกและการประสานงานในการบริ ห ารงบประมาณและกิ จ กรรม
นอกงบประมาณที่ชัดเจน
2) มีกรอบกฎหมายและการจัดการดานการบริหารการคลังที่ชัดเจน
- การบริหารการคลัง ทัง้ งบประมาณและกิจกรรมนอกงบประมาณ ควรมีกฎหมายและ
ระเบียบบังคับทีม่ คี วามครอบคลุมและชัดเจน และการจะกอ ภาระโดยภาครัฐ จะตอ งทํา โดยอํานาจที่
ไดรับตามกฎหมาย
- ภาษีอากร คาธรรมเนียม และอื่นๆ ตองมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน และ กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของตองเปนที่เขาใจไดโดยทั่วไป
- มาตรฐานทางจรรยาบรรณของขาราชการ ตองมีความชัดเจนและประกาศใหรับรู
โดยทั่วไป
		3.2 การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Public Availability of Information)
1) ประชาชนทั่วไปควรไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวนเกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลัง
ของภาครัฐทั้งในอดีต ปจจุบัน และที่คาดการณในอนาคต
- งบประมาณรายจายประจําป ควรครอบคลุมรายละเอียดการดําเนินงาน ทัง้ หมดของ
ภาครัฐ รวมถึงกิจกรรมนอกงบประมาณดวย นอกจากนี้ ควรเปดเผยขอมูลรายรับ และรายจายของ
รัฐบาลในระดับตางๆ ซึ่งจะสะทอนใหเปนฐานะการเงินของภาครัฐในภาพรวม
- งบประมาณรายจายประจําป ควรแสดงขอมูลในอดีตยอนหลัง 2 ป และพยากรณ
ขอมูลงบประมาณที่สําคัญในอนาคตลวงหนาอยางนอย 2 ป
- รายงานดานตางๆ ภาระหนีท้ อี่ าจเกิดขึน้ ภาษี และกิจกรรมกึง่ การคลัง (Quasi-fiscal
Activities) ควรตองแสดงในงบประมาณประมาณรายจายประจําปดวย เพื่อแสดงผลกระทบที่สําคัญ
ทางการคลัง
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- ภาครัฐควรเผยแพรข อ มูลเกีย่ วกับจํานวนและองคประกอบของสินทรัพยและ หนีส้ นิ
ทางการเงินอยางสม่ําเสมอ
2) ควรแสดงความรับผิดชอบตอประชาชน โดยการเผยแพรขอมูลการคลังใหทันเวลา 
ตอการใชประโยชน
- การเผยแพรขอมูล ดานการคลังตองถือเปนความรับผิดชอบของภาครัฐโดยควร
กําหนดไวในกฎหมายดานการงบประมาณ
- ควรประกาศปฏิทินการดําเนินงานดานการคลังใหสาธารณะรับรูลวงหนา
		3.3 การจัดทํา การบริหาร และการรายงานงบประมาณที่เปดเผย (Open Budget
Preparation, Execution, and Reporting)
1) ในการจัดทําเอกสารงบประมาณควรตองชีใ้ หเห็นถึงวัตถุประสงคของนโยบายการคลัง
กรอบเศรษฐกิจมหภาค นโยบายงบประมาณ และความเสี่ยงทางการคลังในเรื่องหลักๆ
- ตองมีคําแถลงวัตถุประสงคของนโยบายการคลัง และการประเมินความยั่งยืนของ
นโยบายการคลัง เพื่อเปนกรอบในการนําเสนอและจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
- ตองประกาศนโยบายการคลังที่ใชใหชัดเจน เชน ขาดดุล เกินดุล และการกูย ืมเงิน
เปนตน
- งบประมาณรายจายประจําปตอ งนําเสนอภายใตก รอบเศรษฐกิจมหภาค เชิงปริมาณ
ขอสมมติฐานทางเศรษฐกิจ และคาสัมประสิทธิที่สําคัญ (เชน อัตราภาษี) ที่ชัดเจน
- ในการนําเสนองบประมาณ ตองแยกงบประมาณสําหรับงานเดิมและภาระผูกพัน
ในปจจุบัน ออกจากงบประมาณสําหรับนโยบายใหมใหชัดเจน
- ความเสี่ยงสําคัญที่จะสงผลกระทบตองบประมาณรายจายประจําป ควรตองแสดง
ใหชัดเจน และมีการประเมินเชิงปริมาณถาเปนไปได โดยใหรวมถึงสมมติฐานทางเศรษฐกิจ และความ
ไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้น
2) ขอมูลงบประมาณตองเสนอในรูปแบบที่เอื้อตอการวิเคราะหนโยบาย และเสริมสราง
ความรับผิดชอบ
- ธุรกรรมทางการเงินของรัฐตองนําเสนอโดยแยกรายรับ รายจาย และการกูยืม
โดยตองแยกประเภทรายจายเปนรายจายเพือ่ กิจกรรมหลัก และรายจายเพือ่ การบริหาร และตองแยก
ประเภทของกิจกรรมนอกงบประมาณดวย
- ตองมีคําแถลงวัตถุประสงคของรายจายรายการใหญๆ
- ดุลรวมภาครัฐ (Overall Balance) ควรชี้ใหเห็นถึงสถานะทางการเงินของภาครัฐ
ที่แทจริง นอกจากนี้ตองมีขอมูลสนับสนุนดุลรวม ประกอบดวยดุล Operational, Structural และ

98
_16-0497(089-101)P3.indd 98

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

6/17/59 BE 3:45 PM

หลักสิทธิมนุษยชนกับการจัดทํางบประมาณ

Primary โดยเฉพาะในกรณีที่สภาวะทางเศรษฐกิจไมเอื้อใหเห็นสถานะทางการเงินของภาครัฐไดจาก
ดุลรวมเพียงอยางเดียว
- งบประมาณรายจายประจําปและบัญชีตางๆ ควรตองแถลงถึงมาตรฐานที่ใช ในการ
จัดทําและนําเสนอขอมูล
3) กระบวนการในการบริหารและติดตามงบประมาณตองมีความชัดเจน
- ควรตองมีระบบบัญชีทมี่ บี รู ณาการ (Integrated) และมีความครอบคลุม เพือ่ ใหขอ มูล
ทางการเงินอยางทันทวงที ครบถวน และแมนยํา
- กระบวนการจัดซื้อจัดจางตองมีมาตรฐาน และสามารถเขาถึงไดโดยประชาชนทั่วไป
- การบริหารงบประมาณตองมีการตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
ตองเปดเผยตอประชาชนโดยทั่วไป
4) การรายงานทางการคลังตองตรงตอเวลา  ครอบคลุม แมนยํา  และเปรียบเทียบ
รายจายจริงกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
- ตองมีการรายงานการใชจายจริงของงบประมาณและกิจกรรมนอกงบประมาณ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในระหวางปงบประมาณอยางสม�่ำเสมอ
- ตองมีการรายงานงบประมาณและกิจกรรมนอกงบประมาณทั้งหมดที่ตรวจสอบ
แลวตอรัฐสภาอยางตรงตอเวลา และครอบคลุม
- ตองมีการรายงานการเปรียบเทียบการใชจายกับวัตถุประสงคตอรัฐสภา
		3.4 ความเปนอิสระในการตรวจสอบความถูกตอง (Independent Assurances of
Integrity)
ความถูกตองของขอมูลทางการคลังตองไดรับการตรวจสอบจากประชาชนและองคกร
ที่เปนอิสระ
- ควรมีการแตง ตัง้ หนว ยงานทีท่ ําหนาทีต่ รวจสอบระดับชาติตามกฎหมายโดยมีหนาที่
รับผิดชอบในการเผยแพรรายงานที่ถูกตองทางการเงินการบัญชีของภาครัฐใหแกฝายนิติบัญญัติ และ
ประชาชนไดรับรูอยางทันเหตุการณ
- การพยากรณทางเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการตั้งสมมติฐานตางๆ ตองพรอมตอ
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญอิสระ
- ควรมีการพัฒนาความถูกตอ งของสถิตทิ างการคลัง โดยอาจใหส ํานักงานสถิตแิ หง ชาติ
เปนหนวยงานอิสระเพื่อใหมีความเปนกลางในการดําเนินงาน
รายจายในงบประมาณ (Budgetary Expenditure) ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
กําหนดทิศทาง บทบาทของรัฐบาลในหลายๆ ดาน ทัง้ ในดานการดําเนินนโยบายบริหารจัดการประเทศ  
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เดชาภิวัฒน ณ สงขลา

การดําเนินนโยบายกระตุน และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเปนกลไกสําคัญ ในการดําเนิน
นโยบายการคลังของประเทศใหเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ นอกจากนั้น การใชจายงบประมาณ
ของรัฐบาลไดสะทอนถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีตอประชาชนผานการจัดสรรงบประมาณ
ตามนโยบายดานตางๆ ของรัฐบาล
แตอยางไรก็ตาม การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปยังมีขอจํากัดอยูบาง โดยเฉพาะ
ภาคประชาสังคมที่ตองการการมีสวนรวมในการนําเสนอและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
เพื่อใหการใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสํานักงบประมาณ ไดตระหนักถึง
ประเด็นดังกลาวและจะนํามาเปนประเด็นสําคัญในการปฏิรูประบบงบประมาณในโอกาสตอไป
โดยมุ  ง หวั ง วาการมี ส  ว นร ว มจากทุ ก ภาคส  ว นจะก  อ ให  เ กิ ด การติ ด ตาม และการตรวจสอบ
ระบบงบประมาณอยางเปนรูปธรรม
ซึ่ ง จะเห็ น ได ว าการมี ส  ว นร ว มของประชาชนในระบบงบประมาณเป น กระบวนการ
ที่ ส อดคล  อ งกั บ หลั ก การมี ส  ว นร  ว มและช  ว ยเสริ ม สรางธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานภาครั ฐ
เพราะจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ โดยมีสวนรวมทั้ง
ที่มาของงานโครงการ และการติดตามผลการใชจายงบประมาณ อันจะเปนแนวทางที่ทําใหการ
จัดสรรงบประมาณมีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและหลักการ
ของหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน
บทสรุป
หลักสิทธิมนุษยชนมีความหมายทีก่ วางกวาสิทธิตามกฎหมาย และมีขอบเขต หรือความครอบคลุม
ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน แตเปนกรอบที่ใหมนุษยทุกคนมีสิทธินั้น รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตร
ที่จะใหประชาชนไดรับสิทธิเทาเทียมกัน ทั้งดานพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ถึงแมวาจะคํานึงถึงสิทธิที่มนุษยชน
พึ ง จะได รั บ แต ก็ ไ ม ส ามารถให ค วามปกป อ งและความครอบคลุ ม ให กั บ ประชาชนได ทุ ก คน
ดวยขอจํากัดทางรายไดที่จัดเก็บในแตละป การจัดทํางบประมาณจึงตองมีการจัดลําดับความสําคัญ
แตละมิติยุทธศาสตรนั้นก็หมายถึง ประชาชนทุกคนอาจจะไมไดรับบริการที่ทั่วถึง หรือถึงอาจจะได 
แตก็อาจจะไมเทากันหรือมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
แตสิ่งที่เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมและการเปนสวนหนึ่ง
ของสิทธินนั้ ซึง่ สํานักงบประมาณอยูร ะหวางการปฏิรปู ระบบงบประมาณและกระบวนการ การจัดทํา
งบประมาณ โดยมุงหวังใหมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยผลงานในดานการนําเสนอและการติดตาม
การใชจายงบประมาณ เพือ่ ใหก ารใชจ ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการจัดทํางบประมาณ

บรรณานุกรม
กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม. 2557. ชุดความรูส ทิ ธิมนุษยชน สิทธิ และเสรีภาพ
		 ตามรัฐธรรมนูญ สนธิสญ
ั ญาหลักระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ทีป่ ระเทศไทยเปนภาคี
		 สมาชิก. (ออนไลน). แหลงที่มา  : http://www.lib.nu.ac.th/ nulibnet/index.php?
topic=178.0.  (26 มิถุนายน 2547).
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. “งบประมาณแบบมีสวนรวม : บทเรียนจากตางประเทศและความ
		 ทาทายสําหรับประเทศไทย”: วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 20(1).
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หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม
ธนา เวสโกสิทธิ์*
หลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมตามกฎหมายธรรมชาติ
“True law is the right reason, harmonious with nature, diffused among all,
constant, eternal; a law which calls to duty by tis commands and retrains from evil
by its prohibitions. …”
Marcus Tullius Cicero
		“กฎหมายที่แทจริง คือ เหตุผลที่ถูกตอง สอดคลองกับธรรมชาติ แผซานอยูในทุกสรรพสิ่ง
ไมมีการเปลี่ยนแปลง และดํารงอยูตลอดกาล”
มารคัส ทัลลีอัส ซิเซโร
		 คาํ กลา วขา งตน ของซิเซโร นักการเมืองและนักกฎหมายทีม่ ชี อื่ เสียงของโรมัน ในยุค 106 – 43 ป
กอนคริสตกาล เปนการยืนยันถึงแนวคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ซึ่งอาจถือไดวา
เปนบอเกิดของสิทธิมนุษยชน สมัยอดีตกาลมนุษยดํารงชีวิตอยูดวยความกลัว กลัวภัยธรรมชาติ
กลัวในสิง่ ทีไ่ มรู กลัวจะไมไ ดร บั ความปลอดภัยในชีวติ มนุษยจงึ แสวงหาเครือ่ งมือทีจ่ ะเปนหลักประกัน
ใหแกตนเอง เพื่อใหเกิดความมั่นใจและเกิดความรูสึกปลอดภัย โดยมีแนวคิดที่วา ทุกผูคนเกิดมาลวน
มีคณ
ุ คา และลว นยอ มตอ งมีสทิ ธิโดยธรรมชาติ (Natural law) รวมถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน (Fundamental
rights) ซึ่งอาจเปนสิทธิที่ติดตัวมาแตกําเนิดก็ได หรือเปนสิทธิที่มนุษยผูนั้นพึงมีดวยเหตุที่เปน
มนุษยก็ได1 อาทิ สิทธิในชีวิต สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สิทธิที่จะไดรับการตัดสินคดีอยางเปนธรรม สิทธิที่จะไดรับอาหาร น�้ำดื่มที่สะอาด สิทธิ
ที่จะไดรับการรักษาโรค และเสรีภาพ เปนตน

* อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
ดูเพิ่มเติม อุดมศักดิ์ สินธิพงษ. 2555. สิทธิมนุษยชน. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : วิญู ชน. บทนํา-บทที่ 2
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หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม

		 ทีผ่ า นมา แมจ ะไมป รากฏวา มีเอกสารหรือตราสารใดในกรอบสหประชาชาติทใี่ หคาํ จํากัดความ
ของคําวาสิทธิมนุษยชน แตอ าจกลา วไดว า “สิทธิมนุษยชนก็คอื สิทธิของมนุษย เปนสิทธิทมี่ นุษยผหู นึง่
พึงมีดว ยเหตุทผี่ นู นั้ เปนมนุษย”2 หรือหาก “...จะแปลความหมายตามตัวอักษร สิทธิมนุษยชน หมายถึง
สิทธิของความเปนมนุษย ผูท เี่ ปนมนุษยยอ มมีสทิ ธิดงั กลา วตัง้ แตเ กิดจนตายโดยปราศจากเงือ่ นไขหรือ
ขอ จาํ กัดของกฎหมาย”3 และความมุง หมายของหลักสิทธิมนุษยชนนัน้ ก็คอื เพือ่ เปนหลักการทีป่ กปอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่ติดตัวมาแตกําเนิด เปนสิทธิที่เทาเทียมกัน ไมสามารถแบงแยกไดและ
ไมอาจเพิกถอนหรือจําหนายจายโอนได้4
		 อยา งไรก็ดี เมือ่ โลกมีววิ ฒ
ั นาการ สังคมก็มคี วามซับซอนมากขึน้ การอางอิงหรือการใชกฎหมาย
ธรรมชาติในการคุมครองสิทธิของมนุษยอาจไมเพียงพอในทางปฏิบัติ จึงตองมีการบัญญัติเปน
กฎหมาย เพือ่ ใหเปนเครือ่ งมือในการปกครองและสามารถทาํ ใหเ กิดสภาพบังคับไดอ ยา งแทจ ริง จึงไดม ี
แนวคิดในหลักนิตธิ รรมเกิดขึน้ มา โดยเปนหลักการทีว่ า รัฐตอ งใชก ฎหมายเปนเครือ่ งมือในการปกครอง
โดยจะไมม ผี ใู ดอยูเ หนือกฎหมาย และแมแตเจาหนาทีข่ องรัฐก็จะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หัวใจสําคัญ
ของหลักนิติธรรมคือ เจาหนาที่ของรัฐจะมีสิทธิใชอํานาจไดแตเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไวเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น และกฎหมายนั้นตองไดประกาศตอสาธารณชนเปนที่ทราบทั่วกัน และตอง
บังคับใชตามกระบวนการขั้นตอนที่กําหนดไวอยางถูกตองเหมาะสม (due process)
		 ประชาคมระหวา งประเทศไดม คี วามพยายามทีจ่ ะพัฒนาแนวคิดในการปกครองทีท่ งั้ ผูป กครอง
และผูถูกปกครองตองอยูในบังคับของกฎหมาย และคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกปกครองดังกลาว
โดยจะเห็นพัฒนาการไดจากตราสารตาง ๆ อาทิ กฎบัตรแมกนาคารตา (Magna Carta) ค.ศ. 1215
The Petition of Right ค.ศ. 1628 และ Habeas Corpus Amendment Act (ค.ศ. 1679) ซึ่งเปน
จุดเริม่ ตน ของการประกันสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมในสหราชอาณาจักร หรือรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกาเอง หรือ The French Declaration of the Rights of Man and Citizen
ค.ศ. 1789 ของสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส จนมาถึ ง การรั บ รองปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights)5 ซึ่งเปนความพยายามรวมกันของประชาคมระหวาง
ประเทศในกรอบสหประชาชาติ เมื่อ ค.ศ. 1948 โดยจะไดอธิบายรายละเอียดในหัวขอตอไป

2

3
4

5

ดู Jack Donnelly. 2013. Universal Human Rights in Theory and Practice. 3rd edition. Ithaca : Cornell
University Press. หนา 7
ดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ อางแลว หนา 15
ดู สํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน. What are Human Rights?. เว็บไซต www.ohchr.org (เรียกดูครั้งสุดทาย
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557)
ดูเพิ่มเติม Tom Bingham. 2010. The Rule of Law. London, Allen Lane : Penguin Press. Part I, Some History
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		 ดังนั้น หากสืบสาวไปในเจตนารมณสวนลึก จึงอาจกลาวไดวา หลักนิติธรรมเกิดขึ้นมาเพื่อธํารง
รักษาไวซึ่งความเปนธรรมในสังคม และความเปนธรรมนั้น ก็เปนสิ่งที่มนุษยผูหนึ่งพึงมีสิทธิจะไดรับ
เมื่อคํานึงถึงสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยนั่นเอง
หลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมในกรอบสหประชาชาติ
		
		หลักสิทธิมนุษยชน
		“The Universal Declaration of Human Rights - This great and inspiring instrument
was born of an increased sense of responsibility by the international community for
the promotion and protection of man’s basic rights and freedoms. The world has
come to a clear realization of the fact that freedom, justice and world peace can
only be assured through the international promotion and protection of these rights
and freedoms.”
U Thant, Third United Nations Secretary-General, 1961- 1971
		 “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตราสารที่ยิ่งใหญพรอมดวยความมุงมาดปรารถนา
ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความรูสึกรับผิดชอบที่เพิ่มพูนขึ้นของประชาคมระหวางประเทศ เพื่อที่จะสงเสริม
และปกปอง สิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย โลกใบนีไ้ ดตระหนักอยางกระจางแจงถึงความจริง
ที่วาเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพของโลก จะสามารถทําใหมั่นใจไดแตเพียงผานการสงเสริม
และคุมครอง สิทธิและเสรีภาพเหลานั้นในระดับระหวางประเทศ”
นาย อู ถั่น เลขาธิการสหประชาชาติ ระหวางป ค.ศ. 1961 – 1971
		 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เกิดขึ้น
จากความพยายามของนานาประเทศที่ตองการใหมีมาตรฐานเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนทั่วโลก โดยเปนผลลัพธจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประชาคม
ระหวางประเทศไดตั้งปณิธานวาจะไมใหมีเหตุการณขัดแยงดังเชนสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นอีก
สหประชาชาติ ไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีอุดมการณและโครงสรางตามที่ระบุในกฎบัตรสหประชาชาติ
		 ซึ่ ง กฎบั ต รสหประชาชาติ เ องก็ ไ ด  ร ะบุ ใ นวรรคอารั ม ภบทถึ ง การยื น ยั น ความศรั ท ธาใน
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย และในสิทธิที่เทาเทียมกันระหวางชาย
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และหญิงและสิทธิที่เทาเทียมกันของชาติตาง ๆ ไมวาจะใหญหรือเล็ก 6 หลังจากนั้น จึงไดเกิด
การเจรจาเอกสารที่จะระบุถึงรายการสิทธิที่ควรไดรับความคุมครอง ซึ่งในขณะนั้นเรียกกันวาเปน
“รางแรกของตราสารระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน (a preliminary draft International
Bill of Human Rights)”7 ตอมา สหประชาชาติไดรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
โดยขอมติสหประชาชาติที่ 217 เอ (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ในที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปฏิญญาสากลวา ดว ยสิทธิมนุษยชนจึงถือไดว า เปนเอกสาร
ประวัตศิ าสตรในการวางรากฐาน ดานสิทธิมนุษยชนระหวา งประเทศฉบับแรกของโลกและเปนพืน้ ฐาน
ของกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยูในปจจุบัน
		 วรรคอารัมภบทวรรคแรกของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนก็ไดระบุถึงการยอมรับ
ในศั ก ดิ์ ศ รี แ ต  กํ า เนิ ด และสิ ท ธิ ที่ เ ท  า เที ย มกั น และไม  อ าจเพิ ก ถอนได  ข องสมาชิ ก ทั้ ง ปวงของ
มวลมนุษยชาติวา เปนรากฐานแหงเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติธรรมในโลก ถึงแมวาเนื้อหา
ของปฏิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชนนั้นจะเปนเพียงการรวบรวมสิทธิมนุษยชนที่กระจัดกระจาย
อยูใ หเ ปนระบบเดียวกัน และปฏิญญาสากลวา ดว ยสิทธิมนุษยชนมิไดม สี ถานะเปนตราสารทีม่ ผี ลผูกพัน
ทางกฎหมาย แตปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนก็ถือเปนจารีตประเพณีตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ (customary rules of international law) เมื่อคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่ผานมาของรัฐตาง ๆ
และแนวนโยบายของรัฐที่เปนไปตามแนวปฏิบัตินั้น ซึ่ง “รัฐสมาชิกตางใชเปนแนวทางในการจัดทํา
กฎหมายภายในของตนหรือใชเปนแนวทางในการจัดทํากติการะหวางประเทศไดตอไป”8
		หลักนิติธรรม
		 สหประชาชาติไดใหความสําคัญตลอดมาในการสงเสริมใหรัฐสมาชิกเคารพหลักนิติธรรม
ทั้งในระดับระหวางประเทศและในประเทศ โดยในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติวาดวย
หลักนิติธรรมและความยุติธรรมในชวงเปล่ี่ยนผานในสังคมที่มีความขัดแยงและภายหลังความขัดแยง
ในป ค.ศ. 2004 (Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional
Justice in Conflict and Post-Conflict Societies) ไดใหความหมายของหลักนิติธรรมไววา

6

7

8

“… to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the
equal rights of men and women and of nations large and small, and …”, Preamble, Charter of the
United Nations
ดู องคการสหประชาชาติ. United Nations and the Rule of Law. เว็บไซต www.un.org/ruleoflaw (เรียกดู
ครั้งสุดทายเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557)
ดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ อางแลว หนา 96
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หลักนิติธรรมหมายถึง หลักการในการปกครอง ซึ่งแตละบุคคล สถาบัน องคกร หนวยงาน ทั้งรัฐ
และเอกชน รวมทั้งรัฐเองมีความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ไดถูกบัญญัติขึ้นโดยเปดเผย
บังคับใชอยางเทาเทียมและพิจารณาพิพากษาอยางอิสระ และมีความสอดคลองกับบรรทัดฐานและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเปนสากล ซึ่งตองอาศัยมาตรการที่จะประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยทุกองคกรของรัฐ ความเสมอภาคตอหนากฎหมาย ความรับผิดชอบตอกฎหมาย ความเปนธรรม
ในการบังคับใชกฎหมาย การแบงแยกอํานาจ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความแนนอนมั่นคงแหง
กฎหมาย การหลีกเลี่ยง การทําตามอําเภอใจ ความโปรงใสทางดานกระบวนการและกฎหมาย9
		 นอกจากนี้ รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติวาดวยการเสริมสรางความแข็งแกรง ขยาย
การสงเสริมหลักนิติธรรมของสหประชาชาติ ค.ศ. 2006 (Report of the Secretary-General
“Uniting our strengths: Enhancing United Nations Support for the Rule of Law”)10
ก็ไดกลาวย�้ำถึงความสําคัญของหลักนิติธรรมในการเปนบรรทัดฐานของงานองคการสหประชาชาติ
ซึ่งจะเห็นไดจากการจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ การสนับสนุนดานงบประมาณหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อสงเสริมหลักการดังกลาว อาทิ การจัดตั้ง Rule of Law Coordination and Resource Group
ในการทําหนาทีป่ ระสาน ความรว มมือระหวา งหนวยงานตาง ๆ เพือ่ ประกันวาการดําเนินนโยบายและ
กิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการสหประชาชาติมีความสอดคลองกัน และตั้งอยูบนหลักนิติธรรม
		 เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 (ค.ศ. 2012) ทีป่ ระชุมสหประชาชาติกไ็ ดรบั รองขอมติ สหประชาชาติ
ที่ 67/97 วาดวยหลักนิติธรรมในระดับระหวางประเทศและในประเทศ (Resolution of General
Assembly 67/97, the rule of law at the national and international level)11 ซึ่งเปน
ความพยายามที่แสดงใหเห็นถึงความยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพ
และความมั่นคงระหวางประเทศ ตลอดจนการเสริมสรางสิทธิมนุษยชนและพัฒนาการในดานตาง ๆ

9
10

11

ดู องคการสหประชาชาติ. United Nations and the Rule of Law. อางแลว
ดู รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติวาดวยการเสริมสรางความแข็งแกรง ขยายการสงเสริมหลักนิติธรรมของ
สหประชาชาติ ค.ศ. 2006 หาไดจากเว็บไซต http://www.unrol.org/files/2006%20Report.pdf (เรียกดูครั้งสุดทาย
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557)
ขอมติสหประชาชาติ ที่ 67/97 วาดวยหลักนิติธรรมในระดับระหวางประเทศและในประเทศ รับรองเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
ค.ศ. 2012 หาไดจากเว็บไซต http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/484/42/PDF/N1248442.
pdf?OpenElement (เรียกดูครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557)
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ความสัมพันธระหวางหลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม
		 “Reaffirming that human rights, the rule of law and democracy are interlinked
and mutually reinforcing and that they belong to the universal and indivisible core
values and principles of the United Nations,…”
		 “ยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และประชาธิปไตย ตางมีความเชื่อมโยงกัน
และเสริมสรางความแข็งแกรงซึ่งกันและกัน โดยเปนคานิยมที่เปนสากลและไมสามารถแยกออกจาก
กันไดและเปนหลักการของสหประชาชาติ12”
		 วรรคอารัมภบทของขอมติสหประชาชาติวาดวยหลักนิติธรรมในระดับระหวางประเทศและ
ในประเทศ ที่ 67/97 ซึ่งไดรับการรับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
ขางตนเปนการแสดงใหเห็นถึงทัศนะที่ว่า สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม รวมถึงประชาธิปไตยนั้น
มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น และไม  ส ามารถแยกออกจากกั น ได ซึ่ ง เป น ค า นิ ย มหรื อ คุ ณ ค า ที่ เ ป น สากล
สําหรับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเองก็ไดกลาวถึงหลักนิติธรรมไวในวรรคอารัมภบทวา
“เปนการจําเปนที่สิทธิมนุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรม ถาจะไมบังคับใหคนตอง
หันเขาหาการลุกขึ้นตอตานทรราชและการกดขี่เปนวิถีทางสุดทาย”13
		 ซึ่งแทจริงแลว หลักนิติธรรมกับหลักสิทธิมนุษยชนนั้นตางก็เปนหลักการที่ค�้ำจุนซึ่งกันและกัน
เนื่องจากสิทธิมนุษยชนใด ๆ หากปราศจากความคุมครองทางกฎหมาย ยอมเปนเพียงคําสัญญา
วางเปลาบนแผนกระดาษเทานั้น นอกจากนี้ หลักนิติธรรมยังเปนองคประกอบหนึ่งในการเสริมสราง
หลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเคารพใน
สิทธิมนุษยชนดวย อนึ่ง การที่รัฐตาง ๆ ไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนทําใหรัฐยอมตอง
มีหนาที่ที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตสนธิสัญญานั้น ๆ หลักนิติธรรมจึงอาจเปนเครื่องมือหนึ่ง
ในการสง เสริมสิทธิมนุษยชน โดยเปนการประกันใหแ นใ จวา สิทธิของประชาชนจะไดร บั ความคุม ครอง
ตามกฎหมายของรัฐ

12
13

ขอมติสหประชาชาติ ที่ 67/97 วาดวยหลักนิติธรรมในระดับระหวางประเทศและในประเทศ อางแลว
ดู กระทรวงการตางประเทศ. 2551. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน. หนา 19
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		 หากพิจารณาในมุมมองของหลักนิตธิ รรมเอง ในการบัญญัตกิ ฎหมายเพือ่ ปกครองรัฐ ตัวกฎหมาย
นัน้ เองก็ยอ มตอ งมีความเปนธรรม ไมข ดั ตอ ความรูส กึ ของวิญู ชน และสอดคลอ งกับประโยชนสขุ ของ
ประชาชน จึงจะถือวาเปนการเคารพในหลักนิติธรรมอยางแทจริง
		 ความคลายคลึงบางประการที่แสดงใหเห็นวาหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมเปนการ
สงเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจากเปนกฎเกณฑที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความเปนธรรม โดยอาจยกตัวอยาง
ไดอยางนอย สองประการ กลาวคือ
		 1. การจํากัดการใชอํานาจรัฐใหอยูภายใตกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักซึ่งประกัน
วา ประชาชนจะไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานของตน ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต�่ำที่มนุษยผูหนึ่งสมควรจะไดรับ
การปกปองสิทธิอยางเปนรูปธรรมจึงตองมีการออกเปนกฎหมาย การมีกฎหมายที่หามเจาหนาที่รัฐ
ละเมิด สิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนและหามการใชอาํ นาจตามอําเภอใจ จะเปนหลักประกัน
ประการหนึ่งในการปกปองสิทธิมนุษยชนของประชาชน ในทํานองเดียวกัน ความมุงหมายหลักของ
หลักนิตธิ รรม นัน้ ก็คอื เปนการจํากัดการใชอาํ นาจของรัฐใหอ ยูภ ายใตก ฎหมาย และใหม หี ลักประกันวา
ในกรณีที่เกิด การละเมิดสิทธิที่บัญญัติในกฎหมาย จะตองมีการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ
		 2. การบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันเปนไปตามหลัก
ความเทาเทียมและการละเวนการเลือกประติบัติ (equality and non-discrimination) ซึ่งหลักการ
ของสิทธิมนุษยชนนั้น การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและการไมเลือกประติบัติถือเปนหัวใจสําคัญใน
การคุมครอง และประกันสิทธิ นางเอลีนอร รูสเวลท ภริยาอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประธานคณะกรรมาธิการสหประชาชาติในการยกรางปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน ไดเคย กลาวไว ดังนี้
					ในสถานทีเ่ ล็ก ๆ ใกลบา น เล็กและใกลมากจนไมสามารถมองเห็นไดในแผนทีโ่ ลก
		 สถานที่เล็ก ๆ แหงนั้นเปนโลกของปจเจกบุคคล เปนละแวกบานที่บุคคลอยูอาศัย
		 เปนโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่บุคคลไดเขาเรียน เปนโรงงาน ไรนา หรือสํานักงานที่บุคคล
		 ทํางาน สถานที่เหลานี้เปนที่ซึ่งบุรุษ สตรี และเด็กทุกคนตางมองหาความยุติธรรมที่
		 เทาเทียมกัน โอกาสที่เทาเทียมกัน ศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน โดยปราศจากการแบงแยก
		 ถาสิทธิเหลานี้ไมมีความหมายอยู ณ สถานที่นั้น ๆ สิทธิเหลานี้ก็จะมีความหมายเพียง
		 นอยนิด ในทุกแหง ถาพลเมืองไมชวยกันยืนหยัดปกปองสิทธิเหลานี้ใหอยูใกลบาน
		 ก็เปลาประโยชนที่จะใหเกิดความกาวหนาในโลกที่กวางขึ้น14

14

ดู กระทรวงการตางประเทศ. อางแลว. หนา 3
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		 เชนเดียวกัน ความมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรมก็คือ การที่ทุกคนตางอยู
ภายใตกฎหมายโดยเทาเทียมกัน ปราศจากขอยกเวน และไมมีการเลือกปฏิบัติ
		 3. ไมมีการลงโทษหากไมมีกฎหมายบัญญัติไว การไมมีการลงโทษหากไมมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ขอ 11(2) ของปฏิญญาสากลฯ ไดระบุอยางชัดเจนวา “บุคคลใดจะถูก
ตัดสินวามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทําหรือละเวนใด อันมิไดถือวาเปนความผิดทาง
อาญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะที่ไดกระทําการนั้นไมได และจะ
กําหนดโทษที่หนักกวาที่บังคับใชในขณะที่ไดกระทําความผิดทางอาญานั้นไมได”15 โดยหากพิจารณา
ในมุมของหลักนิติธรรม การมีหลักการปกครองที่ชัดเจน มีกฎหมายบัญญัติอยางเปดเผยวาสิ่งใดที่ถือ
วาเปนการกระทําผิด ถือเปนเจตนารมณสําคัญของหลักนิติธรรม
		 4. คุมครองสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดี
อยางเปนธรรม (Right to a fair trial) นั้น เปนสิทธิที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งนอกจากปฏิญญาสากลฯ จะมีขอบทที่มีประเด็นเชื่อมโยงกับสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดี
อยางเปนธรรมบางประการ อาทิ การสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิด
ตามกฎหมายในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 1116 ก็ยังไดประกาศถึงสิทธิดังกลาวอยางชัดแจงในขอ 10
ของปฏิญญาสากลฯ วา “ทุกคนยอมมีสิทธิในความเสมอภาคอยางเต็มที่ในการไดรับการพิจารณา
คดีที่เปนธรรมและเปดเผยจากศาลที่อิสระและไมลําเอียงในการพิจารณากําหนดสิทธิและหนาที่
ของตนและขอกลาวหาอาญาใดตอตน”17 และตอมากติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองก็ไดคุมครองสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมในขอ 14 และขอ 16
ซึ่งเปนการทําใหเกิดผลผูกพันตามกฎหมายระหวางประเทศแก 72 รัฐภาคีที่ไดใหสัตยาบันกติกา
ระหวางประเทศดังกลาว18 ซึ่งสิทธิในการไดรับพิจารณาคดีอยางเปนธรรมนี้เปนสิทธิที่จําเปนอยางยิ่ง
ในทุกประเทศทีใ่ หค วามเคารพในหลักนิตธิ รรมและคาํ ตัดสินทีไ่ ดจ ากการพิจารณาคดีอยา งไมเ ปนธรรม
นั้นจะตองไมสามารถนํามาใช้บังคับได

15
16

17
18

ดู กระทรวงการตางประเทศ. อางแลว. หนา 23
ดู Alfredsson, Gudmundur; Eide, Asbjorn. 1999. The Universal Declaration of Human Rights: a common
standard of achievement. Martinus Nijhoff Publishers. หนา 225
ดู กระทรวงการตางประเทศ. อางแลว. หนา 22
ดู Doebbler, Curtis. 2006. Introduction to International Human Rights Law. CD Publishing. หนา 107
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บทบาทของหลักนิติธรรมในการสงเสริมหลักสิทธิมนุษยชน
		 ดังทีไ่ ดก ลา วไวข า งตน วา สิทธิมนุษยชนใด ๆ หากปราศจากความคุม ครองทางกฎหมาย ยอ มเปน
เพียงคําสัญญาวางเปลาบนแผนกระดาษเทานั้น ดังนั้น หลังจากมีการรับรองปฏิญญาสากล วาดวย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 สหประชาชาติไดมีความพยายามที่จะ
ทําใหสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการรับรองตามปฏิญญาสากลฯ นั้น กลายเปนสิทธิตามกฎหมาย ดวย
เหตุผลที่วา ปฏิญญาสากลฯ นั้น ไมมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย
		 ตอมา จึงไดมีการออกกฎหมายเปนกติการะหวางประเทศเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และสงเสริมใหรัฐภาคีเขาเปนภาคีตราสารระหวางประเทศเหลานั้น ปจจุบัน
สหประชาชาติมีตราสารดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ (Core Human Rights Treaties) ทั้งหมด 9 ฉบับ
ไดแก
		 1. อนุ สั ญ ญาระหว  า งประเทศว  า ด  ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ทุ ก รู ป แบบ
ค.ศ. 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination – CERD)
		 2. กติการะหวา งประเทศวา ดว ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
		 3. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
		 4. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
		 5. อนุสญ
ั ญาการตอตานการทรมาน และการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดรา ยไรม นุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment – CAT)
		 6. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 (Convention on the Rights of the Child – CRC)
		 7. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ คุมครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกใน
ครอบครัว ค.ศ. 1989 (International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of their Families – ICMW)
		 8. อนุ สั ญ ญาระหว  า งประเทศว  า ด  ว ยการคุ  ม ครองการสู ญ หายโดยบั ง คั บ ค.ศ. 2006
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance – CED) และ
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		 9. อนุสญ
ั ญาวา ดว ยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities – CRPD)
		 ซึง่ ไทยไดเ ขา เปนภาคีแลว จาํ นวน 8 ฉบับ (ยกเวนอนุสญ
ั ญาระหวางประเทศ วาดวยการคุม ครอง
สิทธิของแรงงานอพยพฯ) รวมถึงพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาหลักบางฉบับดวย โดยมีรายละเอียด
ตามตารางการเขาเปนภาคีตราสารดานสิทธิมนุษยชนของไทย
		 เมื่อรัฐไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนแลว รัฐยอมมีพันธกรณี
ในฐานะรัฐภาคีที่จะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดังกลาว โดยอาจบัญญัติไวในกฎหมายภายในของ
รัฐนั้น หรืออาจดําเนินการแกไขกฎหมายภายในของตนเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีดังกลาว
“และให ค วามสํ า คั ญ ต อ การจั ด ทํ า กฎหมายที่ จ ะออกมาในภายหลั ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การของ
สิทธิมนุษยชนเชนเดียวกัน”19 จึงเปนการมอบสิทธิเสรีภาพแกป ระชาชนบนพืน้ ฐานของกฎหมายนัน่ เอง
หลักนิติธรรมจะชวยเสริมสรางและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไดอยางไร?
		 หลักนิติธรรมชวยสงเสริมใหสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่กลายเปนรูปธรรมและสามารถจับตอง
ไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีของประเทศไทยที่ใชระบบกฎหมายแบบทวินิยม (Dualism)
กลาวคือ เมื่อไดใหสัตยาบันหรือเขาเปนภาคีในสนธิสัญญาระหวางประเทศแลว ก็จะไมกลายมาเปน
กฎหมายภายในโดยอัตโนมัติ และไมสามารถอางถึงกฎหมายระหวางประเทศไดโดยตรงในศาล
สําหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศของประเทศไทยนั้น จึงจะตองมี
การนํามาบัญญัติไวเปนกฎหมายภายในเสียกอน หรือในกรณีที่มีกฎหมายภายในที่ใชบังคับในเรื่อง
เดียวกันนั้นอยูแลว แตมีเนื้อหาสาระบางประการที่ขัดกัน ก็จะตองดําเนินการแกไขกฎหมายภายใน
นั้นเพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญา
		 ประเทศไทยไดใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนบนพื้นฐานของกฎหมาย โดยไดบัญญัติสิทธิ
เหลานั้นไว้ชัดแจงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งนักกฎหมายทานหนึ่งไดเคยกลาวไววา
					รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ไดใหการรับรองสิทธิและ
		 เสรีภาพของ ประชาชนไวมากขึ้นกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมา นอกจากนี้ ยังมี
		 บทบัญญัติในการจัดตั้ง กลไกระดับชาติขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
		 โดยตรง เรียกวา คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึง่ นับไดวา เปนหลักการใหมและ
		 มีความสําคัญตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของไทยเปนอันมาก20

19
20

ดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ. อางแลว. หนา 159
ดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ. อางแลว. หนา 159-160
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ธนา เวสโกสิทธิ์

		 การกําหนดสิทธิเหลานี้ใหเกิดความชัดเจนในกฎหมายตาง ๆ นั้น มีสวนชวยเสริมสรางและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการประกาศสิทธิที่ประชาชน
พึงมีใหประชาชนไดรับทราบเปนที่ทั่วกัน เมื่อประชาชนทราบวาตนสามารถมีสิทธิเสรีภาพอยางไร
ภายใตกฎหมายแลว ก็จะสามารถใชสิทธิของตนเองใหไดเกิดประโยชนสูงสุด ไมเพียงแตการบัญญัติ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวเปนกฎหมายเทานั้น แตกลไกและมาตรการตาง ๆ ของรัฐที่รัฐได
ออกแบบเพือ่ ให ความคุม ครองสิทธิมนุษยชนหรือใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวางกัน อาทิ องคกรอิสระ
เพื่อตรวจสอบกลไกรับขอรองเรียน มาตรการเพื่อเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนกลไกทางศาล
ก็ลวนแลวแตเปนการนําหลักนิติธรรมมาใชเสริมสรางและคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น
ประเด็นทาทาย
		 แมในหลักการ หลักนิติธรรมกับหลักสิทธิมนุษยชนจะสงเสริมซึ่งกันและกัน แตการบัญญัติ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป น กฎหมายก็ อ าจกลายเป น ข อ จํ า กั ด สิ ท ธิ ไ ด เนื่ อ งจากแม ก ารกํ า หนดเป น
ลายลักษณอักษร โดยประกาศเปนกฎหมายนั้นจะทําใหเกิดความชัดเจน แตก็อาจเปนการกําหนด
กรอบในการใช สิ ท ธิ เ หล า นั้ น ในขณะเดี ย วกั น ในขณะที่ ห ากไม มี ก ารบั ญ ญั ติ ไว เ ป น กฎหมาย
ลายลักษณอักษร อาจเปดโอกาสให สามารถตีความไดกวางขวางมากกวา
		 ประเด็นทาทายดังกลาวอาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเชนกัน อาทิ ในกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติ
ใหประชาชนสามารถมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น (freedom of expression) แตจะตองเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในรัฐที่มีความเคารพในหลักนิติธรรมนั้น เมื่อกฎหมายบัญญัติและประกาศ
ไวเปนเชนใด ประชาชนก็จะตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น แตก็อาจกอใหเกิดคําถามที่วา ในกรณีที่รัฐ
บัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนแตให้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขเปนการจํากัดสิทธิมนุษยชน
ที่ประชาชนพึงมีหรือไม หากเปนเชนนี้ ก็คงตองยอนกลับไปพิจารณาตั้งแตในชั้นการรางกฎหมายวา
หลักการและเหตุผล รวมถึง เจตนารมณในการรางกฎหมายดังกลาวเปนไปเพื่ออะไร
		 จึงอาจพิจารณาไดวา หลักนิติธรรมนั้นก็ขึ้นอยูกับการใชอํานาจของรัฐหนึ่ง ๆ ในการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อปกครองรัฐนั้น หากรัฐยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสุจริต และหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปน
พื้นฐานสําคัญของการปกครองและการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนใชดุลพินิจ
ที่ผานการไตรตรองโดยยึดประโยชนสุขของประชาชนพลเมืองเปนหลักแลวนั้น กฎหมายที่รัฐบัญญัติ
ก็คงมีความเปนธรรมและมีความชอบธรรมไปดวย และคงกอใหเกิดประโยชนในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิของประชาชน ซึ่งผูพิพากษาชาวอังกฤษทานหนึ่งเคยใหความเห็นไววา ในหลักนิติธรรม
นั้น กฎหมายจะตองใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เพียงพอดวย21 แตหากเปนกรณี
21

ดู Tom Bingham. 2010. The Rule of Law. London, Allen Lane : Penguin Press. หนา 66
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หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม

ที่รัฐบัญญัติกฎหมายที่ไมเปนธรรม มิไดเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชน ก็ไมนาจะสอดคลอง
กับหลักนิติธรรม เพราะเจตจํานงของหลักนิติธรรมนั้น มิใชแตเพียงวา ทุกคนตองอยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายเทานั้น แตกฎหมายนั้นจะตองเปนกฎหมายที่เปนธรรมดวย จึงจะเปนความมุงประสงค
ที่แทจริงของหลักนิติธรรม ซึ่งเปนเครื่องมือชวยสงเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
		 กฎหมายเปนเครื่องมือที่ใชเพื่อกําหนดกฎเกณฑ รักษาระเบียบแบบแผนและศีลธรรมอันดีงาม
ของคนในสังคม ประสานประโยชนของบุคคลแตล ะกลุม กฎหมายจึงตอ งมีสภาพบังคับ เพือ่ ใหท กุ ผูค น
อยูภายใตกฎหมาย แตหากตัวกฎหมายนั้นเองขาดความเปนธรรม ก็จะขัดตอความรูสึกโดยธรรมชาติ
ของประชาชน และจะไมสามารถทําใหประชาชนเคารพได และเมื่อประชาชนไมเคารพและไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายแลว กฎหมายนั้นก็มิอาจจะบังคับใชไดในสภาพความเปนจริง
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กติการะหวางประเทศ
โดยการยื่น
29 มกราคม 2539
วาดวยสิทธิพลเมือง
ภาคยานุวตั ิสาร
และสิทธิทางการเมือง
ลงวันที่ 27 ก.ย. 2539
(International Covenant
on Civil and Political
Rights 1966 – ICCPR)

2

โดยการยื่น
27 กุมภาพันธ 2546
ภาคยานุวัติสาร
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2545

อนุสัญญาวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(International
Convention on
the Elimination of
All Forms of Racial
Discrimination
1969 – CERD)

มีผลใชบังคับกับไทย

1

เขาเปนภาคี

ตราสาร

ลําดับ

ถอยแถลงตีความ
- การตีความถอยคํา “self-determination” ในขอ 1 (1)
		 วาจะตองเปนไปตาม Vienna Declaration and
		 Programme of Action 1993
- การตีความถอยคํา “war” ในขอ 20 ใหหมายถึง
		 สงครามตามที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ

1) ถอยแถลงตีความ ที่จะไมใชบทบัญญัติของอนุสัญญา
เกินกวารัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยหรือตราสารดาน
สิทธิมนุษยชนอื่นที่ไทยเปนภาคี
2) ขอสงวน
- ขอ 4 ตีความวา จะดําเนินมาตรการเชิงบวกในการ
		 ขจัดการกระตุน/การยุยง/การเลือกปฏิบัติใหเกิด
		 ความเกลียดชัง ก็ตอเมื่อพิจารณาเห็นวามีความจําเปน
		 ที่จะตองออกเปนกฎหมายเทานั้น
- ขอ 22 การเสนอเรื่องให ICJ พิจารณาในกรณีการพิพาท
		 ระหวางรัฐภาคี

ถอยแถลง ขอสงวน ที่ยังไมไดถอน

ตารางการเขาเปนภาคีตราสารสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ของไทย

ธนา เวสโกสิทธิ์
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พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
ตอผูหญิง

1) ถอยแถลงตีความ
- วัตถุประสงคของ CEDAW คือการขจัดการเลือกปฏิบัติ
		 ตอสตรีและสรางความเสมอภาคใหแกทุกคน และ
		 ตองเปนไปตามหลักการที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญของไทย
2) ขอสงวน
- ขอ 29 (1) การเสนอเรื่องให ICJ พิจารณาในกรณี
		 การพิพาทระหวางรัฐภาคี

ไทยลงนามพิธีสาร
14 มิถุนายน 2543
เลือกรับฯ และมอบ
สัตยาบันสาร เพื่อเขา
เปนภาคีพิธีสาร
เลือกรับฯ ใหแก
UNSG ในคราวเดียวกัน

8 กันยายน 2528

อนุสัญญาวาดวยการขจัด โดยการยื่น
การเลือกปฏิบัติ ทุกรูปแบบ ภาคยานุวตั ิสาร
ตอผูห ญิง (Convention on ลงวันที่ 5 ก.ค. 2528
the Elimination of All
Forms of Discrimination
Against Women
1979 – CEDAW)

ถอยแถลง ขอสงวน ที่ยังไมไดถอน

4

มีผลใชบังคับกับไทย
ถอยแถลงตีความ
- เกี่ยวกับการตีความถอยคํา “self determination”
		 ในขอ 1 (1) ของ ICESCR วาจะตองเปนไปตาม Vienna
		 Declaration and Programme of Action 1993

เขาเปนภาคี

กติการะหวางประเทศ
โดยการยื่น
5 ธันวาคม 2542
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ ภาคยานุวตั ิสาร
สังคมและวัฒนธรรม
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2542
(International Covenant
on Economic, Social
and Cultural Rights
1966 – ICESCR)

ตราสาร

3

ลําดับ

หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม
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พิธีสารเลือกรับของ CRC โดยการมอบ
28 มีนาคม 2549
วาดวยสภาวะความขัดแยง ภาคยานวุัติสาร
ที่มีการใชอาวุธ
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2548
(2005)

พิธีสารเลือกรับของ CRC โดยการมอบ
12 กุมภาพันธ 2549
วาดวยการขายเด็ก โสเภณี ภาคยานุวัติสาร
เด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับ ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2548
เด็ก

โดยการมอบ
26 เมษายน 2535
ภาคยานุวัติสาร
ลงวันที่ 12 ก.พ. 2535

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
(Convention on the
Rights of the Child
1989 – CRC)

มีผลใชบังคับกับไทย

6

เขาเปนภาคี

อนุสญ
ั ญาตอตานการทรมาน โดยการมอบ
1 พฤศจิกายน 2550
(Convention against
ภาคยานุวัติสาร
Torture and Other Cruel, ลงวันที่ 20 ก.ย. 2550
Inhuman or Degrading
Treatment or
Punishment 1984
– CAT)

ตราสาร

5

ลําดับ

ถอยแถลงตีความ ในเรื่องการอบรมรักษาดินแดน (รด.)
โรงเรียนทหาร การอบรมดานทหาร

ขอสงวน
- ขอ 22 สิทธิของเด็กที่มีสถานะเปนผูลี้ภัย

1) ถอยแถลงตีความ นิยามของถอยคํา “torture” ใน
ขอ 1 ขอ 4 และขอ 5 วาจะตองเปนไปตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทย
2) ขอสงวน ขอ 30 (1) การเสนอเรื่องให ICJ พิจารณา
ในกรณีการพิพาทระหวางรัฐภาคี

ถอยแถลง ขอสงวน ที่ยังไมไดถอน
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โดยการลงนาม เมื่อ
28 สิงหาคม 2551
วันที่ 30 มีนาคม 2550
และมอบสัตยาบันสาร
ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2551

อนุสัญญาวาดวย
สิทธิของคนพิการ
(Convention on the
Rights of Persons with
Disabilities 2006 – CRPD)

อนุสัญญาระหวางประเทศ โดยการลงนาม
ยังไมมีผลใชบังคับ
วาดวยการปองกันบุคคล เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2555 กับไทยเนื่องจากยังไม่ได้
ทุกคน จากการหายสาบสูญ
มอบสัตยาบันสาร
โดยถูกบังคับ (International
Convention on the
Protection of All
Persons from Enforced
Disappearance
2006 - CED)

8

มีผลใชบังคับกับไทย

7

เขาเปนภาคี
โดยการลงนาม
14 เมษายน 2557
และมอบสัตยาบันสาร
ใหแก UNSG ในคราว
เดียวกัน เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2555

ตราสาร

พิธีสารเลือกรับของ
CRC เรื่องการติดตอ
รองเรียน

ลําดับ

ถอยแถลงตีความ
ขอ 18 เรื่องเสรีภาพในการยายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ
ของคนพิการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ภายในประเทศ

ถอยแถลง ขอสงวน ที่ยังไมไดถอน
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สรุป
		 หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรมนั้นตางก็เปนหลักการที่ค�้ำจุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน
และมีความเชื่อมโยงกันอยางมิอาจแยกจากกันได เนื่องจากตางเปนกฎเกณฑที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความเปนธรรม โดยอาจกลา วไดว า หลักนิตธิ รรมเปนสว นหนึง่ ของสิทธิมนุษยชนเนือ่ งจากการอยูภ ายใต
การปกครองที่เปนธรรมและทุกผูคนตางมีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมายนั้นเปนสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงไดรับ ในขณะเดียวกันหลักนิติธรรมก็เปนเครื่องมือในการสงเสริมหลัก
สิทธิมนุษยชน โดยเปนการประกันใหแ นใ จวา สิทธิของประชาชนจะไดรบั ความคุม ครองตาม กฎหมาย
ของรัฐในแนวคิดของหลักนิติธรรมนั้น กฎหมายจะตองใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ทีเ่ พียงพอดว ย ดังนัน้ ในการบัญญัตกิ ฎหมายใด ๆ เพือ่ ใชใ นการปกครอง ตัวกฎหมายนัน้ เองก็ยอ มตอ ง
มีความเปนธรรม เกิดสภาพบังคับทีแ่ ทจริง ใชบงั คับอยา งเทา เทียมกัน ไมข ดั ตอ ความรูส กึ ของวิญู ชน
และสอดคลองกับประโยชนสุขของประชาชน จึงจะถือวาเปนการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและ
หลักนิติธรรมอยางแทจริง
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หลักสิทธิมนุษยชน กับการบริหารบุคคล
ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นิรุฒ มณีพันธ์*
หลักสิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักเกณฑ์ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์ และ
เศรษฐกิจยุคทุนนิยม เพราะมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลก (World Civilization)
ของมนุษย์ที่ถูกใช้เพื่อวางระบบความคิดให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้และค�ำนึงถึงคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์1 รู้จักยอมรับและเข้าใจความแตกต่างในสังคม รวมถึงสิทธิต่างๆ  ที่มีพื้นฐานมาจากความ
ชอบธรรมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิที่ได้รับตั้งแต่ก�ำเนิด นอกจากนี้แล้วสิทธิมนุษยชนยังมีความ
ส�ำคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพในการด�ำรงชีวิต เพื่อให้
เกิดความผาสุกในสังคมการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นสภาวะโลกปัจจุบันเรื่องของสิทธิมนุษยชนจึงไม่ใช่เรื่อง
ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมทั่วโลกต้องให้ความส�ำคัญ
ถึงแม้ว่า กระแสการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพได้กลายเป็นฉนวนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
สังคมไทยไม่นอ้ ย และหลัก “สิทธิมนุษยชน” ก็ถอื เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีถ่ กู หยิบยกมาใช้ในหลายๆ กรณี
ก็ตาม แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่า สิทธิมนุษยชนจะถูกน�ำไปใช้ในแง่ลบเพียงเท่านัน้ แต่ในทางกลับกัน
หลักสิทธิมนุษยชนก็ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อเป็นหลักประกันของสิทธิเสรีภาพในการด�ำรงชีวิตจนน�ำไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในที่สุดได้เช่นกัน
ทั้งนี้ เพราะบุคคลจะมีเสรีภาพได้ ก็ต่อเมื่อสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองของบุคคลนั้นได้รับการเคารพจากบุคคลทั่วไป และบุคคลนั้นเคารพสิทธิดังกล่าวของ
บุคคลอื่น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สิทธิมนุษยชน และการใช้สิทธิของบุคคล ถือเป็นปัจจัยหลักปัจจัย
หนึ่งที่จะสร้างความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของคนในแต่ละสังคม
บทความนี้ กล่าวถึงความหมายและความส�ำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะน�ำมาใช้เพื่อ
สร้างสังคมทีเ่ ป็นธรรม เป็นหลักเกณฑ์ทถี่ กู น�ำมาใช้เพือ่ สร้างความสมดุลและความเท่าเทียมให้เกิดขึน้
ในสังคมหลักสิทธิมนุษยชนจึงถือเป็นแนวทางส�ำคัญแนวทางหนึง่ ทีถ่ กู หยิบยกมาใช้ในการบริหารกิจการ
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่างการบินไทย ซึ่งมีพนักงานทั้งลูกจ้างประจ�ำและชั่วคราวกว่า 30,000 ราย
และยังเป็นสายการบินแห่งชาติของคนไทย ที่ให้บริการผู้โดยสารปีละหลายล้านคน แน่นอนว่าการ
ท�ำงานกับพนักงานและการให้บริการผู้โดยสารจ�ำนวนมาก จ�ำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่อง
* ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน), ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
ที่มา วีรพงศ์ วรวัฒน์, สิทธิมนุษยชนกบสังคมไทย
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สิทธิของทั้งพนักงานและผู้โดยสารให้มีความสมดุล มีขอบเขตที่เหมาะสม ทั้งในส่วนบทบาทของ
แต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาและความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้สิทธิ
และเสรีภาพในทางมิชอบ และเพื่อลดข้อขัดแย้งในการท�ำงานร่วมกัน การบริหารงาน รวมถึงส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจของการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติได้ต่อไป
สิทธิมนุษยชน2 คืออะไร?
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ได้ก�ำหนดความ
หมายของค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ไว้ว่า
		“สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
		 บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
		 หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ
		 ตาม”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 ได้บัญญัติความหมายของ
“สิทธิมนุษยชน” ไว้ว่า
“สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และ เสรีภาพของบุคคล ย่อม
		 ได้รับความคุ้มครอง” รวมทั้งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
		 Declaration of Human Rights) ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 ว่า “มนุษย์ทงั้ หลายเกิดมาอิสรเสรี
		 และเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาท เหตุผล และ
		 มโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันท์พี่น้อง”3
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR ข้อ 1 ที่ระบุเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน ไว้ว่า
		“บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีที่ระบุไว้ในปฏิญาณนี้ ทั้งนี้โดยไม่มีการ
		 จ�ำแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทาง
		 การเมือง หรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะ
		 อื่นใด นอกจากนี้การจ�ำแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง
		 ทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของประเทศ หรือ ดินแดนซึ่งบุคคลสังกัด
		 จะท�ำมิได้ ทัง้ นีไ้ ม่วา่ ดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราชอยูใ่ นความพิทกั ษ์ มิได้ปกครองตนเอง
		 หรืออยู่ภายใต้การจ�ำกัดแห่งอธิปไตยอื่นใด”
2
3

http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม
http://www.elib.coj.go.th/Article/c14_10_2.pdf
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ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “สิทธิมนุษยชน” หรือ Human Rights หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่มนุษย์ทุกคนมี พึงมี พึงได้ โดยเสมอภาคกัน เพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สังคม ทรัพย์สิน หรือสถานะ ดังนั้น มนุษย์ทุกคน
ย่อมมีสิทธิ์ และสิทธิ์นั้นต้องได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน
ที่มาของสิทธิมนุษยชน
แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนถือก�ำเนิดขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน
ส�ำคัญที่ท�ำให้สหประชาชาติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน
กฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถละเมิดได้ ประกอบด้วย สิทธิในชีวิต สิทธิในการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ สิทธิใน
การแสดงออกทางความคิด สิทธิในการรวมกลุ่มสังคมกับคนอื่นด้วยวิถีสันติ ปลอดจากการทรมาน
และการกระท�ำที่ลดความเป็นมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยเอง ก็ได้เข้าร่วมลงมติรับรองในวันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2491
และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ ดังนั้น เราจึงต้อง
เคารพต่อหลักการและน�ำหลักการที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลมาเป็นแนวทางส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไทย ได้แก่
1. น�ำเอาหลักในปฏิญญาสากลมาบัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. จัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับชาติ ตามหลักการที่องค์การ
สหประชาชาติก�ำหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติได้จัดท�ำขึ้น
4.   จากหลั ก เกณฑ์ ที่ ส หประชาชาติ ก� ำ หนด จึ ง เป็ น ที่ ม าของการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น และมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล
ส่วนประกอบของสิทธิมนษยชน
ในทางวิชาการ มีการอธิบายค�ำปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน4 ว่า “โดยที่
การยอมรับนับถือเกียรติศกั ดิป์ ระจ�ำตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทัง้ หลาย
แห่งครอบครัวสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพืน้ ฐานแห่งอิสรภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพโลก” นัน้
หมายถึง

4

http://vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/final54/825socialthai/civics/civics_unit9.pdf
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สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์
ประจ�ำตัวสิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ แต่นักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนให้ค�ำอธิบายว่า
เราเรียกสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน ซึ่งท�ำให้คนๆ นั้นมีชีวิตอยู่รอดได้
อย่างมีความเหมาะสมแก่ความเป็นคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้ ว่า คือ “สิทธิมนุษยชน” ซึ่ง
เมื่อน�ำค�ำอธิบายทั้ง 2 ประการประกอบกัน ก็สามารถเข้าใจได้ว่า
สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งจ�ำเป็นสาหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน เพื่อท�ำให้คนๆ นั้น
มีชีวิตอยู่รอดได้และมีการพัฒนา สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ
ระดับแรก สิทธิทตี่ ดิ ตัวคนทุกคนมาแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กนั ได้ อยูเ่ หนือกฎหมาย
และอ�ำนาจใดๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล่านี้ได้แก่ สิทธิในชีวิตห้ามฆ่า หรือท�ำร้าย
ต่อชีวิต ห้ามการค้ามนุษย์ ห้ามการทรมานอย่างโหดร้าย คนทุกคนมีสิทธิใน
ความเชื่อ มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเหล่ า นี้ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ฎหมายมารั บ รอง แต่ สิ ท ธิ เ หล่ า นี้
ก็ด�ำรงอยู่ในมโนธรรมส�ำนึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน เช่น
แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็นความผิดทางกฎหมาย แต่คนทุกคน
มีส�ำนึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นบาปในทางศาสนา เป็นต้น
ระดับที่สอง เป็นสิทธิทตี่ อ้ งได้รบั การรับรองของกฎหมายหรือ เป็นสิทธิทตี่ อ้ งได้รบั การคุม้ ครอง
โดยรัฐบาลตัวอย่างของสิทธิเหล่านี้ เช่น การได้รบั สัญชาติ การมีงานท�ำ การได้รบั
ความคุม้ ครองแรงงาน ความเสมอภาคของหญิงชาย สิทธิของเด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ
และคนพิการ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันการว่างงาน การได้รับ
การบริการทางด้านสาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่าง
อิสระ สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มของตน
เป็นต้น
โดยสิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้ จะต้องมีการเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือ
แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐแต่ละประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในรัฐ นั้นจะได้รับ
ความคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยของเราก็ได้มี
การระบุสิทธิมนุษยชนระดับนี้ไว้แล้วเช่นกัน
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ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น
สามารถจ�ำแนกได้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่
1. สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน
ไม่ถกู ท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาค ต่อหน้ากฎหมาย สิทธิ
ที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาลอย่าง
ยุติธรรม โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือและ
ปฏิบัติตามความเชื่อถือ
2. สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐในการด�ำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ สาธารณะ เสรีภาพใน
การชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี
3. สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำ  ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้าง
อย่างเป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ
4. สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รบั การศึกษา สิทธิในการได้รบั หลักประกันด้าน สุขภาพ
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคงทาง
สังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
5. สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษา
ท้องถิ่นของตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ
วัฒนธรรม บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
นอกจากขอบเขตของสิทธิมนุษยชนแล้ว เราควรเข้าใจถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับกันในสากล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน5 คือ
ส่วนที่ 1 กล่าวถึงหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนที่ว่ามนุษย์มีสิทธิติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิด
มนุษย์มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน ดังนั้นจึงห้ามเลือกปฏิบัติต่อมนุษย์และควร
ปฏิบตั ติ อ่ กันเสมือนพีน่ อ้ ง สิทธิมนุษยชนนีเ้ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถโอนให้แก่กนั ได้ จึงเป็น
5

http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf
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หน้าที่ของรัฐบาลทุกประเทศที่จะสร้างหลักประกันแก่ทุกชีวิตด้วยความเคารพ
หลักการของสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญานี้ เพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐาน
ร่วมกันส�ำหรับการปฏิบตั ติ อ่ กันของผูค้ นในสังคมทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ
อันเป็นพื้นฐานแห่งเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก
ส่วนที่ 2 กล่าวถึงสิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (Civil and Rights)
ส่วนที่ 3 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic Social and
Cultural Rights)
ส่วนที่ 4 กล่าวถึงหน้าทีข่ องบุคคล สังคม และรัฐ โดยการทีจ่ ะต้องด�ำเนินการสร้าง หลักประกัน
ให้มีการคุ้มครองสิทธิที่ปรากฏในปฏิญญานี้ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ห้ามรัฐ
กระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ�ำกัดสิทธิของบุคคลมิให้สิทธิมนุษยชนละเมิด
สิทธิของผู้อื่น สังคม และโลก
หลักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ประเทศไทยเรามีการเสริมสร้างการบริหารงานด้านหลักสิทธิมนุษยชนโดยจัดตัง้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ National Human Rights Commission ขึ้น คณะกรรมการฯ นี้
ถือเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วยประธานและกรรมการ
รวม 11 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทน
จากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย คณะกรรมการฯ นี้ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหกปีนบั แต่วนั ที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว6
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินี้ มีหน้าทีห่ ลักในการตรวจสอบการกระท�ำหรือการละเลย
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมถึงเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือ
หน่วยงานที่กระท�ำ  หรือละเลยการกระท�ำดังกล่าว เพื่อด�ำเนินการในกรณีที่ฝ่าฝืนก็ให้รายงานต่อ
รัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้สิทธิมนุษยชนของบุคคลในสังคมให้เหมาะสมกับการ
อยู่ร่วมกันนั่นเอง

6

http://th.wikipedia.org/wiki
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“หลักสิทธิมนุษยชน” กับการบริหารบุคคลใน “การบินไทย”
หลักสิทธิมนุษยชนถูกน�ำมาใช้ในสังคมไทยเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการอยูร่ ว่ มกันอย่างผาสุก ฉันใด
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานหนึง่ ในสังคมไทยย่อมสามารถน�ำเครือ่ งมือนี้
มาบริหารจัดการภายในองค์กรได้ ฉันนั้น แต่เนื่องจากส�ำหรับการบินไทย นอกจาก วัตถุประสงค์
ในการอยูร่ ว่ มกันอย่างผาสุกของบุคคลในองค์กรแล้ว การบินไทยยังต้องค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ เช่น
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์หลักของการบินไทยคือการ
ด�ำเนินธุรกิจในฐานะสายการบินแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติด้วย
เช่นกัน ดังนั้น การบินไทยจึงต้องประยุกต์การน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการบริหารให้เหมาะสม
และตอบสนองต่อการท�ำธุรกิจด้วย
การบินไทย ท�ำอย่างไร?
ประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย เราบริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรม และได้
ก�ำหนดหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญ ...
หลักประชาธิปไตย กล่าวถึง “ความเสมอภาค” ของบุคคลในสังคม
หลักนิตธิ รรม เน้นถึง “ความเป็นธรรม หรือความยุตธิ รรม” ของการใช้กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน
คือ “ความเท่าเทียม” ของสิทธิของความเป็นบุคคล
ดังนั้น จะเห็นว่า การอยู่ร่วมกันในแต่ละสังคมจะราบรื่นได้ จะมีข้อขัดแย้งของคนในสังคม
น้อยที่สุด จะต้องท�ำให้บุคคลในสังคมได้รับความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการด�ำรงชีวิต ซึ่งเช่นกัน
คือ การท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานและพนักงานในการบินไทยจะราบรื่นได้ ผู้บริหารก็ต้องค�ำนึงถึง
หลักแห่งความเป็นธรรมทั้ง 3 หลักนี้ด้วยเช่นกัน
การบินไทย ท�ำอย่างไร?
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หลักสิทธิมนุษยชน กับการบริหารบุคคลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

การบินไทย มีการก�ำหนดสิทธิพื้นฐานส�ำหรับพนักงานทุกระดับเปิดเผยเป็นที่รับรู้ทั่วกัน
พนักงานบางกลุม่ หรือบางคน อาจได้รบั สิทธินอ้ ยกว่าระดับสิทธิพนื้ ฐานทีค่ วรจะได้ (ตัวอย่างตามภาพ
: สิทธิที่ได้รับ A) กรณีนี้ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม ซึ่งมิได้หมายความว่าจะต้องเติมเพิ่มสิทธิให้ได้
เท่าระดับสิทธิพื้นฐานเสมอไป เช่น พนักงานทั่วไปมีสัญญาว่าจ้างจนอายุ 60 ปี ในขณะที่พนักงาน
ต้อนรับบนเครือ่ งบินอาจได้รบั การว่าจ้างถึงอายุ 45 ปี การพิจารณาเพิม่ สิทธิให้เท่ากันยังคงเป็นประเด็น
ที่ต้องถกเถียงถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับมากกว่าการรักษาหลักสิทธิมนุษยชนเพียงอย่างเดียว
หรือกรณีที่พนักงานได้รับสิทธิเท่ากับระดับสิทธิพื้นฐานแล้ว (ตัวอย่างตามภาพ : สิทธิที่ได้รับ B)
ก็มิได้หมายความว่า ผู้บริหารจะเพิกเฉยไม่ต้องจัดการใดๆ เพราะหากพนักงานกลุ่มนี้มีความคาดหวัง
ว่าควรตนจะได้สิทธิมากกว่าสิทธิพื้นฐานที่ตนได้อยู่ เนื่องจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
หนักหนากว่าพนักงานทั่วไป (ตัวอย่างตามภาพ : สิทธิที่ได้รับ C) เช่น สิทธิการได้บัตรโดยสาร
พนักงาน ซึ่งพนักงานทุกระดับจะได้รับสิทธินี้เหมือนกัน แต่พนักงานต่างระดับกันจะได้รับสิทธินี้
ไม่เท่ากัน พนักงานที่เข้างานก่อนมีสิทธิได้บัตรที่นั่งก่อนพนักงานที่เข้างานหลังส�ำหรับบัตรโดยสาร
ประเภทเดียวกัน หรือพนักงานที่ต�ำแหน่งงานสูงกว่าจะได้สิทธิที่นั่งในระดับที่สูงกว่าอย่างนี้เป็นต้น
และในท�ำนองเดียวกัน การที่กลุ่มพนักงานได้รับสิทธิมากกว่าสิทธิพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้ว ก็มิได้
หมายความว่า กลุ่มพนักงานนี้ไม่ต้องการการบริหารจัดการ หากสิทธิที่มากกว่านั้นไม่เท่ากันและ
แตกต่างกันมากๆ (ตัวอย่างตามภาพ : สิทธิที่ได้รับ C และ D)
ซึ่งนั่นก็หมายความว่า การบินไทย จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของสิทธิพนักงานตาม
หลักสิทธิมนุษยชนอยู่ตลอดเวลา และการบริหารนี้ต้องเป็นการบริหารที่ต้องค�ำนึงถึงสมดุลกับการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วย

การบริหารงานโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน หรือความเท่าเทียมเพียงมิตเิ ดียว โดยมิได้นกึ ถึง
ความอยู่รอดขององค์การ หรือความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจใช้ไม่ได้ส�ำหรับการบินไทย เพราะทั้ง
ในระยะสั้น อาจท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง และในระยะยาว การตอบสนองเพียงสิทธิ
ที่เท่าเทียมเพียงอย่างเดียว อาจท�ำให้เกิดการแตกแยกของพนักงานต่างกลุ่ม ซึ่งควรได้รับสิทธิต่างกัน
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แต่กลับได้รบั เท่ากัน เกิดแรงต้าน และการขาดแรงจูงใจในการท�ำงานได้ และการค�ำนึงถึงแต่การแข่งขัน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่นกึ ถึงความส�ำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนก็ยอ่ มท�ำให้เกิดผลเสียทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาวได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�ำหรับองค์กรการบินไทย ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี
เอกลักษณ์ มีความรักพวกพ้อง เอื้ออาทร และมีรากลึกเหล่านี้มาเป็นระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ
และปัจจุบนั การบินไทยบริหารสมดุลนี้ โดยมีเครือ่ งมือหลายอย่าง เช่น การบริหารค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม เหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสิทธิและหน้าที่ หรือการบริหาร
เกีย่ วกับสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและการก�ำกับให้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีพ่ งึ มี (Compliance) ทัง้ นี้
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน และคงไว้ซงึ่ สิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนทีพ่ งึ มี
บทสรุป...
ส�ำหรับสังคมทั่วไป “สิทธิมนุษยชน” หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี พึงได้ โดย
เสมอภาคกัน เพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเชื่อ
ทางการเมือง สังคม ทรัพย์สิน หรือสถานะ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ และสิทธิ์นั้นต้องได้รับ
ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน สิทธิมนุษยชน ท�ำให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น แต่สิทธิดังกล่าว
ต้องไม่ล�้ำสิทธิของบุคคลอื่น
ส�ำหรับองค์กรย่อยในสังคมเช่นการบินไทยซึ่งบริหารงานโดยใช้หลักสิทธิมนุษยชนก็เช่นกัน
คือ นอกจากจะต้องบริหารจัดการให้การใช้สิทธิอยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็น ไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่น
แล้ว ยังต้องบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการใช้หลักสิทธิมนุษยชนอย่างมีเงื่อนไข เช่น
ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถหรือเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสาขาอาชีพที่เป็น
ทีต่ อ้ งการอาจได้รบั สิทธิมากกว่าสิทธิพนื้ ฐานทีพ่ นักงานทัว่ ไปได้รบั และกลับกัน หรือเพือ่ ให้เกิดความ
สามารถในการแข่งขันและความอยูร่ อดขององค์กร ส�ำหรับบางต�ำแหน่งหน้าที่ อาจได้รบั สิทธินอ้ ยกว่า
พื้นฐานที่พนักงานคนอื่นได้รับ
แต่... ทั้งนี้ ต้องมีความยุติธรรม มีความเป็นธรรม มีความเสมอภาคและเท่าเทียม กล่าวคือ หาก
เป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสาขาอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงเท่าๆ กันก็ต้องได้รับสิทธิเพิ่มเท่าเทียมกัน
หรือหากต�ำแหน่งงานใด ได้รับสิทธิน้อยกว่าสิทธิพื้นฐานที่พนักงานอื่นได้รับ สิ่งที่ได้ควรต้องเท่าเทียม
กับต�ำแหน่งงานเดียวกันขององค์กรอื่น ซึ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารในการบินไทย พิจารณาค�ำนึงถึง
และตระหนักทราบทุกครั้งที่ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลต่อสิทธิของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อ
ให้เกิดสมดุลยภาพระหว่างการคงไว้ซงึ่ หลักสิทธิมนุษยชนและการอยูร่ อดของธุรกิจ โดยเฉพาะ ในภาวะ
ที่การแข่งขันของธุรกิจการบินมีความเข้มข้นและท้าทายมากเช่นทุกวันนี้
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สิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย
บรรหาญ จงเจริญประเสริฐ*
สิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย
1. ความหมายและทัศนคติดานสิทธิมนุษยชน
		 จากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR)
ขอ 1 ระบุไววา บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดามีที่ระบุไวในปฏิญญานี้ ทั้งนี้โดยไมมีการ
จําแนกความแตกตางในเรื่องใดๆ เชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือ
ทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเปนที่มาเดิม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่นใด นอกจากนี้การ จําแนก
ขอแตกตางโดยอาศัยมูลฐานแหงสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหวางประเทศของ
ประเทศ หรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะทํามิได ทั้งนี้ไมวาดินแดนดังกลาวจะเปนเอกราช อยูในความ
พิทักษ มิไดปกครองตนเองหรืออยูภายใตการจํากัดแหงอธิปไตยอื่นใด
		 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความถึงสิทธิความเปนมนุษย หรือสิทธิในความเปนคน
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิเชิงคุณธรรม (Moral Right) บนหลักการความเชื่อมั่นในคุณคาและความดีงาม
ของมนุษย และเปนสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการดํารงชีวติ อยูข องมนุษยซงึ่ มีลกั ษณะสากลโดยทีส่ ทิ ธิมนุษยชน
อาจขัดแยงหรือสอดคลองกับสิทธิตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได แตโดยหลักการที่
ถูกตองแลวกฎหมายใดๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ ไมควรขัดตอ ปฏิญญาสากลวา ดว ยสิทธิมนุษยชนซึง่ เปนกฎหมาย
ระหวางประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
		 แมวา สิทธิมนุษยชนเปนสิง่ ทีเ่ กิดมาพรอ มกับมนุษยทกุ คน และเปนสิทธิเชิงคุณธรรมทีท่ กุ สังคม
ควรสงเสริมแตท ศั นคติบางอยา งของมนุษยทมี่ ตี อ สิทธิมนุษยชนอาจเปนอุปสรรคตอการคุม ครอง และ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศตางๆ ทั่วโลก ทัศนคติดังกลาวไดแก
		 1) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป น ของตะวั น ตกไม  เ หมาะกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคอื่ น ทั ศ นะดั ง กล  า ว
เปนการไมยอมรับวาสิทธิมนุษยชนมีความเปนสากลและเปนของมนุษยทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ไมวา
จะเปนชนชาติใด สีผิวอะไร ร�่ำรวยหรือยากจนในประเทศไทยเองก็มักไดยินคําพูดของผูมีอํานาจรัฐ
หรือแมแตสื่อมวลชนบางกลุมที่บอกวาสิทธิมนุษยชนไมเหมาะกับสังคมไทยเมื่อมีปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
* รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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		 2) สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งไมจําเปน คนสวนใหญที่ไมประสบปญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดวยตัวเองมักมองไมเห็นความสําคัญของสิทธิมนุษยชนหรือเห็นวาการที่ผูอื่นถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไมใชปญหาที่ตองใสใจ เราอาจไดยินคํากลาววาประเทศที่รัฐบาลสามารถปกครองใหประชาชนอยูดี
กินดีไดแมประชาชนจะปราศจากเสรีภาพทางการเมืองหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ไมใชประเด็น
สําคัญแมกระทั่งจะปกครองดวยระบอบเผด็จการก็ไมนามีปญหา ทัศนะดังกลาว เปนการละเลยสิทธิ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนโดยเพียงใหความสาํ คัญกับปจจัยดา นเศรษฐกิจ แตล ะเลยคุณคา ดา น
จิตใจของมนุษย และมองไมเ ห็นผลในระยะยาวของการทีส่ งั คมขาดสิทธิ เสรีภาพ ซึง่ ประเทศทีม่ ปี ญ
 หา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงแมวา ระยะเฉพาะหนาจะยังไมประสบวิกฤติ ทางการเมืองอันเนือ่ ง
มาจากความออนแอของภาคประชาชน แตจะไมสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศประชาธิปไตย
ที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไดในระยะยาว
		 3) การเรียกรองสิทธิมนุษยชนกอใหเกิดความวุนวายทางการเมืองเนื่องจากการรวมตัวกัน
ของประชาชนเพื่อเคลื่อนไหว เรียกรองสิทธิพื้นฐานในดานตาง ๆ เชน สิทธิทางการเมือง สิทธิแรงงาน
สิทธิในการใชทรัพยากรลวนตางเปนสวนหนึ่งของการเรียกรองสิทธิมนุษยชน ทําใหคนอื่น ๆ ไมมีสวน
ไดรับผลประโยชน โดยตรงมักมองวาการเคลื่อนไหวทางสังคมเหลานี้เปนการกอความวุนวาย
ทําใหสังคมเดือดรอน เศรษฐกิจไมดีจึงทําใหคนเหลานี้ไมยอมรับการเคลื่อนไหวที่เปนสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานของผูที่ไดรับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิจึงไมใหความสนับสนุน หรืออาจตอตานซึ่ง
เปนสาเหตุใหสิทธิมนุษยชนในสังคมนั้น ๆ เติบโตชา ตรงกันขามกับประเทศที่ประชาชนสวนใหญมี
ความเขาใจและสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนจะมีการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของคนใน
ประเทศ ทําใหไมเกิดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง
		 4) การทํางานดานสิทธิมนุษยชนเปนหนาที่ขององคกรหรือบุคคลบางประเภทไมใชหนาที่
ของประชาชนทุกคน เนื่องจากในปจจุบันมีองคกรที่ปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนโดยตรง ทั้งองคกร
พัฒนาเอกชน องคกรภาครัฐ และองคกรอิสระที่ตั้งขึ้นใหมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทําใหประชาชน
บางสวนเกิดความเขาใจผิดวาบทบาทในการเคลื่อนไหวผลักดันประเด็นดานสิทธิมนุษยชน เปนหนาที่
ขององคกรหรือหนว ยงานเหลา นี้ จึงทาํ ใหป ระชาชนสวนใหญขาดความกระตือรือรนทีจ่ ะมีสว นรวมใน
การพัฒนาสิทธิมนุษยชนในสังคมรวมถึงไมส นใจทีจ่ ะตรวจสอบการทํางานหรือเฉือ่ ยชาตอการเขารวม
กิจกรรมดานสิทธิมนุษยชน ยอมทําใหการเผยแพรแนวคิดและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้น ๆ
ไมกาวหนาเทาที่ควร
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2. วิวัฒนาการการดานสิทธิมนุษยชน
		 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือ “สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานขั้นต�่ำ
ที่มนุษยพึงมีเพื่อการดํารงชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณคา” ซึ่งสิทธิดังกลาวเปนสิทธิตามธรรมชาติ
ทีค่ รอบคลุมวิถชี วี ติ ของมนุษยตงั้ แตเกิดจนตาย เปนสิทธิทกี่ อ กาํ เนิดมาจากความกลัว และความตอ งการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย ทําใหสิทธิตามธรรมชาติดังกลาวมีความสัมพันธใกลชิดกับกฎหมาย ธรรมชาติ
ซึ่งในอดีตสิทธิธรรมชาติดังกลาวไดถูกตีความและถูกนําไปใชตามความเชื่อและปรัชญาของแตละยุค
สมัยของแตล ะสังคม แตโ ดยรวมสิทธิธรรมชาติคอื สิทธิทไี่ รพ รมแดนเปนสิง่ ทีม่ นุษยทกุ คนมีความเขา ใจ
ตรงกันจากสัญชาตญาณความเปนมนุษยโดยไมตอ งมีรฐั มารับรอง ซึง่ ไดมกี ารพัฒนา เรือ่ ยมาจนกระทัง่
ภายหลังการสิน้ สุดของสงครามโลกครัง้ ทีส่ องทีท่ าํ ใหแ นวคิดเรือ่ งสิทธิธรรมชาติ ตา งๆ หลอ หลอมมาเปน
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสมัยใหมอยางในปจจุบัน
		 การจําแนกสิทธิมนุษยชนไดมีการจําแนกออกเปน 3 ยุค (Generations) ตามพัฒนาการของ
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในแตละชวงเวลา ดังนี้
		 2.1 สิทธิมนุษยชนยุคแรก (First-generation human rights) เปนสิทธิทเี่ กีย่ วกับเสรีภาพและ
การมีสว นรว มทางการเมืองทีจ่ ะปองกันบุคคลจากการใชอาํ นาจอยางเกินขอบเขตของรัฐ เชน เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการไดรบั การพิจารณาคดีอยา งเปนธรรม เสรีภาพในการนับถือศาสนา
และสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง เปนตน สิทธิกลุมนี้มีที่มาจากพัฒนาการทางการเมืองในยุโรปและ
มีปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร เชน ในปฏิญญาวาดวยสิทธิของคนและพลเมือง (Declaration
on the Rights of Man and of Citizen) ของฝรั่งเศสที่มีการจัดทําขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 18 ตอมา
สิทธิเหลานี้ ไดรับการยอมรับเปนการทั่วไปในระดับระหวางประเทศและพัฒนาไปเปนกฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังเห็นไดจากการที่สหประชาชาติไดบัญญัติสิทธิดังกลาวไวใน ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนซึ่งไดรับการรับรองเมื่อป พ.ศ. 2491 และในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองที่ไดมีการจัดทําขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2509
		 2.2 สิทธิมนุษยชนในยุคที่สอง (Second-generation human rights) เปนสิทธิที่เกี่ยวของ
กับความเทาเทียมซึ่งเริ่มไดรับการยอมรับจากประเทศตางๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิทธิมนุษยชน
ในยุคทีส่ องนีม้ ลี กั ษณะเปนสิทธิดา นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเปน สิทธิทปี่ ระกันวา พลเมือง
ทุกคนและทุกกลุมจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม เชน สิทธิในการมีงานทํา สิทธิในที่อยูอาศัย
และบริการดานสุขภาพ สิทธิในการไดรับสวัสดิการสังคม เปนตน สิทธิมนุษยชนในยุคที่สองนี้ ไดรับ
การบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเชนเดียวกับสิทธิมนุษยชน
ในยุคแรก และไดพฒ
ั นาไปเปนกฎหมายระหวา งประเทศ หลังจากทีไ่ ดม กี ารจัดทาํ กติการะหวา งประเทศ
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งไดรับการรับรองโดยสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2509
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พัฒนาการของแนวคิดดา นสิทธิมนุษยชนในยุคทีส่ องนีไ้ ดกาํ หนด หนาทีข่ องรัฐในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนวา
รัฐมีหนาที่ในการเคารพ สงเสริม และทําใหสิทธิมนุษยชนเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เทาที่ทรัพยากร
ของแตละรัฐจะเอื้ออํานวย
		 2.3 สิทธิมนุษยชนในยุคที่สาม (Third-generation of human rights) เปนสิทธิที่นอกเหนือ
ไปจากสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางสังคมที่กลาวถึงในยุคแรกและยุคที่สองขางตน สิทธิมนุษยชน
ในยุคที่สามประกอบดวยสิทธิประเภทตางๆ ที่มีการวางหลักการไวในปฏิญญาและเอกสารระหวาง
ประเทศหลายฉบับ แตยังไมมีผลบังคับใชในทางกฎหมายกับรัฐบาลประเทศตางๆ สิทธิมนุษยชน
ในยุคที่สาม เชน สิทธิในการพัฒนาตามที่ปรากฏในปฏิญญาวาดวยสิทธิในเรื่องดังกลาวที่ไดรับการ
รับรองโดยสหประชาชาติ เมือ่ ป พ.ศ. 2529 ซึง่ กลา วถึงสิทธิของประชาชนทุกภาคสว นในการมีสว นรว ม
ในกระบวนการพัฒนาและการกระจายผลของการพัฒนาไปยังคนกลุม ตา งๆ อยา งเปนธรรม นอกจากนี้
ยังมีปฏิญญาสตอคโฮลม และปฏิญญาริโอ พ.ศ. 2515 และพ.ศ. 2535 ที่เปนผลของการประชุม
สหประชาชาติดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่กลาวถึงสิทธิในการมีสิ่งแวดลอมที่ดีและสิทธิในการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เปนตน
		 อยา งไรก็ตาม ในทางกฎหมายระหวา งประเทศวา ดว ยสิทธิมนุษยชน มีการสง เสริมและคุม ครอง
สิทธิมนุษยชนอยู 3 ประการ คือ
		 (1) การเคารพสิทธิของประชาชน (Obligation to Respect) โดยไมเขาไปแทรกแซงการใชสทิ ธิ
ของประชาชน
		 (2) การคุมครองสิทธิของประชาชน (Obligation to Protect) ไมใหถูกละเมิดสิทธิโดยบุคคล
ที่สามและโดยเจาหนาที่ของรัฐเอง
		 (3) การทําใหสิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ (Obligation to Fulfill) โดยการมีมาตรการตางๆ ที่
จะชวยใหประชาชนสามารถใชหรือไดรับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เชน การสรางกรอบทางกฎหมาย
และนโยบายการสรางกลไกตางๆ เพื่อรองรับสิทธิ และสงเสริมการเขาถึงสิทธิของประชาชน รวมทั้ง
สงเสริมความรูความเขาใจ และการสรางความตระหนักรับรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแกภาคสวนตางๆ
ของสังคม ในปจจุบันแนวคิดสิทธิมนุษยชนไดมีการพัฒนาไปอยางมาก ในดานขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมมีการจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชนขึ้นเพื่อทําหนาที่เคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิมนุษยชนดาน
ตางๆ มากมาย ในขณะที่ขบวนการกรรมกรทําหนาที่เคลื่อนไหวสิทธิดานแรงงาน และองคกรจัดตั้ง
ของเกษตรกรเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิในการจัดการและใชทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
		 นอกจากนี้ภายหลังจากมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ไดมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งมีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ
		 (1) สงเสริมเผยแพรความคิดความเขาใจสิทธิมนุษยชน
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		 (2) ตรวจสอบและรายงานการกระทาํ หรือการละเลยการกระท�ำอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
		 (3) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิญญาสากลและพันธกรณีวาดวยสิทธิมนุษยชน
		 สิทธิมนุษยชน (Human Right) เปนสิทธิของมนุษยโดยตรงทีม่ ขี นึ้ มาพรอ มกับกาํ เนิดของมนุษย
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไดกอตั้งองคการสหประชาชาติ (United Nations) รวมกันรางกฎบัตร
สหประชาชาติไวในคํานําวา “ชนชาติตาง ๆ ในสหประชาชาติจะยึดมั่นในความเชื่อในสิทธิมนุษยชน
ขัน้ มูลฐานในศักดิศ์ รีและคุณคา แหง ความเปนมนุษยในสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายหญิง และชนชาติ
ทั้งใหญนอย” และในมาตรา 55 บัญญัติวา “โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดสถานการณที่มั่นคงและความ
ผาสุกซึ่งจําเปนสําหรับความสัมพันธโดยสันติและฉันทมิตรระหวางประเทศ ซึ่งตั้งอยูบนความเคารพ
ในหลักการแหงความเสมอภาคและการตัดสินใจดว ยตนเองของมวลชนสหประชาชาติจะสง เสริมความ
เคารพตอ และรักษาไวซงึ่ สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ มูลฐานของมวลชนโดยไมมคี วามแตกตางในเรือ่ ง
เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” ซึ่งประเทศไทยไดลงนามรับรอง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948/2491
ในปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน เนนเกี่ยวกับสิทธิในการอยูรวมกัน ดังนี้
		 ขอ 1 มนุษยทงั้ หลายเกิดมามีอสิ ระเสรี เทาเทียมกันทัง้ ศักดิศ์ รีและสิทธิ ทุกคนไดรบั การประสิทธิ์
ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพี่นอง
		 ขอ 3 บุคคลมีสิทธิในการดําเนินชีวิต ในเสรีธรรมและในความมั่นคงแหงรางกาย
		 ขอ 4 บุคคลใดจะถูกบังคับใหเปนทาส หรืออยูในภาระจํายอมใดๆ มิได การเปนทาส และการ
คาทาสจะมีไมไดทุกรูปแบบ
		 ขอ 5 บุคคลใดจะถูกกระท�ำการทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือลงทัณฑซึ่งทารุณโหดร้าย
ไรมนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรีไม่ได
		 ขอ 7 ทุกๆ คน ตางเสมอกันในกฎหมายและชอบที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทา เทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ดๆ ทุกคนชอบทีจ่ ะไดร บั การคุม ครองอยา งเสมอหนา จาก
การเลือกปฏิบัติใดๆ อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และตอการยุยงสงเสริมใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
เชนนั้น
		 ขอ 9 บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการมิได
		 สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนมีลักษณะเปนสนธิสัญญาพหุภาคี กลาวคือ เปนสนธิสัญญาที่มี
ขอตกลงของรัฐมากกวาสองรัฐขึ้นไปเขาเปนภาคีสนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการในการทําสนธิสัญญามี
หลายขัน้ ตอน นับตัง้ แตการเจรจา การใหค วามยินยอมของรัฐเพือ่ ผูพ นั ตามสนธิสญ
ั ญาโดยการลงนาม
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บรรหาญ จงเจริญประเสริฐ

การใหสัตยาบัน การภาคยานุวัติ และบางรัฐอาจตั้งขอสงวน หรือตีความสนธิสัญญา และเมื่อปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการทําสัญญาครบถวนแลว ภาคีก็มีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาตอไป การ
เขาเปนภาคีของสนธิสัญญากอใหเกิดพันธกรณีที่ตองปฏิบัติใหสอดคลอง กับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจ
ตองรับผิดในทางระหวางประเทศ ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยก็ตองปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกลาว
		 สนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนดานตางๆ ที่ไดรับการรับรองโดยที่ประชุม
ระหวางประเทศในกรอบสหประชาชาติปจจุบันมีสนธิสัญญาที่ถือกันวาเปนสนธิสัญญาหลักดานสิทธิ
มนุษยชน จํานวน 9 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีแลว รวม 7 ฉบับ ไดแก
		3.1 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)
สาระสําคัญอนุสัญญาวาดวยเด็ก ประกอบดวย บทบัญญัติ 54 ขอ ไดแกเรื่องเกี่ยวของกับสิทธิของเด็ก
โดยตรงซึ่งเนนหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ไดแก
				 1) การหามเลือกปฏิบัติตอเด็กและการใหความสําคัญแกเด็กทุกคนเทาเทียมกันโดย
ไมคํานึงถึงความแตกตางของเด็กในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
ชาติพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา
หรือผูปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อใหเด็กมีโอกาสที่เทาเทียมกัน
				 2) การกระทําหรือการดําเนินการทั้งหลายตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
อันดับแรก
				 3) สิทธิในการมีชีวิต การอยูรอด และการพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม
				 4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการใหความสําคัญกับความคิดเหลานั้น
		3.2 อนุสญ
ั ญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) สาระสําคัญ
วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการ
ประกันวาสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอยางเสมอภาคกัน ไดแก
				 1) กลาวถึงคําจํากัดความของคําวาการเลือกปฏิบัติตอสตรี (Discrimination against
Women) พันธกรณีของรัฐภาคี มาตรการที่รัฐภาคีตองดําเนินการเพื่อสนับสนุนความกาวหนาของ
สตรี มาตรการเรงดวนชั่วคราวเพื่อสรางความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีอยางแทจริงซึ่ง
จะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางทางเพศ การปรับรูปแบบทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อใหเอื้อตอการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีและการปราบปรามการลักลอบคา และ
แสวงหาประโยชนทางเพศจากสตรี
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				 2) กลาวถึงความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในดานการเมืองและการดํารงชีวิต
(Public Life) ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ เชน สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให
ดํารงตําแหนงที่สําคัญ ความเทาเทียมกันในกฎหมายวาดวยสัญชาติ และการศึกษา
				 3) กลาวถึงการที่สตรีจะไดรับการดูแลทางเศรษฐกิจโดยไดรับความเทาเทียมกันในดาน
สิทธิและโอกาสที่จะไดรับการจางงานและสิทธิดานแรงงาน รวมถึงการปองกันความรุนแรงตอสตรี
ในสถานที่ทํางาน ความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการดานสุขภาพโดยเฉพาะสตรีมีครรภ และ
หลังคลอดบุตร การทีร่ ฐั ภาคีจะประกันความเปนอิสระของสตรีดา นการเงินและความมัน่ คงดานสังคม
และการใหความสําคัญแกสตรีในชนบท ทั้งในดานแรงงานและความเปนอยู
				 4) กลาวถึงความเทาเทียมกันของบุรษุ และสตรีในดา นกฎหมายโดยเฉพาะในดา นกฎหมาย
แพงและกฎหมายครอบครัว ซึ่งเปนการประกันความเทาเทียมกันในชีวิตสวนบุคคล
				 5) กล  า วถึ ง การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ
พันธกรณีในการจัดทาํ รายงานของรัฐภาคี การปฏิบตั หิ นา ทีข่ องคณะกรรมการ และการมีสว นรว มของ
ทบวงชํานัญพิเศษที่เกี่ยวของ
				 6) กลาวถึงการมิใหตีความขอบทของอนุสัญญาที่จะขัดตอกฎหมายภายในที่ดําเนินการ
มากกวาที่กําหนดไวในอนุสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศที่มีอยู การนําพันธกรณีไปปฏิบัติใน
ระดับประเทศ การเปดใหลงนามและกระบวนการเขา เปนภาคีของอนุสญ
ั ญาการแกไ ขอนุสญ
ั ญา เงือ่ นไข
การมีผลบังคับใชของอนุสัญญา การตั้งขอสงวน การขัดแยงในการตีความระหวางรัฐภาคี
		3.3 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) สาระสําคัญ กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบดวยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ขอ ซึ่งแบงเปน
5 สวน ดังนี้ วรรคอารัมภบท กลาวถึงพันธกรณีของรัฐดานสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ
รวมทัง้ หนา ทีข่ องบุคคลทีจ่ ะสง เสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชน และไดร บั สิทธิทงั้ ดา นพลเมือง การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอยางเทาเทียมกัน
				 1) กลาวถึงสิทธิในการกําหนดเจตจํานงตนเอง (Right of self-determination)
				 2) กลาวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคลรวมถึง
การหามการเลือกปฏิบัติไมวาจะดวยเหตุผลทาง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทาง
การเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกําเนิด หรือสภาพอื่นใด โดยจะดําเนินการให
เกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันวาบุคคลที่ถูกละเมิดจะไดรับการเยียวยา ไมวาบุรุษหรือ
สตรีจะไดรับสิทธิพลเมืองและการเมืองอยางเทาเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณฉุกเฉิน และ
การหามการตีความกติกาในอันที่จะไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ
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				 3) กลาวถึงสาระของสิทธิในสวนที่เปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิใน
การมีชีวิตอยู เสรีภาพจากการถูกทรมาน การหามบุคคลมิใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส การหามบุคคล
มิใหถกู จับกุมตามอาํ เภอใจ การปฏิบตั ติ อ ผูถ กู ลิดรอนเสรีภาพอยา งมีมนุษยธรรม การหา มบุคคลถูกจาํ คุก
ดว ยเหตุทไี่ มส ามารถชําระหนีต้ ามสัญญาได เสรีภาพในการโยกยา ยถิน่ ฐาน ความเสมอภาคของบุคคล
ภายใตก ฎหมาย การหามมิใหมกี ารบังคับใชกฎหมายอาญายอ นหลัง สิทธิการไดร บั รองเปนบุคคลตาม
กฎหมาย การหามแทรกแซงความเปนสวนตัว การคุม ครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก การหามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงคราม หรือกอใหเกิดความ
เกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิที่จะชุมนุมอยางสันติ การรวมกันเปนสมาคม สิทธิของชายหญิงที่อยูใน
วัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การคุมครองสิทธิเด็ก และการที่พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนใน
กิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลทัง้ ปวงยอมเสมอภาคกันตามกฎหมายและไดร บั การคุม ครองอยา ง
เทาเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา และภาษา ภายในรัฐ
				 4) กลาวถึงการจัดตัง้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึง่ มีหนา ทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดไวในกติกา รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐภาคี
การยอมรับอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและขั้นตอนการพิจารณาขอรองเรียน
				 5) หามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ รวมทั้งการมิใหตีความ
ในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
3.4 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) สาระสําคัญกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประกอบดวย วรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ
31 ขอ แบงเปน 5 สวน ดังนี้ วรรคอารัมภบท มีสาระคลายคลึงกับกติกา ระหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
				 1) กลาวถึงสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง (Right of Self-Determination)
				 2) กลาวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะดําเนินมาตรการตางๆ อยางเหมาะสมตามลําดับขั้น
นับตั้งแตการเคารพ คุมครอง สงเสริม และทําใหเปนจริงอยางเต็มที่ตามที่ทรัพยากรมีอยูเพื่อใหมี
ความคืบหนา โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรีในการไดรับสิทธิ การ
จาํ กัดสิทธิตามกติกา รวมทัง้ การหามตีความใดๆ ในกติกาทีจ่ ะทาํ ลายสิทธิหรือเสรีภาพตามทีร่ บั รองไว
ในกติกานี้
				 3) กลาวถึงสาระของสิทธิ ไดแก สิทธิในการทํางานและมีเงื่อนไขการทํางานที่เหมาะสม
เปนธรรม สิทธิที่จะกอตั้งสหภาพแรงงาน และสิทธิที่จะหยุดงาน สิทธิที่จะไดรับสวัสดิการ และการ
ประกันดานสังคม การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดีพอเพียง สิทธิที่
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จะมีสขุ ภาวะดานกายและใจทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ปนไปได สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรมและประโยชนจาก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
				 4) กลาวถึงพันธกรณีในการจัดทํารายงานของรัฐภาคี บทบาทของคณะมนตรี เศรษฐกิจ
และสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีรวมกับกลไกอื่นๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งการ
ใหขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของกติกา การดําเนินการของรัฐภาคีที่จะรวมมือ
ในระดับระหวางประเทศในการสงเสริมสิทธิ ตามกติกา การหา มการตีความ บทบัญญัตเิ พือ่ จาํ กัดหนา
ทีข่ องกลไกสหประชาชาติทกี่ าํ หนดไวต ามกฎบัตรและธรรมนูญขององคกร รวมทัง้ การไมต คี วามในทาง
ที่จะจํากัดสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
				 5) กลาวถึงการเขาเปนภาคี และการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกติกา
3.5 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD)
สาระสําคัญ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ประกอบดวยวรรค
อารัมภบท และบทบัญญัติ 25 ขอ ซึ่งแบงเปน 3 สวน ดังนี้
				 1) กลาวถึงคําจํากัดความ “การเลื อ กปฏิ บัติ ท างเชื้ อ ชาติ ” ว า หมายถึ ง การจํ า แนก
การกีดกัน การจํากัด หรือการเอื้ออํานวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติกําเนิด หรือ
เผาพันธุ โดยไมรวมถึงการปฏิบัติที่แตกตางระหวางบุคคลที่เปนพลเมืองและไมใช พลเมือง นโยบาย
ของรัฐภาคีและการดําเนินมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ในทุกรูปแบบ เชน การหาม
การโฆษณาชวนเชือ่ การประกันสิทธิประกันสิทธิอนั เทาเทียมกันของบุคคลภายใตกฎหมาย ทัง้ ในดาน
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด
การใหความสําคัญดานมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรม และขอมูลเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติ
				 2) กลา วถึงคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ และการจัดทาํ รายงานของ
รัฐภาคี การปฏิบัติงานและการรับเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการ
				 3) กลาวถึงกระบวนการเขาเปนภาคี และการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของอนุสัญญา
3.6 อนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม
หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment - CAT) สาระสําคัญในเนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้
มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการระงับ และยับยั้งการทรมาน โดยในเนื้อหาของอนุสัญญาดังกลาวได
กําหนดความหมายของการทรมาน วาหมายถึง การกระทําใดก็ตามโดยเจตนาที่ทําใหเกิดความ
เจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัสไมว า ทางกายภาพหรือทางจิตใจตอ บุคคลใดบุคคลหนึง่ ดว ย
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ความมุง ประสงคเพือ่ ใหขอ สนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคลนัน้ หรือบุคคลทีส่ าม การลงโทษบุคคลนัน้
สําหรับการกระทําซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทํา หรือถูกสงสัยวาไดกระทํา รวมทั้งการบังคับ
ขูเ ข็ญ โดยมุง เนนไปทีก่ ารกระทําหรือโดยความยินยอมของเจา หนา ทีร่ ฐั หรือบุคคลอืน่ ซึง่ ปฏิบตั หิ นา ที่
ในตําแหนงทางการ
		3.7 อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities) (CRPD) ถือเปนอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ใหหลักประกันในสิทธิ
เสรีภาพ และศักดิศ์ รีความเปนมนุษยตอ คนพิการอยา งเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทัว่ ไป และเปนสนธิ
สัญญาดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติฉบับแรก ในศตวรรษที่ 21 ที่เนนไปที่การขจัด
อุปสรรคจากภายนอก ซึง่ เปนสาเหตุสาํ คัญของความยากลําบากในการดําเนินชีวติ ของผูพ กิ าร ตลอดจน
การแกไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึง่ กอ ใหเ กิดการเลือกปฏิบตั ิ และขัดขวางการสง เสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนอยางยิ่ง
		 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 “คนพิการ”
หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวม
ทางสังคมเนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร สติปญญา
การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความจําเปนพิเศษ
ที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป
		 กรอบแนวคิดการขับเคลือ่ นเรือ่ งสิทธิของคนพิการ เปนไปตาม “อนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ”
โดยระบบความคิดในการทํางานดานคนพิการตองประกอบดวย หลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
		 1) คนพิการทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน โดยเปลี่ยนสังคมไทยจาก “เวทนานิยม” หรือ “สังคม
ฐานสงเคราะห” ไปสู “สังคมฐานสิทธิ” ซึ่งคนพิการทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันและเทาเทียมกับ
คนทั่วไป เชน คนพิการทุกคนจะได “เบี้ยความพิการ” เดือนละ 500 บาท ตั้งแตเมษายน 2553 สวน
“สังคมฐานสงเคราะห” ขึ้นอยูกับวา ผูใหจะใหใคร เปนเรื่องของเมตตาธรรม ซึ่งเหมาะกับการดูแล
คนแบบปจเจก หรือเปนรายบุคคล ซึ่งมักปฏิบัติโดยองคกรเอกชน แตระดับรัฐตองปฏิบัติงานโดยใช
ฐานสิทธิ
		 2) ความพิ ก ารเป น ความหลากหลายของมนุ ษ ยชาติ คนพิ ก ารจึ ง มี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ห  ง ความ
เปนมนุษยและสิทธิเทาเทียมกับคนทั่วไป การกําหนดนิยามของ “ความพิการ” จึงไมใหความสําคัญ
ตอความบกพรองทางรางกาย จิตใจ หรือสติปญญา แต “ความพิการ” ขึ้นอยูกับสังคม สภาพแวดลอม
และโอกาส ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ชวยคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขเทาเทียมกับคนทั่วไป
ถาสภาพแวดลอมไมเอื้อ คนพิการยิ่งพิการมากขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาคนพิการสามารถเขาถึงและ
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ใชป ระโยชนจากทุกสิง่ ทุกอยา งไดอ ยา งเทา เทียมกับคนทัว่ ไป ความพิการก็จะไมม าก นัน่ คือ ความพิการ
เกิดจากสภาพรางกายของคนพิการกับอุปสรรคในสภาพแวดลอม
		 3) คนพิการตองไมถูกเลือกปฏิบัติ โดยดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
คนพิการ พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 และกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ ง
ซึ่งระบุวา การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอคนพิการจะปฏิบัติมิได
		 4) คนพิการและผูดูแลคนพิการตองไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ถาคนพิการ และ
ผูดูแลคนพิการไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายตางๆ ความพิการจะไมเปนอุปสรรคและคนพิการ
จะสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางเทาเทียมกับคนทั่วไป
4. วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
		 แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของไทยมีพัฒนาการมาตลอดเวลาตั้งแตสมัยสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร แตการตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิของความเปนมนุษย
ไมรุนแรงเหมือนปรากฏการณในตางประเทศ เพราะผูปกครองสวนใหญปฏิบัติตอประชาชนโดย
ยึดหลัก “ทศพิธราชธรรม” เปนหลักในการปกครองประเทศชาติเสมอมา
		 ประเทศไทยเริ่มนับตั้งแตอดีตสมัยสุโขทัยประมาณป 1800 หรือ ค.ศ.1257 สังคมไทยมี
วิวัฒนาการปกครองจากระบบแบบ “พอปกครองลูก” (Paternalism) ตอมาแนวความคิดเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยก ไ็ ดเ ปลีย่ นแปลงไปตามคติพราหมณซงึ่ พวกขอมนาํ มา โดยถือวา พระมหากษัตริยท รง
เปนตัวแทนของพระผูเปนเจา หรือ สมมุติเทพ หรือผูที่ไดรับอํานาจจากสวรรคตามแนวความคิดแบบ
“เทวราชา”หรือ “ลัทธิเทวสิทธิ์” (Devine Rights)
		 ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) ประมาณป พ.ศ.1893 (ค.ศ.1350) โดยถือวา
อํานาจในการปกครองของ “กษัตริย” นั้น พระมหากษัตริยทรงไดรับมาจากสวรรค หรือเปนไป
ตามเทวโองการ การกระทําของพระมหากษัตริยถือเปนความตองการของพระเจา พระมหากษัตริย
ทรงเปนเหมือนสมมุติเทพ หรือพระเจา หรือผูแทนพระเจา ซึ่งเปนแนวคิดที่แพรหลายในสังคมโลก
สมัยใหมในยุคนั้น
		 จวบจนถึงสมัยตน กรุงรัตนโกสินทร เริม่ นับตัง้ แตก ารจัดทาํ สนธิสญ
ั ญาเบาวรงิ่ (Bowring Treaty)
กับประเทศอังกฤษ ในป 2398 (ค.ศ.1855) ซึ่งถือไดวาประเทศไทยไดเปดประตูรับแขกชาติตะวันตก
แลว อันจะทําใหความสัมพันธวัฒนธรรมตาง ๆ เกิดขึ้น ยังผลทําใหวิถีชีวิตของคนไทยตองมีการปรับ
เปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ นับระยะเวลาแลวไดประมาณ 505 ป หรือประมาณหาศตวรรษ
		 ประเทศไทยซึง่ ไดพฒ
ั นาการปกครองมาเปน “สมบูรณาญาสิทธิราช” (Absolute Monarchy)
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ก็ยงั ถือตามคติเดิมทีว่ า กษัตริย ก็คอื สมมุตเิ ทพอยูเ ชน เดิม ซึง่ หลักการปกครอง
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ดังกลาวขางตนแมรัฐไทยจะอยูในซีกโลกตะวันออก ตางก็ไมไดผิดแผกแนวคิดในการปกครองกัน
แตอ ยา งใด เพราะในซีกโลกตะวันตกไดพ ฒ
ั นารูปแบบการปกครองจากแบบเทวสิทธิ์ (Devine Rights)
แบบศักดินา (Feudalism) จนกระทั่งมาถึงยุค “รัฐชาติ”(National State) ในราวศตวรรษที่ 18 – 19
สรุปวา บรรดาชาติตางๆ ในยุโรป ตางก็มีพัฒนาการรูปแบบการปกครองคลายๆ กันกับไทย
		 ครั้นมาถึงสมัยปฏิรูปการปกครองของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 (ป 2411-2453 หรือ ค.ศ.1868-1910) ไดเริ่มมีการปรับ
เปลี่ยนปฏิรูปการปกครองใหทันสมัยโดยการยกเลิกจตุสดมภ เปลี่ยนเปนกระทรวง กรม กอง เปน
ผลสืบเนื่องมาจากสนธิสัญญาเบาวริ่ง ที่สําคัญจากปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับ
มหาอํานาจอังกฤษ ฝรั่งเศส จึงทําใหประเทศไทยตองมีการปฏิรูประบบกฎหมายตามแบบยุโรป
ไทยไดเริ่มใชประมวลกฎหมาย ตั้งตนดวยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) และตอมา
ก็ไดบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายเหลานี้สวนมาก
ไดคัดลอกเทียบเคียงมาจากประมวลกฎหมายประเทศภาคพื้นยุโรป ประมวลกฎหมายไทยในเวลา
ปจจุบันไดคัดเลือกหรือเทียบเคียงมาจากประเทศภาคพื้นยุโรป (และบางสวนจากประมวลกฎหมาย
ของอินเดีย แตเปนสวนนอย) ฉะนั้น จึงถือวาเปนจุดเริ่มตนของแนวคิด “นิติปรัชญา”
		 วันที่ 24 มิถุนายน 2475 (ค.ศ.1932) คณะราษฎร ซึ่งประกอบดวย ขาราชการสายทหารบก
ทหารเรือ และสายพลเรือน จํานวน 99 คน โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนหัวหนา ไดรวมกันทํา
การยึดอํานาจการปกครองประเทศจากพระมหากษัตริย ประเทศไทยก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจาก “สมบูรณาญาสิทธิราช” เปน“ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนพระประมุข”
ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในการบริหารบานเมืองนับจากจุดนี้ไปถือวาเปน
จุดเริ่มตนของประเทศไทยในฐานะสังคมของประเทศสมัยใหม (Modern State) เพราะนับจากจุดนี้
ไปสังคมไทยเปนสังคมประชาธิปไตยเหมือนนานาอารยะประเทศที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายแมบทในการบริหารประเทศตามหลักสากล ตามแบบแผนที่ถูกสรางไวตามแบบสังคม
ตะวันตก (Westernized)
		สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญไทย ประเทศไทยหลังจากมีการเปลีย่ นแปลง
การปกครองมาเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2475 โดยมีรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสู ง สุ ด ที่ เ ป น หลั ก เกณฑ ใ นการปกครองประเทศ และที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง แก  ไขหรื อ
ยกรางตอมาจํานวนหลายฉบับ แตละฉบับก็มีพัฒนาการในเรื่องการคุมครองสิทธิเสรีภาพ และความ
เสมอภาคมาโดยตลอด โดยแนวคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนั้น ไดรับอิทธิพล
จากแนวความคิดของรัฐธรรมนูญตา งประเทศและระยะหลังๆ ไดร บั อิทธิพลจากปฏิญญา สากลวา ดว ย
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สิทธิมนุษยชนหรือขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่องรวมทั้งที่ไดบัญญัติ
ขึ้นมาเองตามที่เห็นวาเหมาะสมกับประเทศไทย ดังนี้
		 พระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 นั้น ไมมีบทบัญญัติ
รับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพของชาวไทยไวแตอยางใด อาจจะเนื่องจากเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งใชใน
ระยะเวลาจํากัด จึงไมไดบัญญัติ สวนหลักการเรื่องความเสมอภาคซึ่งถือเปนหลักการที่สําคัญ
ประการหนึ่งใน 6 หลักสําคัญของคณะราษฎร แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให
ชายและหญิงมีสิทธิเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้งโดยบัญญัติไวในมาตรา 14 วา “ราษฎรไมวา
เพศใดยอมมีสิทธิออกเสียงลงมติเลือกผูแทนหมูบานได
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ของ
ชนชาวสยามไวในหมวด 2 ซึ่งมีเพียง 4 มาตรา คือ มาตรา 12-15 โดยรับรองเรื่องของเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาไวในมาตรา 13 วา “บุคคลยอ มมีเสรีภาพบริบรู ณในการนับถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ และ
ยอมมีเสรีภาพในการปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตามความเชือ่ ถือของตน เมือ่ ไมเ ปนปฏิปก ษตอ หนา ทีข่ องพลเมือง
และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของประชาชน นอกจากนั้นไดบัญญัติรับรอง
เสรีภาพในรางกายและทรัพยสินรวมทั้งเสรีภาพในการศึกษาอบรมในมาตรา 14 ซึ่งบัญญัติวา
“ภายใตบังคับแกบทกฎหมายบุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด
การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปดเผย การตั้งสมาคม การครองชีพ” ใน
มาตรา 15 นั้นไดบัญญัติเรื่องหนาที่ไวดังนี้ “บุคคลมีหนาที่เคารพตอกฎหมายและมีหนาที่ปองกัน
ประเทศ ชวยเหลือราชการโดยทางเสียภาษีและอื่น ๆ ภายในเงื่อนไขและโดยอากรที่กฎหมาย
บัญญัต”ิ ในสวนของหลักความเสมอภาครัฐธรรมนูญก็ไดบ ญ
ั ญัตริ บั รองไวต งั้ แตใ นมาตรา 1 ซึง่ บัญญัติ
วา “ประชาชนชาวสยามไมวาแหลงกําเนิดหรือศาสนาใดยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้
เสมอกัน” และมีบัญญัติไวในมาตรา 12 คือ “ภายในบังคับแหงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ บุคคล
ย  อ มเสมอกั น ในกฎหมายฐานั น ดรโดยกํ า เนิ ด ก็ ดี โดยแต ง ตั้ ง ก็ ดี หรื อ โดยประการอื่ น ใดก็ ดี
ไมกระทําใหเกิดเอกสิทธิอยางใดเลย”
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ไดมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในหมวด 2 สิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย ในมาตรา 12 - 16 ซึ่งมีขอความคลายคลึง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แตไดเพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพในการเสนอ
เรือ่ งราวรอ งทุกขภายในเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ นสว นทีเ่ กีย่ วขอ งกับหลักความเสมอภาค
มีขอความคลายคลึงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 บัญญัติไวเชนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
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		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เปนรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งซึ่งถือกันวา
เปนรัฐธรรมนูญทีด่ ไี ด้บ ญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนไวอยางครอบคลุม
โดยบัญญัติไวในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 26 - 53 ไดเพิ่มสิทธิเสรีภาพ
ใหม  ๆ หลายมาตรา และยั ง ได  เ พิ่ ม หมวด 5 แนวนโยบายแห ง รั ฐ ซึ่ ง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ ไ ม ใช
บทบังคับแตเปนเพียงแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย และการบริหารราชการ และยังบัญญัติวา
ไม  เ กิ ด สิ ท ธิ ใ นการฟ อ งร อ งต อ รั ฐ ไว้ ใ นมาตรา 54 “บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ มี ไว  เ พื่ อ เป น แนวทาง
สําหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการตามนโยบายซึ่งกําหนดไว และไมกอใหเกิดสิทธิ
ในการฟองรองรัฐ”
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเสมอภาค ในมาตรา 24-37 รวมทั้งกําหนดแนวนโยบายของรัฐกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เกือบทุกประการ
		 รัฐธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
หนาที่ชนชาวไทยรวมทั้งบทบัญญัติเรื่องความเสมอภาค
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มีการบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายของ
รัฐไวในหมวด 5 มาตรา 53 - 70 ซึ่งเป็นหลักการเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2472
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 27-53 และไดมีการเพิ่มสิทธิใหม
หลายประการ โดยเฉพาะสิทธิในทางคดีอาญา รวมทั้งรับรองความเสมอภาคระหวางชายและหญิง
เปนตน
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไวในหมวดที่ 3 มาตรา 22-45 หลักการก็คลายกับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2517
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไวอยางสมบูรณและทันสมัยพอสมควร
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่ไดชื่อวารัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน คือ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการรางมากกวาฉบับ
อื่นๆ ทั้งไดบัญญัติสิทธิเสรีภาพและหลักการใหม ๆ หลายประการเพื่อเปนการคุมครองสิทธิของ
ประชาชน เชน การคุมครองศักดิ์ศรีของมนุษย (มาตรา 26, 28 วรรคแรก) การหามเลือกปฏิบัติใน
ทุกรูปแบบ (มาตรา 30) เปนตน
		 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติหลักการเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพคลายคลึงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไวในหลายมาตรา ไดแก
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		 มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหนาที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลัก
นิติธรรม
		 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับ
		 มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได
		 มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได.
		 มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอาํ นาจตามบทบัญญัตแิ หง กฎหมาย เฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ าํ หนดไวแ ละเทา ทีจ่ าํ เปน
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใช
บังคับเปนการทัว่ ไปและไมม งุ หมายใหใ ชบ งั คับแกก รณีใดกรณีหนึง่ หรือแกบ คุ คลใดบุคคลหนึง่ เปนการ
เจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย บทบัญญัติใน
วรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดวยโดยอนุโลม
5. สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย
		 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถือเปนปรากฏการณเริ่มตนโฉมใหมของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยจากการปกครองระบอบราชาธิปไตยไปสูการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งภายหลังการปฏิวัติคณะราษฎรไดจัดทําคําประกาศหลัก 6 ประการของคณะราษฎร
ดังนี้ คือ
		 1. จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชในทางการเมือง การศาล ในทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไวใหมั่นคง
		 2. จะตองรักษาความปลอดภัยภายในประเทศใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก
ตองบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหมจะจัดหางานให
		 3. ตอ งบาํ รุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจ ะจัดหางานใหร าษฎร
ทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติไมปลอยใหราษฎรอดอยาก
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		 4. จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใช่พวกเจามีสิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนที่เปนอยู)
		 5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพมีความเปนอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัดตอหลัก 4 ประการ
ดังกลาวขางตน
		 6. จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร
		 หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยเปนจุดเริม่ ตนของการเคลือ่ นไหว
ของประชาชนกลุมตางๆ เพื่อเรียกรองสิทธิเสรีภาพเริ่มปรากฏอยางชัดเจน โดยเฉพาะกลุมกรรมกร
และกลุมปญญาชน โดยการเคลื่อนไหวของกลุมกรรมกรมีการจัดตั้งองคกรเพื่อเคลื่อนไหวและ
นัดหยุดงาน เพือ่ เรียกรองคาจางทีเ่ ปนธรรม สวนกลุม ปญญาชนในยุค พ.ศ. 2475 - 2500 สว นใหญเ ปน
นักหนังสือพิมพที่เรียกรองสิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
		 เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนเหตุการณทางการเมืองอีกเหตุการณหนึ่งที่มีความสําคัญ
อยางมากตอพัฒนาการของแนวคิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เนื่องจากเหตุการณดังกลาวไดนํามา
ซึ่งบรรยากาศของการเปดกวางทางความคิด เสรีภาพและประชาธิปไตยในสังคมไทยหลังจากที่ตกอยู
ภายใตการปกครองในระบอบเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการมาเปนเวลาเกือบ 15 ป
		 หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 แนวคิดดานสิทธิ เสรีภาพ ความเทาเทียมไดมีการพัฒนา
อยางมาก ผานขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สําคัญคือ ขบวนการนักศึกษา กรรมกร และชาวนา
นอกจากนี้ยังไดเกิดองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนโดยตรงแหงแรก คือ สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน (ปจจุบัน คือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)
		 ความสัมพันธในเชิงระบบระหวางสิทธิมนุษยชนไทยกับสิทธิอื่น ในทางสากลเปนที่ยอมรับและ
ถือปฏิบัติเปนหลักการสําคัญวา สิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวของกับบุคคล กลุมบุคคล พลเมือง และ
เกีย่ วของกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทีเ่ รียกวา หลักการ 5 ประการแหงสิทธิมนุษยชน
ซึ่งสิทธิแตละอยางตางมีสวนสัมพันธและมีการพึ่งพาตอกันเชนเดียวกับสิทธิมนุษยชนไทย ไดแก
		1. สิทธิพลเมือง (Civil Rights) เปนการยอมรับ 2 หลักการที่วา สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
เชน การเกณฑแรงงาน การถูกนํามาเปนทาส การถูกทรมาน จะกระทํามิได และการกําหนดเจตจํานง
ของตนเองของชุมชนนั้น เชน การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในบานเรา ซึ่ง
ใน อนาคต อบต. จะกลายเปนองคการปกครองและบริหารชุมชนทองถิน่ ตามความตองการของตําบล
นั้นๆ เปนตน พลเมืองทั้งปวงมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานงในการดํารงชีวิตของตน ชุมชนมีสิทธิใน
การเลือกที่จะพัฒนาชุมชนเองตามวิถีทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเห็นพองดวย
2. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) หมายถึง สิทธิในการเลือกตั้ง การรวมตัวเปน
พรรคการเมือง รวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุมเปนสมาคม ชมรม สหภาพ สหกรณ หรือรูปแบบอื่นๆ
โดยไมจําเปนตองมีกฎหมายรองรับความเปนกลุมนั้นๆ เพื่อใหพลเมืองสามารถแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองไดอยางเสรี
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		3. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ไดแก ความเสมอภาคของบุคคลในการไดรับ
การทํางานโดยเปนงานที่ตนเลือกเองอยางเสรี โดยรัฐตองสรางหลักประกันรับรองสิทธิของทุกคน
ในมาตรฐานคาครองชีพที่เพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว คาจางที่เปนธรรม รายไดเทากัน
สําหรับงานที่มีคุณคาเทากัน โดยเฉพาะผูหญิงตองไดรับคาจางที่ไมดอยกวาชายในลักษณะงาน
ที่คลายกัน การไมมีระบบผูกขาดทางการคา เปนตน
		4. สิทธิทางสังคม (Social Rights) หมายถึง การรับรองสิทธิของครอบครัว ความเปนอยู
สวนตัวของบุคคล ครอบครัว การที่มารดาได้รับการคุมครองพิเศษระหวางตั้งครรภ การดูแลบุตร
ทีย่ งั เปนเด็กออ น การไดร บั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยางเทาเทียมกันและมีสทิ ธิเลือกโรงเรียนสําหรับเด็ก
การไดรับการประกันสังคม สวัสดิการสังคม เปนตน
		5. สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) หมายถึง สิทธิในการดําเนินชีวิตตามลักษณะ
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เพศ การไดรับความคุมครองประโยชนทางดานศีลธรรมและวัตถุอันเปน
ผลผลิตทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ซึ่งตนเองเปนเจาของ เปนตน
		 ในปจจุบันตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือเปน
พัฒนาการของระบบกฎหมายของประเทศไทยทีไ่ ดใหความสําคัญกับการคุม ครองสิทธิมนุษยชนไวเปน
การเฉพาะโดยไดบัญญัติหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการบังคับใชหรือดําเนินการดานการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนเพื่อใหเห็นผลเปนรูปธรรมโดยมีสาระสําคัญของการดําเนินการ ดังนี้
		 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “สิทธิมนุษยชน” หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีทจี่ ะตองปฏิบตั ิ
ตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น
อี ก หกคนซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย  ท รงแต  ง ตั้ ง ตามคํ า แนะนํ า ของวุ ฒิ ส ภาจากผู  ซึ่ ง มี ค วามรู  ห รื อ
ประสบการณดานการคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ มีวาระการดํารงตําแหนง
หกป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
		 1. ตรวจสอบและรายงานการกระทาํ หรือการละเลยการกระทาํ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรืออันไมเ ปนไปตามพันธกรณีระหวา งประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเปนภาคี และเสนอ
มาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทํา ดังกลาวเพื่อ
ดําเนินการในกรณีทปี่ รากฏวา ไมม กี ารดาํ เนินการตามทีเ่ สนอใหรายงานตอรัฐสภาเพือ่ ดําเนินการตอไป
		 2. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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บรรหาญ จงเจริญประเสริฐ

		 3. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา
กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดว ยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง
		 4. ฟองคดีตอ ศาลยุตธิ รรมแทนผูเ สียหายเมือ่ ไดรบั การรองขอจากผูเ สียหายและเปนกรณีทเี่ ห็น
สมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 5. เสนอแนะนโยบายและข  อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกฎต อ รั ฐ สภาหรื อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
		 6. สงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ
		 7. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
		 8. สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ
องคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน
		 9. จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ
เสนอตอรัฐสภา
		 10. ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา
		 11. เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคี สนธิ
สัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
		 12. อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดให
มีคําอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยจําแนกสิทธิมนุษยชนเปนดานตางๆ อยางครอบคลุม จํานวน
10 ดาน ดังนี้
		 1.		 สิทธิในชีวิตและรางกาย
		 2. สิทธิในความเชื่อ การพูด และการแสดงความคิดเห็น
		 3. สิทธิในทรัพยสิน
		 4. สิทธิทางการศึกษา
		 5. 		 สิทธิสตรี
		 6. สิทธิเด็ก
		 7. สิทธิของผูพิการ
		 8. สิทธิของกลุมชาติพันธุ
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		 9.		 สิทธิในที่อยูอาศัย
		 10. สิทธิการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารประเทศ (นภาพร อติวานิชยพงศ, 2555)
สังคมไทยปจจุบันเนนความสําคัญของภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือ
ระบบตลาดไดครอบงําเศรษฐกิจโลก และภายใตระบบตลาดเศรษฐกิจทุนนิยมดังกลาว ไดทําใหเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มาพรอมกับเศรษฐกิจในระบบตลาด ภายใตเงื่อนไขของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยเรื่องเศรษฐกิจ ทําให เ กิ ดการละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขึ้ นโดยในที่ นี้จะขอกล า วถึ ง
สิทธิมนุษยชนซึง่ เปนผลมาจากการพยายามกา วไปสูค วามทันสมัย รัฐบาลไดใ ชก ฎหมายโดยไมค าํ นึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน เห็นไดจากการจัดการทรัพยากรในภาคอีสาน เชน การประกาศ
เขตวนอุ ท ยานกั บ ที่ ดิ น ทํ า กิ น ของชาวบ า น การให สั ม ปทานป า แก ก ลุ  ม อิ ท ธิ พ ลภายนอกชุ ม ชน
ดวยการสงเสริมการปลูกพืชพาณิชยและการพัฒนาอุตสาหกรรม
		 ตัวอยางหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ กรณีเขื่อนปากมูลที่หลังจากการสรางเขื่อน
ไดทาํ ใหวถิ ีชวี ิตของชาวบานเปลี่ยนแปลงไป ระบบนิเวศที่ลุมน้ํามูลก็ถูกเปลีย่ นแปลง เกิดวิกฤตในการ
ท�ำมาหากิน ชาวบานบางสวนตองอพยพไปใชแรงงานที่อื่น จํานวนปาลดนอยลง ชาวบานจับปลาได
ไม่พอเพียงแกการเลี้ยงชีพ ทั้งที่เมื่อกอนระบบนิเวศนี้สมบูรณ ปลามีมากชาวบานจึงจับปลาขายและ
เปนรายไดเลี้ยงครอบครัว
		 นอกจากนี้แลวยังมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีก เชน การฆาตัดตอนปราบปราม
ยาเสพติดในสมัยรัฐบาลทักษิณ ปญหาการคาประเวณี การกอการราย และความยากจน เปนตน
ซึ่งยังเปนปญหาของสังคมไทยจนถึงปจจุบัน
6. สรุป
		 ในประวัติศาสตรประเทศไทยมีแนวคิดในการพัฒนาการเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศ
มาเปนระยะเวลาที่ยาวนานเปนลําดับอยางตอเนื่อง กรอบแนวคิด (Concept Framework) เรื่อง
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เกิดขึ้นภายหลังจากที่สังคมไทยไดรับอิทธิพลจากแนวคิดการพัฒนา
ในแนวความทันสมัย (Modernization) โดยเฉพาะในชวงหลังจากที่ประเทศเขาสูการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 แตอยางไรก็ตาม ในยุคการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราช ประเทศไทยไดเริ่มมีการกอตัวของแนวคิดเรื่องสิทธิ (Rights) มากอนที่
สังคมไทยจะรูจักคําวาสิทธิมนุษยชนเสียอีก
		 ในดานสิทธิสตรี สมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มมีหลักฐานถึงการตอสูเพื่อสิทธิสตรีครั้งแรกของหญิง
ชาวบาน 2 คน คือ อําแดงจั่นและอําแดงเหมือน ซึ่งเรียกรองสิทธิที่จะเลือกคูครองตามที่ตนเอง
ตองการและไมยอมถูกนําไปขายเปนภรรยาแกชายอื่น กระทั่งรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดใหมีการ
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เปลี่ยนแปลงการเปนภรรยาแกชายอื่นและทรงโปรดใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายลักพาเมื่อป
พ.ศ. 2408 ในเวลาตอมา
		 แนวทางในการแกป ญ
 หาในดา นสิทธิมนุษยชนตองคํานึงถึงบทบัญญัตทิ กี่ าํ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายภายในอืน่ ๆ การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีหรือหนา ทีข่ องรัฐทีม่ ตี อ ประชาชน และปกปองสิทธิ
ของการมีอยู นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานทีม่ นุษยพงึ่ มี และสิทธิทมี่ อี ยูต อ งไดร บั การคุม ครอง โดยยึดถือ
หลักวา “สิทธิที่ยังไมมีการคุมครองตองไดรับการคุมครอง” ดวย
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สิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย
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บทบาททหารพระธรรมนูญในการปฏิบัติหนาที่
ตามหลักสิทธิมนุษยชน
บุณญารัศม พัฒนะมหินทร*
บทนํา

มนุ ษ ย์ เราทุ ก คนที่ เ กิ ด มาย่ อ มต้ อ งการหลั ก ประกั น ของความเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ
และความเสมอภาค เรื่องของสิทธิมนุษยชนจึงไม่ใช่เรื่องประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หากแต่
เป็นเรื่องที่สังคมทั่วโลกต้องให้ความส�ำคัญ
ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยเป็นต้นเหตุ
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายกรณี โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ ในสงครามปราบปราม
ยาเสพติด ในการจับและจองจ�ำผูต้ อ้ งหา ในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำและในการจ�ำกัดเสรีภาพ
การแสดงออก ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ที่กระท�ำผิดอาจถูกจับและลงโทษหรือปลดออก แต่สิทธิการได้รับ
ยกเว้นโทษตามกฎอัยการศึกพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้
เจ้าหน้าที่ไม่ถูกลงโทษตามสมควร ด้วยสาเหตุและความสําคัญดังกล่าวมาข้างต้น เราจึงจ�ำเป็นต้องให้
ความส�ำคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะมีความส�ำคัญทั้งในด้านสังคมโลก และการสร้าง
ประชาธิปไตยในสังคม1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ก�ำหนดให้มีการปรับปรุง
ในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลักสิทธิมนุษยชนบัญญัติไว้ พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ้ ต ้ อ งหา กระบวนการลงโทษโดยวิ ธี ต ่ า งๆ
การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจขององค์กรรัฐ ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ ในหมวด 1 มาตรา 3 วรรค 2 การปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามหลักนิติธรรม หมวด 13 จริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 279” มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก�ำหนดขึ้น” วรรค 2 มาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหนึง่ จะต้องมีกลไกและระบบในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�ำ.
* ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
th.wikipedia.org/wiki/สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
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สําหรับทหารมีหน้าที่ขณะรับราชการอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือหน้าที่ของทหารในยามปกติ
และหน้าที่ของทหารในยามสงคราม ทหารที่ดีจะต้องประพฤติตามค�ำสั่งสอนของผู้บังคับบัญชา และ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการวางไว้ซึ่งเราเรียกว่า “วินัยทหาร” วินยั ทหารมีความสําคัญ
มากเป็นหลักแห่งความประพฤติของทหารที่จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ระเบียบ แบบแผน
ของทหารโดยเคร่งครัด เพราะทหารจะอยู่รวมกันมาก ถ้าปราศจากวินัยก็รวมกันไม่ได้ แต่ถ้าทหาร
มีวินัยเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติก็ท�ำให้รวมกันได้เป็นปึกแผ่นมั่นคงท�ำให้สามัคคี เกิดความเข้มแข็ง
เหล่าทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายทหาร ควบคุมการปฏิบัติของทหารให้เป็นไป
ตามแบบธรรมเนียมและข้อบังคับทหาร พระราชบัญญัติทหาร วินัยทหาร กฎหมายของบ้านเมือง
ทั้งมีหน้าที่ป้องกันการละเมิดบทบัญญัติและธรรมเนียมต่าง ๆ ของทหารอีกด้วย.
สิทธิมนุษยชน
		ความหมายและความเป็นมา2
มีผู้ให้ค�ำนิยาม “สิทธิมนุษยชน” ไว้หลายความหมาย จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ข้อ 1 ที่ระบุไว้ว่า บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีที่ระบุไว้ในปฏิญาณนี้ ทั้งนี้โดยไม่มี
การจ�ำแนกความแตกต่างในเรือ่ งใดๆ เช่น เชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่นใด นอกจากนี้การจ�ำแนก
ข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของ
ประเทศหรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะท�ำมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราชอยู่ในความ
พิทักษ์ มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ�ำกัดแห่งอธิปไตยอื่นใด
หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตได้
อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพที่เท่าเทียมกัน ความ
เสมอภาค ที่จะเป็นการส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
หมายถึง สิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ ทั้งสิทธิในการด�ำรงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและ
สิทธิในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม สิทธิในความเป็นมนุษย์นนั้ มีทงั้ สิทธิตามกฎหมายและสิทธิทมี่ อี ยูโ่ ดยไม่
ขึน้ อยูก่ บั บทบัญญัตขิ องกฎหมาย แต่เป็นสิทธิทเี่ กิดจากมาตรฐานเพือ่ ความถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือ
ความยุติธรรม แต่เดิมสิทธิมนุษยชนจะกล่าวถึงในชื่ออื่น เช่น สิทธิในธรรม สิทธิในธรรมชาติ เป็นต้น

2
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เมือ่ พิจารณาจากความหมายข้างตน้ โดยรวมแลว้ พอจะสรุปความหมายของสิทธิมนุษยชน
ได้ว่าคือ ศักดิ์ศรีในความยอมรับนับถือในสถานภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันใน
กฎหมาย ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเชือ้ ชาติ เพศ อายุ สถานะของบุคคล
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการนับถือศาสนา3
สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชนได้รับ
การเคารพและจากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่างๆ ทั่วโลก
แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดจากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีและศาสนา
ต่อมาผู้บริหารประเทศและนักกฎหมายต่างมีบทบาทในการส่งเสริมแนวความคิดดังกล่าวและร่างขึ้น
เป็นเอกสารที่ใช้ปกป้องสิทธิของบุคคลและค่อยๆ กลายเป็นบทบัญญัติและรัฐธรรมนูญของชาติ
รัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกที่พัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ยังไม่ถือได้ว่า
เป็น “สากล” เพราะยังไม่ครอบคลุมไปถึงพลเมืองทุกคน สตรี เด็ก คนต่างชาติ และทาส ยังไม่ได้รับ
การคุ้มครองในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิตามกฎหมาย ในช่วงระยะระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ
ครัง้ ที่ 2 ได้เกิดระบอบการปกครองแบบรวมอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ (Totalitarian regimes) ซึง่ ก่อตัวขึน้ เมือ่
ค.ศ.1920 และด�ำเนินต่อไปจนเริม่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ลว่ งละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในดินแดนของ
ตนเองอย่างรุนแรง ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939 – 1945) ได้น�ำมาซึ่งการท�ำลายล้างชีวิต
และศักดิ์ศรีของมนุษยชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีความพยายามที่จะท�ำลายชนกลุ่มต่างๆ โดยอ้าง
เหตุแห่งเชือ้ ชาติและศาสนา ดังนัน้ จึงเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั อย่างแน่นอนว่าจาํ เป็นจะต้องมีบทบัญญัตริ ะดับ
นานาชาติ   เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเป็น
ภาระที่ส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าของโลก
ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีการด�ำเนินการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น บรรดา
ผู้น�ำของประเทศสมาชิกดั้งเดิม 50 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of
the United Nations) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 ซึ่งประกาศเป้าหมายหลักขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งได้ถือก�ำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ว่า : “เพื่อปกป้อง
คนรุ่นต่อไปจากภัยพิบัติของสงคราม และเพื่อยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานใน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี” มาตรา 1 ของกฎบัตร
สหประชาชาติระบุว่า จุดมุง่ หมายประการหนึง่ ของสหประชาชาติคอื “เพือ่ บรรลุความร่วมมือระหว่าง
ชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานสําหรับมนุษย์
ทุกคนโดยไม่คำ� นึงถึงเชือ้ ชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” ด้วยเหตุทกี่ ฎบัตรสหประชาชาติ เป็นสนธิสญ
ั ญา
ที่บรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติร่วมลงนาม จึงถือว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บรรดา
3
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บุณญารัศม พัฒนะมหินทร

สมาชิกจะต้องปฏิบตั ติ าม รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการร่วมมือกับสหประชาชาติตลอดจน
นานาประเทศ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎบัตร อย่างไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติมไิ ด้
มีรายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง หรือกลไกทีจ่ ะช่วยให้ประเทศสมาชิกปกป้องสิทธิมนุษยชน
ครั้นปี ค.ศ. 1945 องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Committee on  
Human Rights) ขึน้ มีหน้าทีร่ า่ งกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน จึงเกิดปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งสหประชาชาติ ได้มี
มติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ร่วม
รับรองเมื่อ ค.ศ. 1948 ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อกันของมวลมนุษย์และของบรรดานานาชาติ
ถือเป็นหลักเกณฑ์สาํ คัญในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีบ่ รรดาประเทศทัว่ โลกยอมรับในปฏิญญา
สากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินงานขององค์การสหประชาชาติและมีอิทธิพล
ส�ำคัญ ต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
มีเนื้อหาสิทธิที่ระบุไว้จ�ำแนกออกได้อย่างกว้าง ๆ 2 ประเภท คือ
		 1. สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึง่ รวมถึงสิทธิในชีวติ เสรีภาพและความมัน่ คงของ
บุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย การคุม้ ครองเมือ่
ถูกจับกักขัง หรือเนรเทศ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม การมีส่วนร่วมทางการเมือง
สิทธิในการสมรสและการตั้งครอบครัว เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม และศาสนา
การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม และเข้าร่วมสมาคมอย่างสันติ สิทธิใน
การมีสว่ นร่วมในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือโดยการส่งผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ อย่างเสรี
		2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการท�ำงาน การได้รับ
ค่าตอบแทนเท่ากันส�ำหรับงานทีเ่ ท่ากัน สิทธิในการก่อตัง้ และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสม สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี
ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น
สามารถจ�ำแนกได้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่
		 1) สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน
ไม่ถูกท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย
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สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาล
อย่างยุติธรรม โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือ
และปฏิบัติตามความเชื่อถือ
		 2) สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก สิทธิการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี
		3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำ ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รบั ค่าจ้างอย่าง
เป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอยางพอเพียง
		 4) สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคงทาง
สังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
		 5) สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษา
ท้องถิ่นตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม
บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ
ในแง่ของ “สิทธิมนุษยชน” นั้นขอบเขตของสิทธิมนุษยชน กว้างกว่าสิ่งที่กฎหมายรับรอง
ดังกล่าวข้างต้น
นายทหารพระธรรมนูญ4
คือ ทหารนักกฎหมาย ค�ำว่า “นายทหารพระธรรมนูญ” โดยทั่วไปอาจมีความหมายได้สองนัย
นัยแรกความหมายโดยกว้างๆ ได้แก่ นายทหารผู้ที่มีเหล่าทหารพระธรรมนูญโดยมิได้ค�ำนึงถึง
ต�ำแหน่งหน้าทีอ่ ย่างหนึง่ อีกนัยหนึง่ หมายความถึง นายทหารทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ
อีกอย่างหนึ่ง เนื่องด้วยจากภารกิจและหน้าที่ที่ต้องเป็นทั้งทหารและนักกฎหมายในเวลาเดียวกัน
ก็จ�ำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองอย่างไปพร้อม ๆ กัน ให้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งในบทบาทหน้าที่
ของการเป็นทหารก็จะต้องวางตนรักษาระเบียบวินัยของทหารโดยเคร่งครัด ครั้นเมื่อจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านกฎหมาย ก็จะต้องสวมวิญญาณเป็นนักกฎหมาย ที่ยึดหลักจริยธรรมส�ำหรับวิชาชีพด้วย

4
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หน้าที่หลักของนายทหารพระธรรมนูญ
1. สืบสวนสอบสวนคดีอาญา คดีทางปกครอง และคดีทางวินัย
2. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชา
3. ตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ของราชการทหาร เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาบรรจุเข้า
รับราชการ ฯลฯ
4. ร่วมฟังการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในกรณี ที่ทหารเป็นผู้เสียหาย หรือตกเป็น
ผู้ต้องหาในคดีอาญา
5. เป็นผู้แทนคดีของกองทัพบก หรือกระทรวงกลาโหม ในการแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญา
หรือด�ำเนินคดีหรือต่อสู้คดีทางแพ่ง
6. การยกร่างกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยทหารนั้น
7. เป็นครู อาจารย์ สอนวิชากฎหมายในโรงเรียนทหาร หรืออบรมก�ำลังพลในเรื่องกฎหมาย
ทหารต่าง ๆ เช่น กฎหมายสงคราม กฎการใช้ก�ำลัง และกฎหมายอื่น ๆ โดยทั่วไปที่
ก�ำลังพลควรจะทราบ
8. หน้าที่อื่น ๆ เช่น การไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกําลังต่าง ๆ ในต่างประเทศ การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาหรืออบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ
อ�ำนาจหน้าที่อื่น ของนายทหารพระธรรมนูญ
1. ให้ ค� ำ แนะน� ำ ทางกฎหมายแก่ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา ฝ่ า ยอ� ำ นวยการและผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยรอง
ในเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายทหาร ค�ำสัง่ ค�ำชีแ้ จง ข้อบังคับของ กห. และข้อบังคับของหน่วยกฎหมาย
ในประเทศ รวมถึงพระราชบัญญัตขิ องรัฐบาล ระเบียบข้อบังคับของรัฐ และกฎหมายท้องถิน่ กฎหมาย
ต่างประเทศ ข้อตกลงเกี่ยวกับสถานภาพของก�ำลังทหาร และกฎหมายระหว่างประเทศ
2. ก�ำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานการศาลทหาร และเรื่องทางกฎหมายอื่น ๆ ภายใน
หน่วยบัญชาการโดย
1) ติดต่อโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาในเรื่องการศาลทหาร
2) ตรวจสอบและให้ ข ้ อ เสนอการปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมต่ อ ข้ อ กล่ า วหาไปยั ง ผู ้ มี อ� ำ นาจ
เกี่ยวข้องก่อนที่จะน�ำคดีขึ้นพิจารณาในศาลทหารทั่วไป ทบทวนหลักฐานการพิจารณาคดีโดย
ศาลทหารทั่วประเทศ และตุลาการศาลทหาร และให้ข้อเสนอถึงการปฏิบัติซึ่งควรจะกระท�ำให้กับ
ผู้มีอ�ำนาจเกี่ยวข้อง
3) จัดทนายตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญศาลทหาร
5
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4) ทบทวนหลักฐานการพิจารณาคดีโดยศาลทหารพิเศษ และศาลทหารกลางเพื่อหาความ
เหมาะสมทางกฎหมาย ริเริ่มก�ำหนดข้อแก้ไขตามที่เห็นสมควรเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็น และเป็นผู้ดูแลรักษา
หลักฐานการพิจารณาคดีของศาลทหารพิเศษและศาลทหารกลาง
5) จัดท�ำและด�ำเนินกรรมวิธีการติดต่อทางเอกสาร เกี่ยวกับผู้กระท�ำผิดที่ถูกลงทัณฑ์
นอกอ�ำนาจศาล ตรวจสอบค�ำร้องขอผ่อนผันโทษตามรูปคดีที่เห็นสมควร และให้ข้อเสนอแก่
ผู้บังคับบัญชา
6) ให้ข้อเสนอในนโยบายเกี่ยวกับสภาพการคุมขังผู้ต้องหา ก่อนและหลังการพิพากษาของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ซึ่งจะน�ำมาบังคับใช้ แนะน�ำและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�ำนวยการอื่น ๆ และ
หน่วยรองในการบังคับให้เป็นไปตามนโยบายการคุมขังที่ได้ก�ำหนดไว้
7) ร่วมกับนายทหารฝ่ายการสารวัตร ให้ข้อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย และเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายพลเรือน
3. ทบทวนรายงานของนายทหารสอบสวน และของคณะกรรมการนายทหารเพื่อพิจารณาหา
ความเหมาะสมทางกฎหมาย และให้ขอ้ เสนอตามทีเ่ ห็นสมควรต่อผูบ้ งั คับบัญชา จัดหาทนายให้ในเมือ่
ได้รับการร้องขอและเมื่อมีทนายพอและอยู่ในอ�ำนาจท�ำได้ตามระเบียบข้อบังคับของ ทบ.ด้วย
4. ก�ำกับดูแลการฝึกการพิจารณาคดีทางทหารและการฝึกศึกษาเรื่องกฎหมายอื่น ๆ ภายใน
หน่วยบัญชาการ
5. เมือ่ ได้รบั การร้องขอ ให้คำ� แนะน�ำต่อบุคคลทีม่ หี น้าทีก่ ารเงินตามรายการส�ำรวจและรายงาน
การสูญหายของเงินทุน
6. ให้ความช่วยเหลือและแนะน�ำทางกฎหมายแก่ก�ำลังพลฝ่ายทหาร ครอบครัวและบุคคล
อืน่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดไว้เกีย่ วกับปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาทางแพ่งและปัญหาทางกฎหมายและก�ำกับดูแล
โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายและการป้องกันอาชญากรรมของหน่วยบัญชาการ
7. ก�ำกับดูแลและบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งปวงในการเรียกร้องสิทธิและการให้ข้อเสนอ
ถึงการปฏิบัติที่ต้องท�ำ รวมทั้งการออกใบรับรองการช�ำระเงิน ถ้าเห็นสมควร
8. ให้ข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำทางกฎหมายท่ี่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็น
จารีตประเพณี และแบบธรรมเนียม ข้อบังคับกรุงเฮก สนธิสัญญาเจนีวา ปี 1949 ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สถานะของกองก�ำลังและเกี่ยวกับการใช้กฎหมายของรัฐในต่างประเทศ ให้ค�ำแนะน�ำถึงปัญหาทาง
กฎหมายของต่างชาติ และปัญหากฎหมายระหว่างประเทศส่วนบุคคล
9. ตรวจสอบสัญญาการจัดหา ให้ค�ำแนะน�ำทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง และปัญหาอื่น
ในการจัดหาเมื่อจ�ำเป็น จัดหาทนายให้กับคณะกรรมการพิจารณาค�ำร้องเกี่ยวกับสัญญาของเหล่าทัพ
ในกรณีการขอผ่อนผันตามระเบียบว่าด้วยการเร่งรัดการด�ำเนินงาน และให้ค�ำแนะน�ำทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ และการจ�ำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ
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10. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับเรือ่ งการด�ำเนินคดีอาชญากรสงคราม ในหน่วยบัญชาการ
รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
11. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับทัศนะทางกฎหมายของกิจการพลเรือน การช่วยเหลือทางทหารต่อ
เจ้าหน้าที่พลเรือน การบรรเทาทุกข์ และการป้องกันฝ่ายพลเรือน เงินเดือน การเลื่อนยศ การลดยศ
การให้ออกจากราชการ กิจกรรมทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ การอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการบริหาร และการร้องเรียน
ตามธรรมนูญศาลทหาร
12. ให้ค�ำแนะน�ำทางกฎหมายเกี่ยวกับเงินทุนนอกเหนืองบประมาณ เงินบริจาค การใช้และ
จ�ำหน่ายทรัพย์สินของรัฐ ที่ตั้งทางทหาร การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พลเรือนโดยทหาร การบรรเทาทุกข์
ฝ่ายพลเรือนและการป้องกัน
บทบาททหารพระธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน
1. หลักความเสมอภาค
			มาตรา 31 บุคคลผู้เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือ
ลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่
ที่จ�ำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
			แนวหลักปฏิบัติ
1.1 ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกต่าง กล่าวคือ
ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
1.2 ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
1.3 ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ทั้งสิ้น
		2. หลักเสรีภาพ
คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของบุคคล สิทธิ เสรีภาพตาม
หลักนิติธรรม ดังเช่นใน มาตรา 4 ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง มาตรา 26 การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ในพระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหาร พ.ศ. 2476 มาตรา 21 ในการที่จะรักษาวินัยทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
ย่อมเป็นการจ�ำเป็นทีผ่ บู้ งั คับบัญชาจักต้องมีอำ� นาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑ์อยูเ่ องเป็นธรรมดา
แต่ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจใช้อ�ำนาจในทางที่ผิดยุติธรรม ซึ่งเป็นการสมควรที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีโอกาสร้องทุกข์ได้ในทางเป็นระเบียบไม่ก้าวก่าย
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บทบาททหารพระธรรมนูญในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน

			แนวทางการปฏิบัติ
2.1 การบังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อจ�ำกัดของ
อํานาจ จะละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้
2.2 การค�ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของทหารโดยส่งเสริมปัจจัยสี่
2.3 การปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของบุคคล สิทธิ เสรีภาพ
		 3. หลักภราดรภาพ
คือ ความเป็นพีเ่ ป็นน้อง ไม่แบ่งแยก การมีสว่ นร่วมกัน ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ จรรยาบรรณ
และวินยั ทหารของต�ำรวจ และส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการทหาร ในพระราช
บัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 มาตรา 13 ก่อนที่ผู้มีอ�ำนาจลงทัณฑ์จะลงทัณฑ์ครั้งคราวใดก็ดี
ให้พิจารณาให้ถ้วนถี่แน่นอนว่า ผู้ที่จะต้องรับทัณฑ์นั้นมีความผิดจริงแล้ว จึงสั่งลงทัณฑ์นั้นต้องระวัง
อย่าให้เป็นการลงทัณฑ์ไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ที่ไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาด
เมือ่ พิจารณาความผิดละเอียดแล้วต้องชีแ้ จงให้ผกู้ ระท�ำผิดนัน้ ทราบว่ากระท�ำผิดในข้อใด เพราะเหตุใด
แล้วจึงลงทัณฑ์
		 แนวทางการปฏิบัติ
3.1 ให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือแนะน�ำ  ตักเตือนด้านกฎหมายทั้งแก่ผู้บังคับบัญชา และ
ทหารผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับด้วยความสุจริต
3.2 ร่วมฟังการสอบสวนการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนดบทลงโทษของทหารเป็น
ผู้เสียหาย หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาของหน่วยงานนั้น ๆ
3.3 การส่งเสริมด้านการศึกษาของทหารให้ความรู้ด้านกฎหมาย วินัยของทหาร
บทสรุป
“นายทหารพระธรรมนูญ” หรือเรียกอีกอย่างว่า ทหารนักกฎหมาย เนื่องด้วยจากภารกิจและ
หน้าที่ที่ต้องเป็นทั้งทหารและนักกฎหมายในเวลาเดียวกัน ก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองไป
พร้อม ๆ กันให้ได้อย่างสมบูรณ์ทสี่ ดุ ซึง่ ในบทบาทหน้าทีข่ องการเป็นทหารก็จะต้องวางตนรักษาระเบียบ
วินัยของทหารโดยเคร่งครัด ครั้นเมื่อจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในด้านกฎหมาย ก็จะต้องสวมวิญญาณเป็น
นักกฎหมายที่ยึดหลักจริยธรรมสําหรับวิชาชีพด้วยการตัดสินพิพากษาคดีของศาลทหารในยามปกติ
และช่วงที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่ในขณะนี้ ค�ำตัดสินของตุลาการศาลทหารถือเป็นที่สุด จ�ำเลย
ไม่สามารถอุทธรณ์และฎีกาใดๆ ทั้งสิ้น จึงต้องท�ำให้คณะตุลาการศาลทหารทุกนายต้องท�ำงานด้วย
ความรอบคอบบริสุทธิ์ยุติธรรม.
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เอกสารอ้างอิง
คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากล.สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน.สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2557. เข้าถึง
ได้จาก www.investigation.inst.police.go.th/
นายทหารพระธรรมนูญ. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2557. เข้าถึงได้จาก th.wikipedia.org/wiki
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช 2476.กรมพระธรรมนูญ.สืบค้นเมือ่ 20 สิงหาคม 2557.
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)
ภาสพงษ์ เรณุมาศ*
บทน�ำ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไร้พรมแดนและระบบข้อมูลข่าวสาร (Information)
ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในหลายองค์กร
ของภาครัฐและเอกชนต่างได้น�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน�ำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร เช่น การสร้างระบบ
ส�ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) การสร้างโปรแกรมสนับสนุนระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (Office
automation) การจัดเก็บฐานข้อมูลที่ไม่ใช้กระดาษ (Paperless office) การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านระบบเครือข่าย (Intranet) หรือการส่งข้อมูลผ่านไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic mail,
e-mail) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT)
ดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ำเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงบุคลากรภายในองค์กรที่ต่างต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยในหลายองค์กร
ต่างได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ในการน�ำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการท�ำงานเพิม่ มากขึน้
เพราะเห็นว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างประสิทธิภาพขององค์กรให้มีความรวดเร็ว และช่วยลด
ขั้นตอนหรือค่าใช้จ่ายบางประการได้ เช่น การลดความสิ้นเปลืองของเอกสาร การลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาประชุม การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่อาจหลีกพ้นถึงวัฏจักรหรือความเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต้องเป็น
ไปได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง อันเป็นหลักเกณฑ์ส�ำคัญที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา  40 (1) ได้รับรองและคุ้มครองไว้ นอกจากนี้ยังมีหลักสุภาษิตที่บรรดา
นักกฎหมายพึงได้รับการสอนมาเสมอว่า  “ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม” (Justice
delayed is justice denied) ด้วยเหตุนี้ จากอิทธิพลของยุคสมัยใหม่และบริบททางกฎหมาย
* ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 5 ส�ำนักคดี 3 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (น.บ., น.ม. (บริหารงานยุติธรรม) (มร.), นบท.
(เนติบัณฑิตยสภา), ป.บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (มธ.))
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ดังกล่าว  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการมากยิง่ ขึน้ หากจะก้าว
ทันต่อการเป็นองค์กรแห่งอนาคต (The organization of future) หรือองค์กรอัจฉริยะ (Intelligence
Organization) หรือศาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Court, e-Court) ไม่วา่ จะเป็นการคิดค้นรูปแบบ
ในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในชั้นการรับค�ำร้อง การพิจารณาค�ำร้อง การแจ้งผู้ร้องและ
ส่งส�ำเนาค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง การยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  การไต่สวน การตรวจพยานหลักฐาน
การสืบพยาน จนไปถึงการมีค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง เพราะหากจะยังคงไว้ซึ่งวิธีพิจารณาคดีแบบเดิม
ทีค่ กู่ รณีตอ้ งเดินทางมาศาลทุกครัง้ ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาทางศาล  ย่อมอาจจะสิน้ เปลืองเวลา
ทัง้ ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญและคูก่ รณีทเี่ กินกว่าความจ�ำเป็น  อีกทัง้ ยังไม่ทนั ท่วงทีและสอดคล้องกับ
ยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของ
มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นกรณีการใช้สิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงของประชาชน (การร้องทุกข์
ทางรัฐธรรมนูญ) ที่อาจมีภูมิล�ำเนาอยู่ต่างจังหวัดและการเดินทางมาศาลเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
ด้วยเหตุนี้ การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เป็นเครือ่ งมือในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมจึงถือ
เป็นวิถีทางที่จ�ำเป็นและเหมาะสม อีกทั้งยังสนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชนในยุคสมัยใหม่
ที่เห็นว่าการด�ำเนินการของหน่วยงานภาครัฐควรมีการบริการที่สะดวกและรวดเร็วไม่เว้นแม้กระทั่ง
องค์กรตุลาการ
จากแนวคิดและอิทธิพลของโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว บทความชิ้นนี้ผู้เขียน
จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม  
ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรมของ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ว่ามีการน�ำมาปรับใช้อย่างไร เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบอันจะเป็น
ประโยชน์ในการจัดท�ำข้อเสนอแนะทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการท�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับใช้ในศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อก�ำหนด ระเบียบ  
หรือประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตต่อไป
1. การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
		1.1 พัฒนาการของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรมได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจนในแผน
ยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549 - 2552 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547 - 2551  
โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาระบบการท�ำงานด้านสารสนเทศภายในศาลยุตธิ รรมให้เข้าสูร่ ะบบส�ำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ภายในปี  พ.ศ. 2552  และมีการพัฒนาเรือ่ ยมาจนมาถึงการจัดท�ำแผนแม่บท
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553 - 2556 ที่มีวิสัยทัศน์ว่า  “ศาลยุติธรรมน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารงานยุติธรรม เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม
และประโยชน์สุขของประชาชน” โดยส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการวางนโยบายในเรื่องนี้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(1) การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนางานศาลเกี่ยวกับการบริหาร
ส�ำนวนคดี
(2) การอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คคู่ วามตามนโยบายของประธานศาลฎีกาและคณะผูบ้ ริหาร
ศาล และก�ำหนดให้ปีงบประมาณ 2554 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน
ศาลยุติธรรม
(3) จัดตั้งส�ำนักงานโครงการศาลอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการจัดสรรบุคลากร
งบประมาณ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ศึกษาและพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Court) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยในระยะเริ่มแรก ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์ (Software) ขึ้นในศาลส่วนกลาง และส่งไปให้ศาลส่วนภูมิภาคใช้งาน โดยศาล
ส่วนภูมิภาคก็ได้น�ำระบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากศาลส่วนกลางไปพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งาน
เฉพาะส่วน ซึ่งท�ำให้ระบบซอฟต์แวร์ของส�ำนักงานศาลยุติธรรมมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในศาลต่าง ๆ เป็นไปด้วยมาตรฐานเดียวกัน ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ได้เริ่มมีการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์อยู่ต่อเนื่อง1 จนปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมล่าสุด
พ.ศ. 2557 - 2560 ก็ได้ก�ำหนดเป้าหมายส�ำคัญ คือ การเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสากลในการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด�ำเนินงาน
อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการน�ำระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เต็มรูปแบบมาเริ่มใช้ที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออ�ำนวยความสะดวก  
ลดภาระค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการที่คู่ความ ทนายความ พนักงานสอบสวนและประชาชน
ทั่วไป จะต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเอง อาทิเช่น การน�ำเทคโนโลยีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
มาใช้ในการรับส่งค�ำคู่ความ ค�ำร้องขอผัดฟ้อง ค�ำร้องขอฝากขัง และการแจ้งค�ำสั่งศาล เป็นต้น
หลังจากนั้นเป็นต้นมา  ในบางหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมก็มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ  เช่น  ระบบการขายทอดตลาดออนไลน์  (e-Public Auction)  ของ
กรมบังคับคดี2 และล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 กรมบังคับคดีได้เปิดให้บริการแอพพลิเคชั่น  
1
2

ส�ำนักงานศาลยุติธรรม, “แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม  พ.ศ.  2553 - 2556,”หน้า  38 - 40.
โปรดดู “รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ที่เป็นพลวัตร,” ระหว่างวันที่  26-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร.
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(Application) ในการสืบค้นทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดที่เรียกว่า  LED Property Plus ส�ำหรับ
สมาร์ทโฟน (Smartphone)  
		1.2 เป้าหมายของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้
การผลักดันระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นรูปธรรม นั้น พบว่าได้เกิดขึ้นจากแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม ปี พ.ศ. 2547 - 2551 ที่ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท�ำขึ้น  
โดยมีทิศทางในการพัฒนา (Roadmap) ใน 3 ด้าน คือ3
(1) การพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ (Information) โดยก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
เป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่หนึ่งมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน ระยะที่สอง
หน่วยงานสามารถให้บริการสารสนเทศในลักษณะโต้ตอบ (Interaction) ระยะที่สามหน่วยงาน
มีการบูรณาการข้อมูลในระบบต่าง ๆ  เพื่อให้รับการบริหารในลักษณะรวมศูนย์ (One Stop Service)  
และระยะทีส่ กี่ ารก้าวสูก่ ารเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Intelligence) ทีร่ ะบบสารสนเทศและบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Infrastructure)
โดยก� ำ หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นายึ ด มาตรฐานสากลของสถาบั น วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) และ
มาตรฐานการสื่อสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด (Open Systems Interconnection, OSI) เพื่อรองรับ
การสือ่ สารทัง้ ในส่วนของระบบการประชุมทางจอภาพ  (Videoconferencing, VC)  และข้อมูล  (Data)  
ภายใต้แนวคิดคือ ง่ายต่อการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่น มีความปลอดภัยสูง และใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยขณะนีไ้ ด้มกี ารเชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่างส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมส่วนกลางกับ
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมในภูมภิ าค และส�ำนักงานศาลผ่านเครือข่ายมหาดไทย (MOI Net) และสามารถ
สื่อสารในรูปแบบเสียงกับทุกศาลท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นโทรศัพท์ทางไกล
(3) การพัฒนาด้านบุคลากร (Human Resource Development) คือ การก�ำหนด
แผนพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งกลุ่มหลักสูตรส�ำหรับผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งหลักสูตร
ส�ำหรับข้าราชการตุลาการ กลุ่มที่สองหลักสูตรส�ำหรับข้าราชการส�ำนักงานศาลยุติธรรม และกลุ่มที่
สามหลักสูตรพื้นฐานด้านสารสนเทศส�ำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์4

3
4

วิบูลย์  ศรีพิศุทธิ์, “เหลียวหลัง...ก่อนก้าวสู่การเป็น “อี-คอร์ท”(e-Court),” วารสารศาลยุติธรรม, หน้า 88-90.
ธนา  พิทยะเวสด์สนุ ทร, “ปัญหาการด�ำเนินกระบวนพิจารณาในการส่งค�ำคูค่ วามและการตรวจส�ำนวนคดีตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความของไทยโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2556), หน้า 65-66.
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

		1.3 การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี
			 (1) การฟ้องคดี
ศาลยุตธิ รรมมิได้อนุญาตให้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในขัน้ ตอนของการยืน่
ค�ำฟ้องไม่ว่าจะเป็นค�ำฟ้อง ค�ำฟ้องอุทธรณ์ ค�ำฟ้องฎีกา รวมไปถึงการยื่นหรือส่งค�ำร้องหรือค�ำคู่ความ
บางประเภท ได้แก่ ค�ำร้องขอตัง้ ต้นคดี ค�ำร้องสอด ค�ำร้องขอฟ้องหรือต่อสูค่ ดีอย่างคนอนาถา ค�ำให้การ  
ค�ำแก้อุทธรณ์หรือแก้ฎีกา ค�ำบอกกล่าวหรือค�ำร้องขอถอนค�ำฟ้อง และค�ำร้องขอเลื่อนคดี5 เนื่องด้วย
การยื่นค�ำคู่ความหรือค�ำร้องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทางได้เสียของคู่ความ และบางกรณีคู่ความ
ต้องมาศาลเพื่อด�ำเนินกระบวนพิจารณาอย่างอื่นด้วย เช่น การสาบานตน อีกทั้งยังจ�ำเป็นให้ศาลต้อง
พิจารณาในสาระส�ำคัญหรือเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ค�ำฟ้องที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่สุภาพ
หรือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาว่าฟ้องขาดอายุความหรือไม่ ตลอดจนการช�ำระค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง6
มีข้อสังเกตว่าการเขียนค�ำฟ้องในคดีผู้บริโภคที่นอกจากจะต้องระบุภูมิล�ำเนาของคู่ความแล้วก็ให้
ระบุสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในค�ำฟ้องด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
เจ้าพนักงานในคดีผู้บริโภค ซึ่งก็ถือเป็นการใช้ประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึ่งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ7
			 (2) การยืน่ หรือส่งค�ำคูค่ วาม ค�ำร้อง ค�ำขอ ค�ำแถลง หรือเอกสารอย่างอืน่ ต่อศาลหรือ
ต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
การยื่นหรือส่งค�ำคู่ความ ค�ำร้อง ค�ำขอ ค�ำแถลง หรือเอกสารไม่ว่าการนั้นจะกระท�ำ
โดยคูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ กระท�ำต่อศาลหรือต่อคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่ หรือศาลกระท�ำต่อคูค่ วามฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งสามารถกระท�ำได้ 4 ช่องทาง คือ  
(1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (Registered mail)
(2) โทรสาร (Fax)
(3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail, e-mail)
(4) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น8
5

6

7

8

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งค�ำคูค่ วามหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องศาลหรือต่อคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่
โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550, ข้อ 3.  
โปรดดูค�ำชี้แจงของนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ โฆษกศาลยุติธรรม [Online], available URL: http://m.dailynews.co.th/
Article.do?contentId=821 (accessed February 14, 2016)
ข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการด�ำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานคดีในคดีผบู้ ริโภค
พ.ศ. 2551, ข้อ 8
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 68 (พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง  
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558, หน้า 53.)
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โดยหากเป็นการส่งนอกเวลาหรือนอกวันท�ำการปกติของศาล9 ให้ถือว่าเป็นการส่ง
ในวันท�ำการแรกที่ศาลเปิดท�ำการปกติถัดไป10 ซึ่งการส่งค�ำคู่ความหรือเอกสารโดยทางโทรสารหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ต้องส่งไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ทีก่ ำ� หนดไว้ในประกาศของศาลนัน้ 11 ยกตัวอย่างเช่น ศาลจังหวัดบัวใหญ่ใช้ทอี่ ยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
คือ buayaicaseunit@hotmail.com12 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คือ  
spbd@coj.go.th เป็นต้น และต้องยื่นค�ำบอกกล่าวแสดงความประสงค์ต่อศาลตามแบบพิมพ์ที่
ศาลก�ำหนดเท่านั้น13 ทั้งนี้ ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการส่งในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสม  โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิงเพื่อใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วน
ของข้อความในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์14 ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะปรากฏตามประกาศของ
ศาลนัน้ ๆ และการส่งจะมีผลเป็นการส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีก่ ต็ อ่ เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลมีข้อสงสัย ศาลอาจสั่งให้คู่ความ
ผูส้ ง่ จัดส่งต้นฉบับค�ำคูค่ วามหรือเอกสารต่อศาลได้ภายในระยะเวลาทีศ่ าลเห็นสมควร15 ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้
ขึน้ อยูก่ บั ประกาศของศาลนัน้ โดยบางศาลอาจเป็นกรณีบงั คับให้คคู่ วามผูส้ ง่ ต้องด�ำเนินการส่งภายหลัง
จากได้ส่งโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยอาจก�ำหนดเวลาให้ต้องยื่นต้นฉบับต่อศาลภายใน
วันนัดสืบพยานหรือนัดพิจารณา หรือในคดีที่ไม่มีวันนัดให้ยื่นต่อศาลภายใน 7 วัน นับแต่วันส่ง หรือ
อย่างช้าต้องก่อนศาลพิพากษาคดี นอกจากนี้ หากต้นฉบับที่ส่งต่อศาลไม่ตรงกับเอกสารที่ส่งมาทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือต้นฉบับที่ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นส�ำคัญ เว้นแต่ศาลจะมี
ค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น16
9

10
11

12
13

14

15

16

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งค�ำคูค่ วามหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องศาลหรือต่อคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่
โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550, ข้อ 4 วรรคสอง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 193/4 และมาตรา 193/8
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งค�ำคูค่ วามหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องศาลหรือต่อคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่
โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550, ข้อ 6 วรรคหนึ่ง และข้อ 7 วรรคหนึ่ง
ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ว่าด้วยการส่งค�ำคู่ความหรือเอกสารโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557, ข้อ 3
ประกาศส�ำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งค�ำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือ
ต่อคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่ โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2550, ข้อ 3 และข้อ 5  
ประกาศส�ำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งค�ำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือ
ต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2550, ข้อ 13 (1)
ประกาศส�ำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งค�ำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือ
ต่อคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่ โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2550, ข้อ 14 วรรคสอง
และข้อ 15 วรรคหนึ่ง  
ประกาศส�ำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งค�ำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือ
ต่อคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่ โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2550, ข้อ 15 วรรคสอง  
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

			 (3) การแจ้งค�ำสั่งศาลหรือข้อความไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใด
การแจ้งค�ำสั่งศาลให้คู่ความทราบ ศาลอาจแจ้งโดยทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ  
(1) ไปรษณีย์ (2) โทรสาร (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ (4) วิธีการอื่นที่ศาลก�ำหนด โดยคู่ความ
ทีป่ ระสงค์จะให้ศาลแจ้งค�ำสัง่ ต้องยืน่ ค�ำบอกกล่าวซึง่ เป็นไปตามแบบพิมพ์ของศาลแสดงความประสงค์
ว่า เมือ่ ได้รบั แจ้งค�ำสัง่ ศาลโดยวิธกี ารดังกล่าวแล้ว ให้ถอื ว่าคูค่ วามนัน้ ได้รบั แจ้งค�ำสัง่ ศาลโดยชอบแล้ว  
โดยคู่ความจะต้องแจ้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ที่แน่นอนไว้ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร  หรือทีอ่ ยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้คคู่ วามผูส้ ง่ แจ้งให้ศาลทราบเป็นหนังสือด้วย17 ทัง้ นี้ ต่อมา
ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  6818 และก�ำหนดให้รวมถึงการส่ง
ข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นด้วย โดยอาจส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
สื่อเทคโนโลยีสารเทศอื่นใดก็ได้ ซึ่งการจัดส่งโดยทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นนั้น แม้เป็นการ
ก�ำหนดวิธกี ารเพิม่ เติมจากทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้กต็ าม แต่มไิ ด้เป็นเรือ่ งใหม่ เนือ่ งจากประกาศส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งค�ำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือ
ต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่ 25 กันยายน
2550 ข้อ 4 (4) ก็ได้ก�ำหนดให้ศาลสามารถแจ้งค�ำสั่งให้คู่ความทราบโดยทางวิธีการอื่นที่ศาลก�ำหนด
อยู่แล้ว จึงมีความสอดคล้องต้องกันในระบบกฎหมาย และในทางปฏิบัติก่อนมีการแก้ไขประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  68 ในบางศาลก็มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
การส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Shot Message Service) หรือ SMS มาอ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่คู่ความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น
- ศาลแขวงพระนครใต้ได้จัดท�ำ “โครงการแจ้งเตือนคู่ความผ่านการส่งข้อความ  
หรือ Shot Message Service (SMS)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการย�้ำเตือนคู่ความให้แจ้ง
พยานมาศาลตามวันนัด  โดยระบบจะมีการแจ้งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือแจ้งวันสืบพยานต่อเนื่อง
ให้คู่ความทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประมาณ 7-9 วันท�ำการ ซึ่งเริ่มทดลองใช้มาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม  
พ.ศ. 2555  

17

18

ประกาศส�ำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งค�ำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือ
ต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2550, ข้อ 4 และ
ข้อ 5  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558
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- ศาลแขวงนครราชสี ม าได้ จั ด ท� ำ “โครงการแจ้ ง ค� ำ สั่ ง ศาลทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์และข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่” เนื่องจากมีคู่ความยื่นค�ำคู่ความและขอดูค�ำสั่ง
ศาลเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้การค้นหาและการให้บริการประชาชนเกิดความล่าช้า  จึงน�ำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนการอ�ำนวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 255519
		 (4) การด�ำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย
การด�ำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือการยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลง
ยินยอมของคู่ความเองก็ถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ศาลยุติธรรมได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้
ทั้งทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา
			 (5) การออกค�ำสั่งหรือหมายอาญา
การออกค�ำสั่งหรือหมายอาญานั้น ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อผู้พิพากษาทางโทรศัพท์  
โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เหมาะสม เพื่อขอให้ผู้พิพากษา
ออกหมายจับหรือหมายค้นได้ หากเห็นว่าเป็นกรณีจำ� เป็นเร่งด่วนและผูร้ อ้ งขอไม่อาจไปพบผูพ้ พิ ากษา
ได้20 โดยผู้ร้องขอต้องท�ำค�ำร้องแสดงเหตุแห่งความจ�ำเป็นเร่งด่วนและเหตุที่ไม่อาจไปพบผู้พิพากษา
ได้ พร้อมทั้งข้อมูลและพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุสมควรในการออกหมายจับหรือ
หมายค้น โดยอาจเป็นข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลที่ได้จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้21 รวมทัง้ เอกสารต่าง ๆ จัดส่งมาให้ผพู้ พิ ากษาทางโทรสาร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทนั้น โดยระบุรหัสประจ�ำหน่วย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร รหัสสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นส�ำหรับติดต่อของผู้ร้องขอ แล้วให้ผู้ร้องขอ
โทรศัพท์มายังผูพ้ พิ ากษาเพือ่ ตอบข้อซักถาม22 ในกรณีเช่นว่านี้ เมือ่ ผูพ้ พิ ากษามีคำ� สัง่ ให้ออกหมายนัน้
แล้ว ให้จัดส่งส�ำเนาหมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น23 และแจ้งผู้ร้องขอด้วยว่าให้มาพบเพื่อสาบานตัวภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด  
โดยในการสาบานตัวให้ผู้พิพากษาจดบันทึกถ้อยค�ำของผู้ร้องขอ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้
โดยจัดให้มกี ารถอดเสียงเป็นหนังสือให้ผรู้ อ้ งขอลงลายมือชือ่ และลงลายมือชือ่ ของผูพ้ พิ ากษาไว้บนั ทึก
ที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวให้เก็บไว้ในสารบบศาล24
19
20

21
22
23
24

ธนา พิทยะเวสด์สุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 77.
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 59 วรรคสาม ประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการออกค�ำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548, ข้อ 28
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการออกค�ำสัง่ หรือหมายอาญา พ.ศ. 2548, ข้อ 17 (3)
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกค�ำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548, ข้อ 30
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 59 วรรคสี่
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกค�ำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548, ข้อ 33
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

			 (6) การสอบถามผูต้ อ้ งหาหรือการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผูต้ อ้ งหา
ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
การสอบถามผู้ต้องหาหรือการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหา 
โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ (Videoconferencing)  
สามารถกระท�ำได้ เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนร้องขอและผู้ต้องหามิได้คัดค้าน เว้นแต่
โดยลักษณะของความผิด ฐานะของผู้ต้องหา  จ�ำนวนผู้ต้องหา  ความรู้สึกของประชาชนส่วนมาก
แห่งท้องถิ่น หรือเหตุผลอย่างอื่น อาจท�ำให้มีการขัดขวางต่อการสอบถามผู้ต้องหา  หรือน่ากลัวว่า
จะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น และผู้ต้องหามิได้คัดค้าน โดยการไต่สวนกรณีนี้ให้ถือ
เสมือนว่าเป็นการไต่สวนในห้องพิจารณาของศาล25
			 (7) การฝากขังทางไกลโดยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ Web Conference26
					 การฝากขังระหว่างสอบสวนมีขั้นตอนซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ และทรัพยากรเป็น
จ�ำนวนมาก เช่น ยานพาหนะและเชื้อเพลิงในการเดินทาง สถานที่ควบคุมในศาล ระบบรักษา
ความปลอดภัยทั้งขณะเดินทางและขณะอยู่ที่ศาล เป็นต้น จากปัญหาความไม่สะดวกดังกล่าวจึงมี
การน�ำเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้กับงานฝากขังของศาล โดยการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยง
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ในศาลจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการน�ำระบบการประชุมทางไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol Based Video Conferencing) หรือที่เรียกว่า 
Web Conferencing ประเภท e-Meeting มาประยุกต์ใช้                                               
			 (8) การสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�ำเลย
การสืบพยานคดีอาญาโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปต้องกระท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลย
แต่ในบางกรณีเมื่อพิเคราะห์ถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพ อนามัย ภาวะแห่งจิตของพยานหรือ
ความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจ�ำเลยแล้วเป็นที่เกรงว่าพยานไม่อาจเบิกความได้ หรือไม่กล้าเบิกความ
ตามความเป็นจริง หรือการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี27 ศาลจะด�ำเนินการโดยไม่ให้พยาน
เผชิญหน้าโดยตรงกับจ�ำเลยก็ได้28 โดยใช้ระบบสือ่ สารทางไกลผ่านจอภาพซึง่ จะท�ำให้พยานเด็กไม่ตอ้ ง
มาเผชิญหน้ากับจ�ำเลย  
25

26
27
28

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา  87/1 ประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยการสอบถาม
ผู้ต้องหาหรือท�ำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556,
ข้อ 3 และข้อ 4  
ธนา พิทยะเวสด์สุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 75-76.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 172 ตรี  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา   172 วรรคสาม ประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
การสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�ำเลย พ.ศ. 2556, ข้อ 3 วรรคหนึ่ง  
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ภาสพงษ์ เรณุมาศ

		 (9) การสืบพยานบุคคลทีอ่ ยูน่ อกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่งและ
คดีอาญา
การสืบพยานบุคคลทีอ่ ยูน่ อกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (Videoconferencing)
นั้น สามารถกระท�ำได้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา  โดยในคดีแพ่งจะเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ร้องขอเพราะเกรงว่า  พยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะเป็นการยากที่จะน�ำมาสืบ
ในภายหลัง29 หรือเป็นกรณีที่คู่ความตกลงกัน30 หากศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและ
การสืบพยานไม่ยงุ่ ยากจนเกินไปโดยค�ำนึงถึงเอกสารรวมทัง้ วัตถุพยานทีเ่ กีย่ วข้อง สถานทีท่ จี่ ะให้พยาน
ไปเบิกความ และความพร้อมในการใช้ระบบการประชุมทางจอภาพ ศาลก็จะอนุญาตตามค�ำร้องขอ
นัน้ ก็ได้ โดยการสืบพยานอาจจะกระท�ำทีศ่ าลอืน่ หรือสถานทีอ่ นื่ หรืออาจเป็นศาลในต่างประเทศก็ได้
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับแนวทางการน�ำสืบพยานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาล
โดยระบบการประชุมทางจอภาพได้ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการ
น�ำสืบพยานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 ข้อ 8
โดยคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย31 อย่างไรก็ตาม หากย้อนไปในอดีต
พบว่า  ระบบการประชุมทางจอภาพได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2541 ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 3 ในการไต่สวนมูลฟ้อง
คดีอาญาหมายเลขด�ำที่ 36/2540 (คดีความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) โดยเป็นกรณี
ทีโ่ จทก์ (บริษทั ซึบรู าญ่า โปรดักชัน่ ส์ จ�ำกัด) ขอให้สบื พยานบุคคลทีอ่ ยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ โดยการสืบพยาน
ในครั้งนั้นได้กระท�ำตั้งแต่เวลา  13.00-17.00 นาฬิกา  ณ ห้องสตูดิโอคอนเฟอเรนซ์ของการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และเป็นการสืบพยานปาก
นายโคอิชิ ทาคาโน ซึ่งนั่งอยู่ในห้องของศูนย์คมนาคม บริษัท KDD กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น                 
			 (10) การบันทึกค�ำเบิกความพยาน
การบันทึกค�ำเบิกความพยานจะใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งสามารถถ่ายทอดออก
เป็นภาพหรือเสียงหรือโดยใช้วิธีการอื่นใดสามารถกระท�ำได้ทั้งในส่วนคดีแพ่งและคดีอาญา32
		 (11) การน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  108 วรรคสาม33 บัญญัติให้
น�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถตรวจสอบหรือจ�ำกัดการเดินทางมาใช้กับ
29
30
31
32

33

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 101  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 103/2
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา 120/4 วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, มาตรา  121 วรรคสอง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,
มาตรา 172 วรรคสี่
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558        
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

ผูถ้ กู ปล่อยชัว่ คราวได้ โดยต้องได้รบั ความยินยอมจากผูน้ นั้ ซึง่ อุปกรณ์ดงั กล่าวนี้ เรียกว่า “อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว” (Electronic Monitoring, EM) หรือ “ก�ำไลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งมีลักษณะคล้ายนาฬิกา
ข้อมือหรือสายหนังรัดข้อมือ โดยเป็นอุปกณ์ทใี่ ช้ควบคุมผูก้ ระท�ำความผิดเพือ่ สอดส่องว่าอยูใ่ นสถานที่
หรือเวลาที่ก�ำหนดหรือไม่ ซึ่งได้น�ำมาใช้คุมประพฤติผู้กระท�ำผิดเป็นรายแรก เมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2557 กรณีทคี่ นขับแท็กซี่ วัย 41 ปี ได้กระท�ำความผิดฐานเมาสุราในขณะขับขี่ และศาลพิพากษา
ให้จำ� คุก 2 เดือน ปรับ 3,500 บาท โดยโทษจ�ำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี และให้รายงาน
ต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง และศาลแขวงพระนครเหนือได้สั่งให้สวมก�ำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์  
(EM) แทนการบริการสังคม เป็นระยะเวลา  24 ชั่วโมง เป็นเวลา  7 วัน และสั่งห้ามออกจากบ้าน
ในเวลา 22.00-04.00 นาฬิกา  
			 (12) การช�ำระค่าธรรมเนียมศาล
โดยทั่ ว ไปการช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มต้ อ งน� ำ มาวางศาลเป็ น เงิ น สดหรื อ เช็ ค ซึ่ ง
ธนาคารรับรองโดยเจ้าพนักงานศาลจะออกใบรับให้ ตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 149 วรรคสาม อย่างไรก็ตาม ข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ได้ก�ำหนดช่องทางเพิ่มเติมอีกหลายช่องทาง อาทิเช่น เช็คซึ่ง
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ส่ังจ่าย หักบัญชีธนาคารหรือช�ำระผ่านธนาคารหรือด้วยเครื่อง
ฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรือทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
			 (13) การจั ด ท� ำ สารบบความ สารบบค� ำ พิ พ ากษา และการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ใน
ส�ำนวนคดีในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  51 บัญญัติให้ศาลมีหน้าที่ในการ
จัดท�ำสารบบความ สารบบค�ำพิพากษา  และการเก็บรักษาข้อมูลในส�ำนวนคดี ซึ่งการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวเดิมจัดเก็บในรูปของเอกสาร และเมื่อพ้นระยะเวลา  10 ปี จะมีการปลดท�ำลายส�ำนวน
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดท�ำลายส�ำนวนความและเอกสาร
พ.ศ.  2552 อย่างไรก็ตาม ระเบียบนีก้ ไ็ ด้เปิดช่องให้ศาลอาจก�ำหนดให้มกี ารจัดเก็บสารบบค�ำพิพากษา  
ค�ำพิพากษา หรือค�ำสั่งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้34 และมีความชัดเจนขึ้น เมื่อศาลยุติธรรมได้มีการ
เพิ่มความในเรื่องนี้ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 51 วรรคสอง35 โดยก�ำหนด
ให้การจัดท�ำสารบบความหรือสารบบค�ำพิพากษา  การรวบรวมเอกสารในส�ำนวนความ และการเก็บ
รักษาส�ำเนาค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งชี้ขาดคดีตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) และ (5) อาจกระท�ำใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้  
34
35

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลดท�ำลายส�ำนวนความและเอกสาร พ.ศ. 2552, ข้อ 12  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558
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2. การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง
2.1 พัฒนาการของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลปกครอง
ศาลปกครองเริ่มน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาล
โดยการก�ำหนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2543 โดยศาลอาจมีค�ำสั่งให้การติดต่อสื่อสารระหว่างศาลด้วยกัน หรือการแจ้ง
ข้อความหรือการส่งเอกสารระหว่างศาลกับคูก่ รณี พยาน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง กระท�ำโดยทางโทรสาร
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศประเภทอื่ น แทนการติ ด ต่ อ โดยทางไปรษณี ย ์
หรื อ ประกอบกันก็ไ ด้ โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็ นเร่ ง ด่ วนและความเหมาะสมแก่ ลั ก ษณะเนื้ อ หา
ของเรื่องที่ท�ำการติดต่อ รวมทั้งจ�ำนวนและลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวข้อง36 นอกจากนี้
ส�ำนวนคดี เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา  ค�ำพิพากษา  ค�ำสั่ง
หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในส�ำนวนคดี ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต้นฉบับหรือส�ำเนาคู่ฉบับ ถ้าศาล
เห็นสมควรจะมีค�ำสั่งให้เก็บรักษาหรือน�ำเสนอในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้37 ทั้งนี้ ศาลปกครอง
ยังได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วย โดยศาลจะออก
ค�ำสัง่ ให้มกี ารบันทึกเสียง ภาพ หรือเสียงและภาพ  ตลอดเวลาหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของการด�ำเนินการ
นั้น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบส�ำนวนคดีก็ได้38
		2.2 ทิศทางการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
แม้บทบาทของศาลปกครองในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้จะมีไม่มากดังเช่น
ศาลยุตธิ รรม แต่ศาลปกครองก็เริม่ มีแนวโน้มทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2555  
ดังปรากฏตามค�ำแถลงผลการด�ำเนินงานในช่วง 11 ปี ของ ดร. หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล อดีตประธาน
ศาลปกครองสูงสุด39 โดยเห็นว่า  ควรก�ำหนดให้เป็นปีแห่งการเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการ
องค์กร โดยก�ำหนดนโยบายเน้นหนักที่ส�ำคัญ เพื่อเป็นทิศทางในการท�ำงานเชิงรุกและเกิดประโยชน์
กับประชาชน เช่น การจัดประชุมตุลาการศาลปกครองทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VDO Conference) ทุกเดือน เพื่อที่จะติดตามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการคดี การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มช่องทางให้บริการรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การเปิดที่ท�ำการศาลปกครองในภูมิภาค เช่น การฟ้องคดีด้วยวาจา การน�ำระบบประชุมทางไกลผ่าน
36
37
38
39

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, ข้อ 22
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, ข้อ 23
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, ข้อ 59
ส�ำนักงานศาลปกครอง, “ศาลปกครอง แถลงผลการด�ำเนินงานในโอกาสครอบรอบ 11 ปี ของการเปิดท�ำการประกาศ
ยกระดับขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง,” ข่าวศาลปกครอง ครั้งที่ 11/2554, หน้า 3-4.
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

จอภาพ  (VDO Conference) มาใช้ในการไต่สวน การแสวงหาข้อเท็จจริงหรือการรับฟ้อง การพัฒนา
ระบบ Mobile Court หรือศาลปกครองเคลื่อนที่ รวมถึงการจัดตั้งศาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Court
ในอนาคต และมีการขับเคลื่อนในแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558-2561
โดยเริ่มปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การแถลงผลการด�ำเนินงานของสาลปกครองในรอบปี 2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
โดยนายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
ได้กล่าวไว้วา่ ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
คดีปกครอง ซึ่งแผนการเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) คงถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว อันอาจถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยี
ในอนาคต
3. การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
		3.1 พัฒนาการของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 ข้อ 19 กรณีการบันทึกการเบิกความของพยาน
โดยใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียง หรือภาพและเสียง อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงปี พ.ศ. 2549
ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศอีกประเภทหนึง่ มาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีเพิม่ เติม
นั่นคือการน�ำระบบการประชุมทางจอภาพหรือทางวีดีทัศน์ (Videoconferencing) มาบังคับใช้
ในกรณีการรับฟังค�ำเบิกความของพยานทีอ่ ยูน่ อกทีท่ ำ� การศาล ดังปรากฏตามข้อก�ำหนดคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์คณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีพิจารณา และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2549  
ข้อ 28 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่านัยยะในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
โดยให้อ�ำนาจคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจก�ำหนดวิธีการอื่นได้ นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือ
บันทึกเสียงและเครื่องมือบันทึกภาพและเสียง40 และหลักเกณฑ์เช่นนี้ก็ถูกก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนด
ฉบับต่อมา  คือ ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550
ข้อ 42 และมีการเพิ่มเติมรายละเอียดไว้ในระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารจัดการงานคดี
พ.ศ. 2555 ข้อ 10 โดยปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการ
อยู่ 3 ส่วน ได้แก่   
40

ข้อก�ำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์คณะในการพิจารณาพิพากษา  วิธีพิจารณา  และการท�ำค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2549, ข้อ 30  
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(1) การบันทึกการเบิกความของพยาน  
(2) การรับฟังค�ำเบิกความของพยานที่อยู่นอกที่ท�ำการศาล โดยระบบการประชุม
ทางจอภาพ  
(3) การส่งค�ำร้อง ประกาศ หรือเอกสารอื่นใดที่ศาลด�ำเนินการส่งแก่คู่ความ
		3.2 ทิศทางการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำแผนโครงการในการพัฒนาระบบ e-Court เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัดแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่
(1) ระยะที่หนึ่ง (ปี พ.ศ. 2558) การจัดท�ำระบบสืบค้นข้อมูลด้านคดีซึ่งจะรองรับภารกิจ
ในหลาย ๆ ส่วนงาน  อาทิเช่น ระบบงานสารบรรณคดี ระบบงานรับค�ำร้อง ระบบงานไต่สวน ระบบ
งานออกหมาย เป็นต้น41 และ
(2) ระยะที่สอง (ปี พ.ศ. 2559) การพัฒนาระบบงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่  
ระบบสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ และระบบจัดเก็บข้อมูลส�ำนวนคดีในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
โดยหากแผนโครงการทั้งสองระยะดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย กระบวน
พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีความรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ในส่วนของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความ และประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถสรุปพอสังเขป
ได้ดังต่อไปนี้
			 (1) ระบบงานสารบรรณ
ช่วยในการตรวจสอบหนังสือทีร่ บั หรือส่งไปยังหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอืน่ ใด โดย
สามารถค้นได้จากวันที่รับหนังสือ หรือตามชื่อหน่วยงานของรัฐหรือบุคคล รวมถึงความรวดเร็วของ
ระบบในการสร้างรูปแบบหนังสือราชการได้เอง และสามารถน�ำรูปแบบหนังสือที่สร้างไว้ไปพิมพ์เป็น
หนังสือราชการได้ตามรูปแบบที่ก�ำหนดให้อย่างทันท่วงที
			 (2) ระบบงานรับค�ำร้อง
สามารถตรวจสอบค�ำร้องได้ว่าค�ำร้องนั้น   เป็นค�ำร้องที่ยื่นเข้ามาตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือข้อก�ำหนด ฯ ใด และเป็นค�ำร้องที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีโดยเร่งด่วน
หรือไม่ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นได้จากชื่อ-นามสกุล ของผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง นอกจากนี้ ยังสามารถทราบ
รายละเอียดสารบบในส�ำนวนได้ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวนคือผู้ใด และส�ำนวนอยู่ในความ
รับผิดชอบของตุลาการประจ�ำคดีคณะใด เป็นต้น รวมถึงการรายงานภาระงานของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ส�ำนวนผู้นั้น โดยการสืบค้นจากชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวน
41

ประกาศส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ ง ประกวดราคาจ้างจัดท�ำระบบสารสนเทศงานคดีรฐั ธรรมนูญ ลงวันที่ 30 เมษายน  
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

			 (3) ระบบงานกระบวนพิจารณา
สามารถก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานของส�ำนวน (Work flow) แต่ละประเภท
โดยในแต่ละขั้นตอนของการจัดท�ำส�ำนวนสามารถก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการได้ ถ้าการ
ด�ำเนินการเกินก�ำหนดเวลาให้มีระบบการแจ้งเตือนให้ทราบ รวมถึงการบันทึกวันเวลานัดประชุม
ของศาล การแสดงผลเกี่ยวกับวันและเวลาของการส่งค�ำวินิจฉัยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
การแจ้งคู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าส�ำนวนแต่ละเรื่องอยู่ในระหว่าง
การด�ำเนินการขั้นตอนใด นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายงานคดีที่ค้างพิจารณาทั้งหมด และสามารถ
แสดงผลทั้งในส่วนรายละเอียดและภาพรวมได้ว่า แต่ละส�ำนวนค้างพิจารณาอยู่ที่ขั้นตอนใด
			 (4) ระบบงานไต่สวน
สามารถบันทึกกระบวนการไต่สวนในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนพิจารณาคดี เช่น  
การตรวจพยานหลักฐาน การไต่สวนพยานบุคคล การแถลงการณ์เปิดหรือปิดคดี การระบุหอ้ งพิจารณา
คดีและวันเวลาได้ รวมถึงการออกแบบและพิมพ์แบบรายงานของเจ้าหน้าทีห่ รือประกาศศาลให้เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดศาล
			 (5) ระบบงานออกหมาย
สามารถพิมพ์หมายตามแบบพิมพ์ของศาล พิมพ์หนังสือน�ำส่งทางไปรษณียไ์ ด้ รวมถึง
การระบุและบันทึกประเภทการส่งหมายของแต่ละค�ำร้อง โดยสามารถพิมพ์ที่อยู่ผู้รับหมาย บนซอง
จดหมาย หรือพิมพ์ลงบน Label กระดาษกาวได้อย่างอัตโนมัติ
			 (6) ระบบงานสถิติคดี
สามารถพิมพ์รายงานสถิติคดีประจ�ำเดือน ประจ�ำปี แสดงจ�ำนวนเรื่องเข้ามาสู่ศาล  
แบ่งประเภทของค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัย เช่น กรณีไม่รับค�ำร้อง กรณีจ�ำหน่ายค�ำร้อง กรณีกฎหมาย
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
			 (7) ระบบงานควบคุม
สามารถตรวจสอบส�ำนวนในแต่ละส�ำนวนว่าอยูใ่ นความรับผิดชอบของตุลาการประจ�ำ
คดีองค์คณะใด มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่เท่าไร รวมถึงรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส�ำนวน
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวน หรือผู้บังคับบัญชาในล�ำดับถัดไป
			 (8) ระบบติดตามความเคลื่อนไหวคดี
สามารถให้บริการติดตามความเคลื่อนไหวคดี ไม่ว่าจะเป็นค�ำสั่งต่าง ๆ ของศาล
ระหว่างพิจารณา ค�ำวินิจฉัย และค�ำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้คู่กรณีและประชาชนโดยทั่วไปสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวของคดีได้ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลจากชื่อผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง
ชื่อเรื่อง หมายเลขเรื่องพิจารณา หรือค้นหาจากค�ำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น โดยใช้วิธีค้นหาทั่วไป  
(General search) หรือวิธีค้นหาขั้นสูง (Advance search)
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ภาสพงษ์ เรณุมาศ

			 (9) ระบบสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
ถือเป็นระบบที่ใช้ในการสืบค้นผ่านระบบอินทราเน็ตและระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ระบบแบ่งการท�ำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การค้นหาแบบทั่วไป และการค้นหาแบบขั้นสูง โดยเป็น
เครื่องมือที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วไปและหน่วยงาน
ของรัฐในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
			 (10) ระบบจัดเก็บข้อมูลส�ำนวนคดีในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ถือเป็นระบบทีช่ ว่ ยในการจัดเก็บเอกสารส�ำนวนคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร
ที่เกิดจากการสแกนและไฟล์ข้อมูลทุกประเภท) ท�ำให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบมากขึ้น ตาม
มาตรฐานของการจัดการเอกสาร สามารถเรียกใช้หรือสืบค้นข้อมูลทีต่ อ้ งการได้อย่างฉับไว ช่วยป้องกัน
ความเสียหาบที่อาจเกิดขึ้นกับส�ำนวนคดีในระหว่างการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงาน
ด้านเอกสารส�ำนวนคดีท�ำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการเอกสารส�ำนวนคดี รวมถึงประหยัด
งบประมาณในการคัดถ่าย ค่าเช่าห้องหรือจัดหาพื้นที่ เพื่อจัดเก็บเอกสารเหล่านี้
4. การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และ
ศาลยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีใต้
		4.1 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้42
นั บ ตั้ ง แต่ ป ี ค.ศ. 1990 คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เข้ า มามี บ ทบาทในสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้
เป็นอย่างมาก เหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของการจ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์ การขยายตัวของโครงสร้าง
พืน้ ฐานเครือข่ายทัว่ ประเทศ และการพัฒนาอย่างโดดเด่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ภายใต้อทิ ธิพล
ดังกล่าวส่งผลท�ำให้ทงั้ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการต่างผลักดันอย่างแข่งขันในการเริม่ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Information System) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึน้ ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
เองก็ได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของการท�ำงาน วิธีพิจารณาคดี และ
การบริการสารสนเทศสาธารณะ (Public Information Service) ผ่านทางเว็บไซต์ (Website)
โดยแบ่งขั้นตอนในการพัฒนาตามช่วงปี ดังนี้   

42

See the Official website [Online], available http://english.ccourt.go.kr/cckhome/eng/index.do (accessed  
February 14, 2016)
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

2002-2003

2002

การบริหารงาน
โดยระบบ
คอมพิวเตอร์

2004-2006
การพัฒนา
ข้อมูล
สารสนเทศ

2007-2009
การให้บริการ
สารสนเทศ
ต่อ
สาธารณะ

2010-2013
ภารกิจด้าน
การสนับสนุน
การบริหารงาน
แบบบูรณาการ

2014

ศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มในการวางแผนแม่บท (Master Plans) และการปฏิบัติตาม
แผนสารสนเทศในทุกปี เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างหลักประกันในความรวดเร็วและความโปร่งใสในกระบวน
พิจารณาคดีรฐั ธรรมนูญ  และความสะดวกของคูค่ วาม อันจะน�ำไปสูเ่ ป้าหมายส�ำคัญ ได้แก่ การบริการ
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic Court Service) ที่กระบวนพิจารณาคดี
ของศาลจะมีเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนภารกิจ การมีภาพลักษณ์ที่เชื่อถือได้ (Trustworthy Public
Image) กระบวนการบริหารดิจิตอลที่มีประสิทธิผล (Effective Digitalized Administrative
Process) ซึ่งจะน�ำพาไปสู่ความเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีความมั่นคงและปลอดภัย (Safe and Secure
Constitutional Court) ในด้านข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ   
			 (1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศได้ มี ก ารแบ่ ง ขั้ น ตอนออกเป็ น รายปี อาทิ เช่ น
ปี ค.ศ. 2006 การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสารสนเทศ และการริเริ่มระบบส�ำรอง
ข้อมูล ปี ค.ศ. 2007 การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Civil Service Center)
ปี ค.ศ. 2008 การบริการอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการทางเอกสาร ปี ค.ศ. 2013 การจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
			 (2) ระบบห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Courtroom System)
ระบบสารสนเทศและทัศนูปกรณ์ (Visual equipment) ได้รับการน�ำมาใช้ในการ
เข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารต่าง ๆ  ในระหว่างการแถลงด้วยวาจา (Oral arguments)  
หรือการอ่านค�ำวินิจฉัยในห้องพิจารณาคดีหลัก (Grand Courtroom) โดยคู่ความมีสิทธิที่จะสืบค้น
ข้อมูลทางคดี ข้อมูลและค�ำวินิจฉัยในคดีอื่น ตัวบทกฎหมาย และข้อมูลการบันทึกระหว่างการแถลง
ด้วยวาจาและการอ่านค�ำวินิจฉัย ด้วยเหตุนี้ ระบบดังกล่าวจึงท�ำให้การพิจารณาวินิจฉัยคดีเป็นไป
โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
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(3) การให้บริการเรียกดูข้อมูลภาพและเสียง (VOD service)
การแถลงด้วยวาจาหรือการอ่านค�ำวินิจฉัยในทุกคดีที่ได้กระท�ำในห้องพิจารณาคดี
หลักจะมีการถ่ายทอดสดโดยเจ้าหน้าทีข่ องศาล และมีการบันทึกเทปย้อนหลังเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเผยแพร่
ทางเว็บไซด์ ซึ่งการให้บริการแบบ Video On Demand (VOD) ย่อมท�ำให้คู่ความหรือผู้ที่สนใจ
สามารถที่จะย้อนดูหรือหยุดชมหรือฟังในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ อันเป็นความสะดวกสบายที่
เพิ่มขึ้นของคู่ความในคดี                                                                                            
			 (4) ระบบศาลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Constitutional Court)
ศาลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ คือ การให้บริการในการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่ จะเป็นการยืน่ ค�ำร้องออนไลน์ (Online application) การส่งเอกสารทางออนไลน์
(Online delivery) หรือการค้นข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ เพื่อประโยชน์แก่คู่ความทั้งในเรื่องของ
การยื่นค�ำร้องออนไลน์ (Online case filing) การจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รวมถึงการสืบค้นและอ่านข้อมูลในคดีที่มีความคล้ายคลึงกับ
คดีของตนเองผ่านเว็บไซต์  
		 (5) ระบบการบริหารจัดการงานคดี (Case Management system)
ระบบการบริหารจัดการงานคดีจะมีอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณาตั้งแต่
ในชั้นของการรับค�ำร้องจนไปถึงการมีค�ำวินิจฉัย โดยจะมีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในทางคดี
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลทางคดี เช่น ข้อมูลด้านสถิติ ข้อมูลการเก็บบันทึก  
เป็นต้น อันจะน�ำไปสู่การเชื่อมต่อในระบบอื่น ๆ                                          
		 (6) การขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Registered
documents in the e-document system)
การขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้น�ำมาใช้กับกระบวนการ
ทางเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยกร่าง การให้ความเห็นชอบ การกลั่นกรอง การเผยแพร่ และ
การบันทึก ซึ่งเอกสารในบางค�ำวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญจะต้องมีการส่งผ่านทาง Intranet ไปยัง
รัฐบาล อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของศาล
		 (7) การบันทึกเอกสารส�ำคัญทางคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic case record
archive)
การบันทึกเอกสารในทางคดีทกุ คดีตงั้ แต่มกี ารก่อตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ ปี ค.ศ. 1988
จะได้รบั การสแกนให้อยูใ่ นระบบข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในทางคอมพิวเตอร์ได้ และตัง้ แต่ปี ค.ศ.  2002
ก็มีการน�ำฐานข้อมูลดิจิตอลมาปรับใช้ โดยเอกสารต่าง ๆ จะได้รับการสแกนให้ไปสู่รูปแบบการ
ประมวลผลภาพ เพื่อใช้ในการอ้างอิง และตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา 
ในทุกกระบวนการของการใช้เอกสารจะอยู่ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในทุกคดี
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

			

(8) สารสนเทศในกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ค�ำวินิจฉัยในกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง
ที่มีความหลากหลายในการขอให้พิจารณา  ระบบการสืบค้นคดีและข้อเท็จจริงที่เปิดเผยในศาล
จะได้รับการบริหารจัดการเพื่อที่จะท�ำให้ข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายสามารถเก็บรวบรวมและสืบค้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสืบค้นรายงานการค้นคว้าวิจยั ต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับกฎหมาย
การตรากฎหมาย และค�ำสั่งของศาล โดยโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้น (Search engine) ได้ถูกน�ำมา
ใช้เพื่อที่จะช่วยในการสืบค้นจากถ้อยค�ำและข้อมูลให้เป็นไปโดยง่าย และสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  
ที่ได้มีการรวบรวมไว้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต่าง ๆ จะได้รับการตรวจสอบเพื่อที่
จะท�ำให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
		 (9) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic library system)
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน�ำมาใช้ในหลายกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการ
น�ำระบบดิจิตอลมาปรับใช้กับการบริหารจัดการห้องสมุด เช่น การรับ การซื้อ การยืม การคืนวัสดุ
การสร้างระบบการจัดการเนื้อหา  เช่น การจัดท�ำหนังสือขนาดเล็ก การจัดท�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ การสร้างระบบจัดการผูใ้ ช้หอ้ งสมุด การสร้างระบบเว็บไซต์หอ้ งสมุดทัง้ ระบบ PC และ Mobile
โดยมีการสร้างเครือข่ายในการสืบค้นกับหน่วยงานภายนอก เช่น ห้องสมุดศาล หรือห้องสมุดรัฐสภา 
		
(10) การจัดการเว็บไซต์
นับตั้งแต่มีการจัดสร้างเว็บไซต์เมื่อปี ค.ศ. 1998 เป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ
ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ค.ศ. 2005 จัดสร้างเว็บไซต์ห้องสมุด
ศาลรัฐธรรมนูญ  (http://library.ccourt.go.kr) ค.ศ. 2008 จัดสร้างเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ไซเบอร์ (http://history.ccourt.go.kr) ค.ศ. 2009 จัดสร้างเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญส�ำหรับเด็ก  
(http://kids.ccourt.go.kr)  ค.ศ. 2014 จัดสร้างเว็บไซต์การประชุมโลกว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม
ทางรัฐธรรมนูญ (ส�ำหรับระบบมือถือ) (ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ) เป็นต้น  
		 (11) ศูนย์ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ของศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court’s
cyber security center)
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญในกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ และตรวจจับสร้างระบบการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อการจู่โจมในระบบไซเบอร์ โดยด�ำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง
		4.2 ศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้
			 (1) พัฒนาการของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในศาลยุติธรรม
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศชั้นน�ำในการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับใช้ในระบบศาลยุติธรรม (Judicial e-System) โดยมีความพยายามที่จะน�ำมาใช้ตั้งแต่
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

_16-0497(161-192)P3.indd 179

179
6/17/59 BE 3:49 PM

ภาสพงษ์ เรณุมาศ

ปี พ.ศ. 2513 เมื่อมีผู้พิพากษาบางส่วนมีความคิดที่จะคิดค้นให้กระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูล
ทางคดีเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน ภายหลังจากทีม่ กี ลุม่ ของผูพ้ พิ ากษาบางส่วนเริม่ ต้นบันทึกข้อมูล
บางคดี โดยระบบ Floppy Disks43 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2522 กระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Korea Institute of Science and
Technology, KIST) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Judiciary e-Proceedings) ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ศาลฎีกาได้น�ำ UNISYS 1100
ซึ่งเป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาใช้ในการปฏิบัติงานและได้พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคดีแพ่งขึ้น (The Civil Management Program) โดยระบบดังกล่าวท�ำให้พนักงานศาลและ
ผู้พิพากษาสามารถสืบค้นคดีแพ่งในฐานข้อมูลได้ ซึ่งในช่วงแรกเริ่มถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท�ำให้
ผูใ้ ช้งาน (User) เชือ่ ได้วา่ จะเปลีย่ นแปลงการท�ำงานของเขาได้ อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวได้ชว่ ยเหลือ
ผู้พิพากษาในการจัดการคดีที่มีอยู่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพท�ำให้มีการตัดสินใจลงทุนในการพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2541 ได้ริเริ่มการก�ำหนดแผนปฏิบัติการระยะยาว
ในการพัฒนาระบบกระบวนการยุตธิ รรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ในแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวได้กำ� หนดให้
ต้องด�ำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการคดี (Case Management System) ในทุกศาลทั่วประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2544 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2547 เริ่มน�ำระบบการค้นหาและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ  
มาปรับใช้ และพัฒนาสู่โครงการระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ในปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2549-2550 มีการพัฒนาโครงการส�ำหรับผู้พิพากษาในการบริหารจัดการข้อมูลคดี หรือ
ที่ เรี ย กว่ า  JUSTICE (Judge’s Unified System for Intelligent Case Management)
มาสนับสนุนการบริหารจัดการคดีต่าง ๆ รวมถึงตารางนัดหมาย การพิจารณา  และการจัดท�ำ
ค�ำพิพากษา  โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดสร้างศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม
(Judicial IT Management Center) ของศาลฎีกาขึ้น และในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดท�ำระบบ
ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ขึ้นทั่วประเทศ นอกจากนี้ ศาลฎีกาได้วางแผน
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดท�ำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารกระดาษทีเ่ กีย่ วข้องในคดีทงั้ หมด  
หรือที่เรียกว่า  “Paperless court” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการและการอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่คคู่ วาม และพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Records)
ในกระบวนพิจารณา เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บ ประหยัดพลังงาน และตระหนัก
ถึงแนวโน้มของการลดมลภาวะในอนาคต44

43
44

โปรดดู Improving court efficiency : The Republic of Korea’s e-court experience
ธนา พิทยะเวสด์สุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 101-103.
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงระบบ E-trials หรือการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้น�ำมาใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ในคดีสิทธิบัตร (Patent Case) คดีแพ่งในเดือน
พฤษภาคม 2554 คดีปกครองและคดีครอบครัวในเดือนมกราคม 2556 คดีค�ำสั่งศาล (Injunction
Case) ในเดือนกันยายน 2556 และคดีล้มละลาย (Insolvency Case) ในเดือนเมษายน 2557 และ
ได้น�ำไปใช้ในทุกรูปแบบของคดี ยกเว้นในคดีอาญาที่พึ่งเริ่มใช้ในเดือนกันยายน 2558 ที่ระบบ ECFS
มีความสมบูรณ์ และในปี พ.ศ. 2558 ยังมีการพัฒนาระบบการบังคับคดีออนไลน์  และระบบออนไลน์
ส�ำหรับข้อพิพาทนอกระบบศาล45 ส�ำหรับระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Courtrooms  
นั้น ได้น�ำมาใช้ใน 26 ห้องพิจารณาคดี เมื่อปี พ.ศ. 2549 และตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2553-2556 ในทุกห้อง
พิจารณาคดีของศาลจะมีเครือ่ งมือ เพือ่ สนับสนุนระบบ IT และกระบวนพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งในอนาคตทุกคดีจะได้รับการพิจารณาคดีในระบบ e-Court46 ซึ่งจากผลของการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ดังกล่าวท�ำให้ผู้พิพากษาจ�ำนวนหนึ่งสามารถพิพากษาคดีได้ถึง 3,000 คดีต่อปี
จัดการคดีได้ถึง 400 คดีต่อเดือน และพิจารณาค�ำร้องได้ 100 ค�ำร้องต่อเดือน47 ซึ่งการจะประสบ
ความส�ำเร็จเช่นนี้ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้วางโครงสร้างการลงทุน การแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ  โดยนาย Yi Kiri ผู้พิพากษาในศาลแขวงกลางกรุงโซล (Seoul Central District Court) ได้ให้
ข้อสังเกตว่า  การพัฒนาจะต้องเป็นการด�ำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เริ่มการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์จากภายในศาลก่อนจะมาสู่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นอกศาล
ซึ่งมีประโยชน์มากส�ำหรับพนักงานศาล และเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงาน การเตรียมงานและ
วิเคราะห์กระบวนการของศาลซึง่ จะแตกต่างจากกระบวนการทางธุรกิจทัว่ ไป ดังนัน้ ต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
มาออกแบบระบบ  อาศัยประสบการณ์สงู รวมทัง้ ต้องให้เวลาในการพัฒนาระบบ มีการพัฒนาบุคลากร
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ระบบจะต้องมีการเก็บผลตอบรับการใช้งานจากผู้ใช้เพื่อปรับปรุงระบบ
วิธีการที่จะให้ประชาชนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ท�ำให้ระบบใช้ง่าย ไม่จ�ำเป็นต้องมีมาตรการจูงใจ
อืน่ ใด ในทางตรงกันข้ามถ้าระบบยุง่ ยากแม้วา่ จะมีแรงจูงใจก็จะไม่ใช้ อนึง่ การจูงใจ เช่น การลดค่าใช้จา่ ย
ก็เป็นสิ่งที่อาจน�ำมาพิจารณาได้เช่นกัน48
45

46

47

48

การบรรยายของนาย Yi Kiri ผู้พิพากษาในศาลแขวงกลางกรุงโซล (Seoul Central District Court) ใน “รายงานผล
การประชุมระหว่างประเทศเรือ่ งการบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นพลวัตร” ระหว่าง
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร, หน้า 9.
โปรดดู “Judiciary Information System, Vision of E - Court” [Online], available http://eng.scourt.go.kr/
eng/jis/jis_ecourt_intro.jsp (accessed  February 14,2016)
การให้สัมภาษณ์ของนาย Hoshin Won ต�ำแหน่งผู้พิพากษา อ้างถึงใน Improving court efficiency : The Republic
of Korea’s e-court experience
การบรรยายของนาย Yi Kiri ผู้พิพากษาในศาลแขวงกลางกรุงโซล (Seoul Central District Court) ใน “รายงานผล
การประชุมระหว่างประเทศเรือ่ งการบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นพลวัตร” ระหว่าง
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร, หน้า 9-10.
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		 (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�ำมาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม
					 (2.1) ระบบเครือข่าย (Network System)
ระบบเครือข่ายของศาลยุติธรรมใช้ระบบเครือข่ายภายใน (Local Area
Network, LAN) และระบบอินเทอร์เน็ต (Inter-networking) โดยเชื่อมต่อในทุกศาลไม่ว่าจะเป็น
ศาลจังหวัดและศาลแขวง รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายนอก เช่น กระทรวงการปกครอง
และความมั่นคง ส�ำนักงานอัยการ ธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ มีการวางระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion
Detection System, IDS) และระบบก�ำจัดไวรัส (Anti-Virus System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเครือข่ายศาลยุตธิ รรม  ส�ำหรับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ในการเชือ่ มต่อกับเครือข่ายภายนอกจะใช้เทคโนโลยีการสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลส่วนบุคคล  (Virtual
Private Networks, VPN) ในการปฏิบัติการ49
					(2.2) ระบบบริหารจัดการคดี (Case Management System, CMS)
ระบบบริหารจัดการคดีได้น�ำมาใช้ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา  คดีครอบครัว
คดีปกครอง และคดีประเภทอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกศาลทั่วประเทศ  โดยในคดีอาญานั้น ข้อมูล
ต่าง ๆ จะถูกน�ำมาใช้งานร่วมกับส�ำนักงานอัยการ รวมถึงมีการวางระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งจัดท�ำ
ร่วมกันระหว่างส�ำนักงานต�ำรวจ ส�ำนักงานอัยการ และทัณฑสถาน นอกจากนี้ ในระบบข้อมูลของ
ศาลยุติธรรมยังสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำไม่ว่าจะเป็นการค้นหาและ
การเชือ่ มโยงค�ำพิพากษาของศาลฎีกา หรือศาลล่าง บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ระเบียบ หรือผลงานวิจยั
ต่าง ๆ รวมถึงการมีระบบสารานุกรมกฎหมาย และรายการดัชนี เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา
ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย50
				 (2.3) ระบบการลงทะเบียน (Registration System, RS)
ระบบการลงทะเบียนช่วยให้เข้าถึงการจัดพิมพ์หรือการอ่านส�ำเนาเอกสาร
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งระบบการลงทะเบียนนี้ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน
กระบวนการในการพัฒนางาน (Capability Maturity Model Integration) และ SO 20000
โดยศาลฎีกาได้น�ำระบบดังกล่าว มาใช้ใน 2 ส่วน คือ ระบบส�ำนักทะเบียน (The Registry Work
System) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการในการอ่านหรือจัดพิมพ์เอกสารรายวัน ซึ่งเกือบร้อยละ 80 เป็น
การให้บริการทางออนไลน์ และส�ำนักทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต (Internet Registry Office) ที่จะ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ได้จากที่บ้าน
ซึ่งมีค�ำขอกว่า 300,000 เรื่อง/วัน ที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์51
49
50
51

ธนา พิทยะเวสด์สุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 104
เรื่องเดียวกัน, หน้า 104-105
เรื่องเดียวกัน, หน้า 106
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

					(2.4) ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court)
								ก. การเข้าสู่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court Portal)
การเข้าสู่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น สามารถกระท�ำได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และในอนาคตช่องทางเข้าสู่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถรองรับและจัดการเอกสาร
ทั้งหลายในคดี เช่น การลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ การลงทะเบียนส�ำมะโนครัว และการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินตามค�ำสั่งศาล52
								ข. ระบบการจัดเก็บเอกสารทางคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Case
Filing System, ECFS)53 				
ระบบการจัดเก็บเอกสารทางคดีอเิ ล็กทรอนิกส์  หรือ ECFS  ถือเป็นระบบ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ได้รับการน�ำมาใช้เมื่อปี พ.ศ.
2553 โดยเป็นระบบที่อนุญาตให้คู่ความ (Litigant) หรือทนายความสามารถส่งค�ำฟ้องและจัดการคดี
ไฟล์เอกสาร พยานหลักฐานเอกสาร และพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล
ของศาลและกระบวนพิจารณาคดี โดยมิจ�ำต้องมาศาลแต่ใช้วิธีการยื่นผ่านเว็บไซต์ของระบบ ECFS54
ซึ่งภายหลังที่เข้าสู่ระบบ ECFS แล้ว โจทก์หรือผู้ฟ้องคดีจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
และข้อความแจ้งเตือน  เมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้มีการยื่นเอกสารต่อศาล โดยถ้าจ�ำเลยหรือผู้ถูกฟ้อง
ยินยอมที่จะใช้ระบบ ECFS พวกเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ของการยื่นค�ำร้องของ
คูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่ เช่นเดียวกัน  ซึง่ ในการเข้าถึงข้อมูลทางคดีและกระบวนพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์
จะอนุญาตให้คู่ความที่เกี่ยวข้องที่ใช้ระบบ ECFS เท่านั้น จึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที
ถึงสถานะปัจจุบนั ของกระบวนพิจารณา ซึง่ ในการเข้าถึงข้อมูลของคูค่ วามนัน้ โปรแกรมการจัดการของ
ระบบ ECFS ยังอนุญาตให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาลในการที่จะจัดการคดีให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยให้สามารถตรวจสอบสถานะของคดีด้วยรูปแบบที่รวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าถึง
ข้อมูลทางคดีโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ นัน้ สามารถใช้ได้เฉพาะคูค่ วามและทนายความของพวกเขาเท่านัน้   
แต่สาธารณชนไม่อาจเข้าถึงได้ แต่ทั้งนี้ หากเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับค�ำพิพากษาของศาล
ไม่ว่าจะเป็นค�ำพิพากษาของศาลฎีกา หรือความเห็นของศาลในระดับที่ต�่ำกว่าสาธารณชนยังสามารถ
เข้าถึงได้                                 
52
53

54

เรื่องเดียวกัน,หน้า  106 – 107.
โปรดดู “Judiciary Information System, Introduction” [Online], available http://eng.scourt.go.kr/eng/
jis/jis_ecourt_intro.jsp (accessed  February 14,2016)
โปรดดู [Online], available http://ecfs.scourt.go.kr (accessed  February 14,2016)
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นอกเหนือจากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น ระบบ ECFS ยังอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่คคู่ วามและทนายในการเข้าถึงข้อมูลทางคดี ข้อมูลของกระบวนพิจารณา การสืบค้น
ข้อมูลทางกฎหมาย ค�ำพิพากษาของศาลฎีกา ข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ โดยระบบ
จะมีการตระเตรียมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คคู่ วามในการเชือ่ มฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กบั
สถาบันการเงิน (Financial Institutions) ส�ำนักทะเบียน (Registration Offices) และองค์กรอืน่ ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในคดี ทั้งนี้   ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาลสามารถ
ที่จะจัดการงานคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการก�ำหนดตารางเวลาและ
การเตรียมการเพื่อที่จะพิจารณาคดีผ่านระบบ ECFS   
								ค. ระบบการให้คำ� ปรึกษาอัตโนมัติ (Automatic Consultation System,
ACS)
ระบบการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาอั ต โนมั ติ เ ป็ น ระบบที่ จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกส�ำหรับการเข้าถึงข้อมูลของศาล และอนุญาตให้ยื่นเอกสารได้แม้จะมิได้มาที่ศาล
โดยระบบนี้ประชาชนจะสามารถประหยัดเวลา  และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงยังเพลิดเพลิน
กับระบบการให้บริการที่หลากหลายโดยปราศจากข้อจ�ำกัดทั้งในเรื่องเวลาและสถานที55่
								ง. ระบบห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)56
									 ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Courtrooms) ถือเป็น
ส่วนส�ำคัญอย่างมากในระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) โดยในกระบวนการยุตธิ รรมของสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ได้ให้ความส�ำคัญในทางยุทธศาสตร์ที่จะสร้างระบบห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ในศาลทั่วประเทศ โดยมีลักษณะส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) มีการตระเตรียมคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมของ
ศาลต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์และติดตั้งไว้บนบัลลังก์ของผู้พิพากษา
(2) มีการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์ การน�ำเสนอข้อมูลผ่านจอภาพ เครื่องเล่น DVD เพื่อให้คู่ความและพยานสามารถใช้
อุปกรณ์ได้โดยง่ายในระหว่างการพิจารณาคดีประกอบการโต้แย้ง หรือกล่าวอ้าง
(3) มีการบริการด้วยความโปร่งใสในการเข้าถึงกระบวนพิจารณาคดี
โดยทั้ ง ผู ้ พิพ ากษา  คู่ความที่เ กี่ยวข้อง และทนายความสามารถที่ จะเห็ นการบั นทึ ก ทางชวเลข
(Stenographic Records) ของผู้จดรายงานในศาลเสมือนจริงผ่านภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้
เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล                             
55
56

ธนา  พิทยะเวสด์สุนทร,เรื่องเดิม,หน้า  107
โปรดดู “Judiciary Information System, Electronic Courtrooms” [Online], available http://eng.scourt.
go.kr/eng/jis/jis_ecourt_intro.jsp (accessed  February 14,2016)
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

								จ. ระบบการบริหารจัดการศาลยุติธรรมอัจฉริยะ (Intelligent Court
Administration)
ระบบการบริหารจัดการศาลยุติธรรมอัจฉริยะเป็นพื้นฐานส�ำคัญของ
ศาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการภายในของศาลยุติธรรมในการสนับสนุนข้อมูล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำค�ำพิพากษา  โดยกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการความรู้
การจัดการข้อมูลเชิงสถิติและทรัพยากรบุคคล โดยถือเป็นส่วนส�ำคัญในการสนับสนุนการท�ำงาน
ของระบบดังกล่าว และการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท�ำค�ำพิพากษาแบบทันท่วงที
ที่มีประสิทธิภาพ57
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบการยื่นค�ำร้องทางกระดาษกับทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่ง58
2011
2012
2013
การยื่นค�ำร้องทางกระดาษ
34,363 47,710 42,802
คดีที่ใช้
การยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,087 10,433 17,923
องค์คณะ 3 คน เปอร์เซ็นต์ของการยืน่ ค�ำร้องทาง 10.63% 17.94% 29.52%
อิเล็กทรอนิกส์
การยื่นค�ำร้องทางกระดาษ
139,728 196,501 191,006
คดีที่ใช้
การยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 21,870 50,078 70,971
ผู้พิพากษา
เปอร์เซ็นต์ของการยืน่ ค�ำร้องทาง 13.53% 20.31% 27.09%
คนเดียว
อิเล็กทรอนิกส์
การยื่นค�ำร้องทางกระดาษ
307,300 357,207 338,068
คดีที่มีทุนทรัพย์ การยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 108,278 304,682 355,002
เล็กน้อย59
เปอร์เซ็นต์ของการยืน่ ค�ำร้องทาง 26.05% 46.03% 51.22%
อิเล็กทรอนิกส์

57
58

59

2014
2015
33,278 9,247
28,480 12,903
46.12% 58.25%
168,199 75,668
108,693 57,233
39.25% 43.06%
293,662 120,193
432,630 212,067
59.57% 63.83%

ธนา พิทยะเวสด์สุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 108.
โปรดดู “Judiciary Information System, Vision of E - Court” [Online], available http://eng.scourt.go.kr/
eng/jis/jis_ecourt_intro.jsp (accessed February 14, 2016)
Small claim case หมายถึง คดีที่มีการเรียกให้ชดใช้เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านวอน หรือในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 30 วัน หรือปรับไม่เกิน 200,000 วอน
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เมื่อพิจารณาตารางที่ 1 เห็นได้ว่า  ภายหลังจากที่ศาลยุติธรรมของ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้น�ำระบบ ECFS มาใช้ และเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถส่งค�ำฟ้องหรือค�ำร้อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ พบว่า  สัดส่วนในการยื่นค�ำร้องทางกระดาษตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011-2015 มีการ
ลดลงอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ และมีสดั ส่วนในการยืน่ ค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์มอี ตั ราทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยแปร
ผกผันกับการยื่นค�ำร้องทางกระดาษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อยมีอัตราส่วนในการ
ยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นถึง 63.83 % ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งถือเป็นย่างก้าวที่ส�ำคัญและ
มีความเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการเข้าสู่ระบบ e-Court อย่างเต็มตัวของสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้
5. การวางยุทธศาสตร์ในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในศาลรัฐธรรมนูญ
หากพิ จ ารณาพั ฒ นาการของศาลยุ ติ ธ รรมและศาลปกครองของประเทศไทยพบว่ า 
ศาลยุติธรรมมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ในแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2547-2551 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ระบบส�ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ภายในปี พ.ศ. 2552 แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ศาลยุติธรรมได้มีย่างก้าวที่ส�ำคัญในคดีหมายเลขด�ำ
ที่ 36/2540 ที่ได้น�ำระบบการประชุมทางจอภาพมาใช้เป็นครั้งแรกในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2541 หรือประมาณ 18 ปีที่แล้ว ในการสืบพยานบุคคล
ข้ามประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศญีป่ นุ่   ในขณะทีศ่ าลปกครองแนวคิดในการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้พึ่งปรากฏในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 22 ที่อนุญาตให้ศาลใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ศาลด้วยกัน หรือกับคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น แต่ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย แม้จะมีแนวคิดใน
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนศาลปกครอง  ตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 ข้อ 19 แต่การน�ำมาปรับใช้คงเป็นเพียงเรื่อง
การบันทึกการเบิกความของพยานโดยใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียง หรือภาพและเสียงเท่านั้น
ส่วนการน�ำระบบการประชุมทางจอภาพพึ่งเริ่มมีขึ้นตามข้อก�ำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่าด้วย
องค์คณะในการพิจารณาพิพากษา  วิธีพิจารณา  และการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2549 ข้อ 28 แต่ทั้งนี้
การก�ำหนดไว้ดงั กล่าวก็มไิ ด้มคี วามชัดเจนในแง่ของการน�ำไปปฏิบตั ิ หากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการ
สืบพยานภายนอกศาล ทัง้ ในเรือ่ งสถานที่ ค่าใช้จา่ ยในการใช้ระบบ ค่าใช้จา่ ยแก่สกั ขีพยาน ค่าเช่าสถานที่
ค่าเช่าที่พักพยาน และผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการ ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้  ถือเป็นปัญหาเบื้องต้น
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การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

ของการน�ำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ทยี่ งั มีความไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ เพือ่ ให้การมองภาพรวมของระบบ
e-Court ในศาลต่าง ๆ ว่ามีรปู แบบอย่างไร ผูเ้ ขียนจึงได้จำ� แนกการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้
ในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญพอสังเขป ดังต่อไปนี้ ดังปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ
หัวข้อ

ศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ

(1) การฟ้องคดี (e-Filling)

-

-

-

(2) การยื่นหรือส่งค�ำคู่ความ
ค�ำร้อง ค�ำขอ หรือเอกสาร
อื่นระหว่างศาลกับคู่ความ
(two-way) โดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 68
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการส่งค�ำคู่ความหรือ
เอกสารต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
ของศาลหรือต่อคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่
โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2550
- ประกาศส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการส่งค�ำคู่ความหรือ
เอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 25 กันยายน 2550

-

-

(3) การส่งค�ำร้อง ประกาศ
หรือเอกสารอื่นที่ศาลกระท�ำต่อ
คู่ความ (one-way) โดยใช้
โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่น

-

ระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่
ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
พ.ศ. 2543 ข้อ 22

ระเบียบ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการบริหาร
จัดการงานคดี
พ.ศ. 2550 ข้อ 10
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หัวข้อ

ศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ

(4) การแจ้งค�ำสั่งหรือข้อความ
ไปยังคู่ความ โดยใช้ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ
การส่งข้อความผ่านสมาร์ทโฟน
(SMS)

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 68
- ประกาศส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการส่งค�ำคู่ความหรือ
เอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลหรือต่อคู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์
โทรสาร หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 25 กันยายน 2550

-

-

(5) การด�ำเนินกระบวนการ
ไกล่เกลี่ย

ข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554
ข้อ 17, ข้อ 48

-

-

(6) การออกค�ำสั่งหรือหมาย
อาญาโดยใช้โทรศัพท์ โทรสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
- ข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการออกค�ำสั่งหรือ
หมายอาญา พ.ศ. 2548

-

-

(7) การใช้ระบบการประชุมทาง - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
จอภาพ (Videoconferencing) ความอาญา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
- ข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยการสอบถาม
ผู้ต้องหาหรือท�ำการไต่สวนพยาน
หลักฐานในการออกหมายขัง
ผู้ต้องหาในลักษณะการประชุม
ทางจอภาพ พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดี
อาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้า
โดยตรงกับจ�ำเลย พ.ศ. 2556  
ข้อ 3 วรรคหนึ่ง

-

ข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณา 
และการท�ำ
ค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2550 ข้อ 42
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หัวข้อ

ศาลปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ

(8) การบันทึกค�ำเบิกความพยาน - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 172 วรรคสี่
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 121 วรรคสอง

ระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่
ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
พ.ศ. 2543 ข้อ 59

ข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณา 
และการท�ำ
ค�ำวินิจฉัย
พ.ศ. 2550 ข้อ 42

(9) การช�ำระค่าธรรมเนียมศาล - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต , ATM, ความแพ่ง
ธนาคาร เป็นต้น
- ข้อก�ำหนดของประธาน
ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. 2554
ข้อ 5  

-

-

(10) การจัดท�ำสารบบความ
- ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
สารบบค�ำพิพากษา และการเก็บ ความแพ่ง มาตรา 51 วรรคสอง
รักษาข้อมูลในส�ำนวนคดีในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่
ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง
พ.ศ. 2543 ข้อ 23

-

-

-

(11) ห้องพิจารณาคดี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom)
และการสืบพยานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Hearing)

ศาลยุติธรรม

-

เมื่ อ พิ จ ารณาตารางเปรี ย บเที ย บเห็ น ได้ ว ่ า  ในแต่ ล ะศาลล้ ว นน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มาปรับใช้ในกระบวนการที่แตกต่างกัน ซึ่งในบางกระบวนการของศาลยุติธรรมก็อาจน�ำมาปรับใช้ใน
ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่บางกระบวนการโดยสภาพก็ไม่อาจน�ำมาบังคับใช้ในศาลรัฐธรรมนูญได้
หากสรุปกรอบแนวคิดในการด�ำเนินการเพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายในการเป็นศาลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Constitutional Court) ผู้เขียนเห็นว่า  ศาลรัฐธรรมนูญควรน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับใช้ดังปรากฏตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งบางส่วนอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ แต่บางส่วน
เป็นมุมมองของผู้เขียนในสิ่งที่ควรจะมีในอนาคต)
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ตารางที่ 3
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (e-Office)

(1)
(2)
   
(3)
  

(4)
(5)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

ก�ำลังด�ำเนินการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- การสร้ า ง/เสนอ/เวี ย น/รายงาน
หนังสือ ประกาศหรือเอกสารอื่น ๆ
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการและการสืบค้นเอกสาร
ระบบบริหารงานบุคลากร เช่น
- การจั ด การข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เช่ น
ประวัติการศึกษา  การรับราชการ
เครื่องราช ฯ
- การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น/ค่ า จ้ า ง/ค่ า
ตอบแทน
ระบบบริหารงานบุคลากร (ฝึกอบรม)
ระบบงบประมาณ  
ควรด�ำเนินการ
ระบบการจัดเก็บและสืบค้นกฎหมาย  
ข้อก�ำหนด  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศาลและ
ส�ำนักงาน
ระบบการลาของข้าราชการและลูกจ้าง
ของส�ำนักงาน
ระบบการออกใบรับรองเงินเดือน หรือ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางธุ ร กรรมทาง
การเงินอื่น
ระบบการเบิกเงินทดรองราชการ หรือ
สวัสดิการ
ระบบการจองยานพาหนะ
ระบบงานสารสนเทศส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง
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ระบบงานสารบรรณด้านคดี
ก�ำลังด�ำเนินการ
(1) ระบบงานสารบรรณคดี
(2) ระบบงานรับค�ำร้อง
(3) ระบบงานกระบวน
พิจารณา
(4)   ระบบงานไต่สวน
(5)   ระบบงานออกหมาย
(6)   ระบบงานสถิติคดี
(7)   ระบบงานควบคุมระบบ
(8)   ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
(9) ระบบติดตามความ
เคลื่อนไหวคดี
(10) ระบบสืบค้น
ค�ำวินิจฉัยและค�ำสัง่
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(11) ระบบจัดเก็บข้อมูล
ส�ำนวนคดีในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ควรด�ำเนินการ
(1)  การสร้างระบบส�ำนักงาน
เสมือน (Virtual office) คือ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถปฏิ บั ติ
งานที่บ้านแล้วส่งงานดังกล่าว
ไปยังที่ท�ำงานได้

ระบบงานด้านกระบวนพิจารณาคดี

(1)
(2)
(3)  
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

ควรด�ำเนินการ
การยืน่ ค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filling)
การยื่นหรือส่งค�ำร้อง ค�ำขอ
หรือเอกสารอื่นเพิ่มเติมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของคู่กรณี
การแจ้งค�ำสั่งหรือข้อความ
อย่างอื่นไปยังคู่กรณีผ่าน
e-mail หรือ SMS
การประชุมภายในของตุลาการ
ประจ�ำคดีผ่านระบบทางไกล
โดยไม่จ�ำต้องมาศาล
การสร้างห้องพิจารณาคดี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom)  
และการสืบพยานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Hearing)
การสร้างระบบ Application
เพื่อรองรับการท�ำงานใน
Smart Phone
การให้บริการเรียกดูข้อมูลภาพ
และเสียงในคดีที่มีการไต่สวน
ย้อนหลังผ่านเว็บไซต์
การเชื่อมต่อข้อมูลกับองค์กร
ของรัฐอื่น (Corporate
Excellence) ในการน�ำส่ง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา  หรือ
มาตรการทางการบังคับคดี หรือ
การคุ้มครองชั่วคราว
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาศาลรัฐธรรมนูญไปสู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) หรือองค์กรแห่งเทคโนโลยี นั้น  
ศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างแผนบทเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความชัดเจน (Roadmap)
โดยมีเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์สำ� คัญว่าภายในกีป่ จี ะเข้าสูก่ ารเป็นศาลรัฐธรรมนูญแห่งอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มตัว โดยจัดแบ่งขั้นตอนการด�ำเนินการเป็นรายปี โดยอาจแบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 4 ด้าน  
คือ
1. ด้านระบบสารสนเทศ (Information) ประกอบด้วย
1.1 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) (ปัจจุบันมีการด�ำเนินการ
บางส่วนแล้วอย่างไรก็ตามยังคงมีหลายลักษณะงานที่ยังมิได้ครอบคลุม)
1.2 ศาลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-Constitutional Court) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  
ได้แก่  
1.2.1 ระบบงานสารบรรณด้านคดี (ปัจจุบันมีการด�ำเนินการบางส่วนแล้ว)
1.2.2 ระบบงานด้านกระบวนพิจารณาคดี ยกตัวอย่างเช่น
  
(1) การยื่นค�ำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling)
(2) การยื่นหรือส่งค�ำร้อง ค�ำขอ หรือเอกสารอื่นเพิ่มเติมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของคู่กรณี
(3) การแจ้งค�ำสั่งหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่กรณีผ่าน e-mail หรือ SMS
(4) การประชุมภายในของตุลาการประจ�ำคดีผา่ นระบบทางไกล  โดยไม่จำ� ต้อง
มาศาล
(5) การสร้างห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtroom) และการ
สืบพยานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Hearing)
(6) การสร้างระบบ Application เพื่อรองรับการท�ำงานใน Smart Phone
(7) การให้บริการเรียกดูข้อมูลภาพและเสียงในคดีที่มีการไต่สวนย้อนหลัง
ผ่านเว็บไซต์
(8) การเชื่อมต่อข้อมูลกับองค์กรของรัฐอื่น (Corporate Excellence) ใน
การน�ำส่งประกาศราชกิจจานุเบกษา หรือมาตรการทางการบังคับคดี หรือการคุ้มครองชั่วคราว
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในเรื่องฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ ศูนย์ความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Center) โครงข่ายการสื่อสาร
3. ด้านบุคลากร (Human Research Development) คือ การอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning คือ การถ่ายทอดเนื้อหานั้น
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ภาสพงษ์ เรณุมาศ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้
บุคลากรไม่สูญเสียเวลาในการท�ำงานประจ�ำในการศึกษาเรียนรู้ และยังสามารถน�ำเนื้อหาดังกล่าว
ไปเรียนรู้ที่บ้านหรือสถานที่อื่นได้
4. ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย คือ การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการยอมรับหรือความผูกพันของผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้
(User) รวมถึงการยอมรับหรือความผูกพันของศาลและคู่กรณีในการยื่นค�ำร้อง ค�ำขอ การแจ้งค�ำสั่ง
การรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการรับฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลรัฐธรรมนูญตามกรอบแนวคิดดังกล่าว
เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นจากผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและการด�ำเนินการของศาลยุติธรรม
ในประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ แต่อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาจะมีความเป็นไปได้เพียงใด ยังอาจต้องพิจารณาในเรือ่ งความเหมาะสมและลักษณะเฉพาะ
ของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งอาจมีรูปแบบบางประการที่ต้องออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับระบบวิธีพิจารณาคดีของศาลต่อไป  
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สิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
วราเทพ รัตนากร*
1. ความเบื้องต้น
เหตุการณ์ทปี่ ระชาชนได้รบั ความเดือดร้อนอันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐมีให้เห็นอยูเ่ ป็นประจ�ำ และในการนีร้ ฐั ย่อมมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องบรรเทาและเยียวยา
ความเดือดร้อนนัน้ ให้แก่ประชาชน การร้องทุกข์กถ็ อื เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีป่ ระชาชนจะขอให้รฐั ช่วยบรรเทา
และเยียวยาความเดือดร้อนดังกล่าวได้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้รับรองสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนไว้ในมาตรา  59 ซึ่งบัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว” จากหลักการดังกล่าว
นายกรัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรีในฐานะขององค์กรฝ่ายบริหารจึงได้ออกระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวยังคงมีข้อขัดข้องอยู่
บ้างบางประการ อันอาจท�ำให้ในบั้นปลายแล้วการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขของประชาชนไม่สามารถบรรลุ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ในบทความนี้จะได้
ศึกษาถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และจะได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิด
ขึน้ ในบริบทของสังคมไทย รวมทัง้ น�ำเสนอข้อเสนอแนะในกรณีทจี่ ะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชนเป็นการด�ำเนินการที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
* อดีตรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ , ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร “หลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ ประชาธิ ป ไตย” (นธป.) รุ ่ น ที่ 2 ของส� ำ นั ก งาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

_16-0497(193-209)P3.indd 193

193
6/17/59 BE 3:51 PM

วราเทพ รัตนากร

2. แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
		2.1 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย กรี ก ที่ มี ลั ก ษณะ
โน้มเอียง ไปในทางทีจ่ ำ� กัดอ�ำนาจของผูป้ กครอง ส่วนค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” นัน้ เป็นถ้อยค�ำทีเ่ ริม่ ใช้กนั
เมื่อศตวรรษที่ 20 นี้เอง โดยเรื่องสิทธิมนุษยชนมีรากฐานทางความคิดมาจากทฤษฎีตามกฎหมาย
ธรรมชาติ ซึง่ มีหลักการทีส่ ำ� คัญว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพทีม่ นุษย์ทกุ คนมีอยูต่ ามธรรมชาติ
(Natural Rights) ในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์โดยไม่ค�ำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นที่อยู่ ชนชั้นวรรณะ
ชาติพันธุ์ เพศ อายุ สีผิว ภาษา มีความเชื่อทางศาสนาหรือทางการเมืองเป็นเช่นไร ทุกคนสามารถใช้
สิทธิตามธรรมชาติเหล่านี้ได้เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุผลเพราะบุคคลนั้นเป็นมนุษย์ โดย
ทั่วไปแล้วสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มีมาก่อนการเกิดขึ้นของ “รัฐ” ดังนั้น การเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชน
จึงมิได้เป็นเรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นสิทธิแก่บุคคล หากแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายของรัฐได้บัญญัติ
รับรองสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น เสรีภาพในชีวิตร่างกาย เสรีภาพใน
ความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น1
อย่างไรก็ดี แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เดิมนั้นยังไม่มีฐานเป็นสิทธิตามกฎหมาย
อย่างแท้จริงหากแต่โน้มเอียงไปในทางปรัชญาอยู่มาก เพราะเป็นแต่เพียงการยอมรับว่าบุคคล
ควรมีสทิ ธิบางประการในฐานะทีเ่ กิดมาเป็นมนุษย์ ซึง่ มีประเด็นปัญหาตามมาว่าสิทธิดงั กล่าวมีขอบเขต
แค่ไหนเพียงไร อันเป็นเรื่องที่ขาดความชัดเจนและไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ นานาประเทศจึงได้พยายาม
ทีจ่ ะท�ำให้สทิ ธิตามกฎหมายธรรมชาติมสี ภาพบังคับเป็นสิทธิตามกฎหมายด้วยการน�ำเอาแนวความคิด
สิทธิมนุษยชนมาบัญญัติรวบรวมไว้เป็นเอกสารทางกฎหมายซึ่งมีสภาพบังคับตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่น สนธิสญ
ั ญา หรือ ให้มสี ภาพบังคับทางกฎหมายภายใน เช่น บัญญัตริ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ
เป็นต้น
		2.2 ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับบุคคลอย่างขาดเสียไม่ได้ในรัฐเสรีประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงได้รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้อย่าง
ชัดแจ้ง ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะพิจารณาถึงความหมายของสิทธิมนุษยชน จึงควรต้องพิจารณาถึง
ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิไตยได้รับรองไว้เสียก่อน

1

บรรเจิด สิงคะเนติ วรกร โอภาสนันท์ และอารยา สุขสม, รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีก่ ระทบต่อสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555),
น. 4-6.
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สิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

1) ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ความหมายโดยทั่วไปของค�ำว่า  “สิทธิ” (Right) นั้น หมายถึง อ�ำนาจที่กฎหมาย
รับรองและให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย2 แต่ “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” นั้นถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมาย
มหาชน ซึง่ หมายถึงอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บญ
ั ญัตใิ ห้การรับรองแก่ปจั เจกบุคคล
ในอันทีจ่ ะกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการใด การให้อำ� นาจแก่ปจั เจกบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง
ต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน นอกจากนัน้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายความ
รวมถึง การให้หลักประกันในทางหลักการ คือการมุง่ คุม้ ครองต่อสถาบันทางกฎหมายในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
เช่น มุ่งคุ้มครองเรื่องกรรมสิทธิ์ หรือเสรีภาพทางวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิทผี่ กู พันองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐ
ทัง้ หลายทีจ่ ะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญ
มีผลได้รับการรับรองและคุ้มครองในทางปฏิบัติ
ส่ ว น “เสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ ” นั้ น หมายถึ ง สภาพการณ์ ที่ บุ ค คลมี อิ ส ระ
ที่จะกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบง�ำจาก
บุคคลอืน่ กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้การรับรองและคุม้ ครองเสรีภาพของบุคคลนัน้ อาจเป็นกฎหมายมหาชน
หรือกฎหมายเอกชนก็ได้ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นเสรีภาพตามกฎหมายมหาชนที่รัฐธรรมนูญ
ได้ให้การรับรองและคุม้ ครองแก่บคุ คลในการก�ำหนดชะตากรรมของตนโดยมีอสิ ระทีจ่ ะกระท�ำการหรือ
งดเว้นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้รัฐหรือบุคคลอื่นด�ำเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพือ่ ส่งเสริมหรือเอือ้ อ�ำนวย ให้การใช้เสรีภาพของตนบรรลุผลหรือสะดวกขึน้ รัฐหรือบุคคลอืน่
มีหน้าทีเ่ พียงไม่เข้ามารบกวนการใช้เสรีภาพของตนเท่านัน้ ตัวอย่างเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญให้การรับรอง
และคุ้มครองไว้ เช่น เสรีภาพนับถือศาสนา  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในเคหสถาน
เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิน่ ทีอ่ ยูภ่ ายในราชอาณาจักร เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพ
ในทางวิชาการ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นต้น

2

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543), น. 21.
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2) ความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิและเสรีภาพแตกต่างกันตรงที่ “สิทธิ” เป็นอ�ำนาจทีบ่ คุ คลพึงมีเพือ่ เรียกร้องให้รฐั
หรือบุคคลอืน่ กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ส่งเสริมหรือเอือ้ อ�ำนวยให้การใช้
สิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้นบรรลุผลหรือสะดวกขึ้น เช่น สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง บุคคล
ผู้ทรงสิทธิ จะใช้สิทธิดังกล่าวไม่ได้ตราบใดที่รัฐยังไม่ได้จัดการเลือกตั้ง หรือสิทธิได้รับทราบและเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ บุคคลผู้ทรงสิทธิมีอ�ำนาจตามกฎหมายที่
จะขอดูข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐได้ ซึ่งก่อให้เกิดหน้าที่
แก่หน่วยงานของรัฐที่จะต้องให้ผู้ยื่นค�ำขอได้ดูข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะเหล่านั้น เป็นต้น
ในขณะที่ “เสรีภาพ” เป็นอ�ำนาจที่บุคคลพึงมีเพื่อความอิสระในการตัดสินใจที่จะ
กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยตนเอง แม้เสรีภาพจะก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐ
หรือบุคคลอืน่ เช่นเดียวกับสิทธิ แต่หน้าทีน่ นั้ ก็เป็นแต่เพียงหน้าทีท่ จี่ ะต้องงดเว้นกระท�ำการใด ๆ อันเป็น
อุปสรรคขัดขวางการใช้เสรีภาพของบุคคลผูท้ รงเสรีภาพเท่านัน้ บุคคลผูท้ รงเสรีภาพจึงไม่มอี ำ� นาจตาม
กฎหมายที่จะเรียกร้องให้รัฐหรือบุคคลอื่นกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นการส่งเสริม
หรือเอื้ออ�ำนวยการใช้เสรีภาพของตนได้สะดวกขึ้น3 เช่น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ ผู้ทรงเสรีภาพย่อมมีอ�ำนาจ ตามกฎหมายในอันที่จะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้รัฐ มาจัดการชุมนุมหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการชุมนุม
ให้ก่อนที่จะใช้เสรีภาพนั้น และผู้ทรงเสรีภาพก็ไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้รัฐจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการชุมนุมให้แก่ตน ผู้ทรงเสรีภาพมีอ�ำนาจตามกฎหมายเพียงเรียกร้องให้รัฐ
หรือบุคคลอื่นงดเว้นกระท�ำการใด ๆ อันเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการชุมนุมเท่านั้น
3) ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพหรือบุคคลซึ่งได้รับสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ อาจจ�ำแนกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิมนุษยชน
และสิทธิพลเมือง ดังนี้
(1) สิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่ติดตัวมนุษย์
ทุกคนมาตั้งแต่กําเนิดและไม่อาจถูกพรากไปจากมนุษย์ได้โดยไม่เป็นการท�ำลายความเป็นมนุษย์ของ
ผู้นั้น สิทธิมนุษยชน จึงเป็นคุณลักษณะประจ�ำตัวของมนุษย์และเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีในฐานะ
ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนจึงมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น ไม่มี
มนุษย์ผู้ใดสามารถจะสละสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้โดยชอบ และไม่มีผู้ปกครองคนใดหรือคณะใด
ที่จะมีอ�ำนาจท�ำลายสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้ ตัวอย่างสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
3

เพิ่งอ้าง, น. 22.
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สิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

และร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความ
คุ้มครองแก่บุคคลทุกคนโดยมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนสัญชาติใด เชื้อชาติใด หรือนับถือ
ศาสนาใด หากบุคคลนั้น เข้ามาอยู่ในขอบเขตอ�ำนาจรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญของรัฐนั้น บุคคลดังกล่าว
ย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น ๆ ด้วย4
(2) สิทธิพลเมือง (Citizen Right) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพในอันที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตจ�ำนงทางการเมืองของรัฐหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรของรัฐ
สิทธิพลเมืองจึงมีได้เฉพาะภายหลังเวลาที่เกิดรัฐแล้วเท่านั้น และรัฐมักจะบัญญัติรับรองและคุ้มครอง
สิทธิประเภทนีใ้ ห้แก่พลเมืองของตนเท่านัน้ ตัวอย่างสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตัง้ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และสิทธิในการสมัคร
เข้ารับราชการ เป็นต้น
		2.3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิทผี่ กู ติดอยูก่ บั มนุษย์ทกุ คน เป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจมีผใู้ ดพรากไปจากมนุษย์
ได้ ด้วยเหตุนี้ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องส�ำคัญทั้งในระดับกฎหมายภายในประเทศและ
ระดับกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนี5้
1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายภายในประเทศ
ส� ำ หรั บ แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องปั จ เจกบุ ค คลนั้ น
รัฐเสรีประชาธิปไตย ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญของรัฐในอันทีจ่ ะต้องให้ความคุม้ ครองสิทธิ
แก่ประชาชนซึง่ อาศัยอยูภ่ ายในรัฐของตน โดยการบัญญัตริ บั รองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ใน
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ เพราะการบัญญัตไิ ว้เช่นนัน้ ย่อมเท่ากับว่าสิทธิและเสรีภาพ
มีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญและมีคุณค่าในฐานะความเป็นกฎหมายสูงสุดไปด้วย ซึ่งเป็น
ไปตาม “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” และส่งผลให้การตรากฎหมายและการใช้
อ�ำนาจของรัฐจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ นอกจากนี้ การบัญญัติรับรองสิทธิ
และเสรีภาพในรัฐธรรมนูญยังเป็นการก�ำหนดหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิในทางศาลแก่บุคคล
ซึ่งถูกกระท�ำละเมิดจากรัฐไว้อีกด้วย
4

5

บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร:
วิญญูชน, 2552) น. 49.
บรรเจิด สิงคะเนติ วรกร โอภาสนันท์ และอารยา สุขสม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 66-78.
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2) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายระหว่างประเทศ
แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลในระบบกฎหมายระหว่าง
ประเทศนัน้ ถือว่ายังมีความแตกต่างจากระบบกฎหมายภายใน เนือ่ งจากแต่เดิมปัจเจกบุคคลไม่ถอื ว่า
เป็นผู้ทรงสิทธิ ตามกฎหมายระหว่างประเทศแตกต่างจากรัฐที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และแม้วา่ รัฐต่าง ๆ จะท�ำสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ
ของปัจเจกบุคคลก็ตาม สนธิสัญญาเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงการผูกพันการใช้อ�ำนาจของรัฐภาคีในอันที่
จะค�ำนึงถึงการปฏิบัติต่อประชาชนของตนเท่านั้น กล่าวคือ ข้อความในสนธิสัญญามิได้มีสภาพบังคับ
เป็นกฎหมายที่จะก่อให้เกิดสิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้รัฐต้องรับผิดจากการละเมิด
สนธิสัญญาเหล่านั้นแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ รัฐต่าง ๆ จึงคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยความ
ร่วมมือกันจัดท�ำสนธิสัญญาเพื่อสร้างหลักประกันและให้ความคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลให้มี
สภาพบังคับทางกฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในเวลาต่อมาและ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปในอนาคต6
3. องค์กรที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
		3.1 องค์กรในต่างประเทศ
				 องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ มีทงั้ ในระดับสหประชาชาติและ
ระดับนานาประเทศ โดยมีการจัดตัง้ องค์กรต่าง ๆ ขึน้ มาเป็นกลไกขับเคลือ่ นกระบวนการคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนในแต่ละระดับ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1) ระดับสหประชาชาติ
ตามกฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนไว้ และได้ก�ำหนดให้หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ เช่น คณะมนตรีความมั่นคง
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ท�ำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานให้เป็นจริง โดยสหประชาชาติมีทรรศนะว่ามนุษย์ควรได้อยู่อาศัยในสังคมที่เคารพ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (basic human rights) และมีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งในระบบ
ที่มีหลายพรรคการเมืองแข่งขันกัน อันเป็นความมั่นคงทางการเมืองซึ่งจัดเป็น 1 ใน 7 ความมั่นคง
ของมนุษย์ที่สหประชาชาติมุ่งหวังที่จะพัฒนา7 นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งหน่วยงาน
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะขึน้ มา ซึง่ ประกอบด้วยสถาบันต่าง ๆ ภายใต้กฎบัตรหรือสนธิสญ
ั ญา
6
7

เพิ่งอ้าง, น. 20
The United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994, (New York:
Oxford University Press, 1994), p. 32.
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ก่อตั้ง (Constitutional Basis) และมีกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและท�ำงานที่เป็นพิเศษ
หน่วยงานทีเ่ ป็นหลักในเรือ่ งนี้ คือ คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Commission on Human
Right) นอกจากนั้นยังมี คณะอนุกรรมาธิการเพื่อการป้องกันการเลือกปฏิบัติและปกป้องชนกลุ่มน้อย
(The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities)
และคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (The Commission on Status of Women) นอกจากนี้
ยังมีกระบวนการร้องทุกข์ตอ่ องค์การสหประชาชาติกรณีมกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน ขัน้ รุนแรงอีกด้วย8
2) ระดับนานาประเทศ
การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น สิ่ ง ที่ น านาประเทศต่ า งให้ ค วามสนใจและให้
ความส�ำคัญ โดยอาจแยกกลุ่มประเทศที่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนออกเป็นสองกลุ่ม คือ
กลุ่มประเทศที่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ และกลุ่มประเทศที่มีกลไกในการ
คุ้มครองสิทธิที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยแต่ละกลุ่มมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้
(1) กลุ่มประเทศที่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ เช่น
- คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
- คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การระหว่างรัฐอเมริกันและศาลสิทธิ
มนุษยชนแห่งองค์การระหว่างรัฐอเมริกัน
- คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การระหว่างประเทศรัฐแอฟฟริกัน
และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การระหว่างรัฐแอฟริกัน
(2) กลุ่มประเทศที่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น
- ศาลอาญาระหว่างประเทศ
- ส�ำนักงานเลขาธิการของกลุ่มประเทศในเครือจักรภพ
- สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
		3.2 องค์กรในประเทศไทย
องค์กรของรัฐในประเทศไทยทีท่ ำ� หน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิมนุษยชนตลอดจนให้ความคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอาจจ�ำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการหรือหน่วยงานขององค์กรฝ่ายบริหาร เช่น ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (การคุ้มครองในรูปแบบป้องกัน) กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ และคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น

8

Buergenthal Thomas, International Human Rights in a Nutshell, (St. Paul, Minnesota: West Publishing
Company, 1995), pp. 67-80.
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กลุ่มที่ 2 คณะกรรมาธิการขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น คณะกรรมาธิการการกฎหมาย
การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน ทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรตัง้ ขึน้ ตามข้อ 82 (1) แห่งข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 โดยมีอ�ำนาจหน้าที่กระท�ำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย การยุตธิ รรม สิทธิมนุษยชน และการคุม้ ครอง
สิทธิชุมชนในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 องค์กรฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ
ศาลทหาร
กลุ่มที่ 4 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
4. การเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2552
กล่าวเฉพาะการให้ความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตลอดจนสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กร ฝ่ายบริหาร
นั้น มีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแบบป้องกัน
และแก้ไข เช่น กรณีส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายของร่ า งกฎหมาย เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ร ่ า งกฎหมายมี เ นื้ อ หาสาระจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของประชาชนเกินสมควร หรือกรณีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ทีม่ ภี ารกิจจัดวางระบบและส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการด�ำเนินการให้พยาน ผูเ้ สียหาย
และจ�ำเลยในคดีอาญาได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ หรือเยียวยา  เป็นต้น นอกจากกรณีดังกล่าว
หากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่หรือ ส่วนราชการ หรือจ�ำเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์
บุคคลดังกล่าวก็มสี ทิ ธิเสนอค�ำร้องทุกข์ตอ่ ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องได้ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ พ.ศ. 25529 ซึง่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ และมีศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานทีข่ บั เคลือ่ นกลไกตามระเบียบนี้ อย่างไรก็ดี แม้วา่ ระเบียบดังกล่าว
ได้ใช้บังคับมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงอยู่หลายประการ ทั้งนี้ เนื้อหาในส่วนนี้จะได้อธิบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์โดยสังเขป ดังนี้
9

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 179 ง วันที่ 14 ธันวาคม 2552
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		4.1 การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ก�ำหนดให้ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
ส่วนราชการ หรือจ�ำเป็นต้องให้สว่ นราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลือ้ งทุกข์ มีสทิ ธิเสนอค�ำร้อง
ทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้10 โดยผู้ร้องทุกข์จะต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง เว้นแต่เจ็บป่วยหรือ
ไม่สามารถร้องทุกข์ด้วยตนเองได้และไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้ใดร้องทุกข์แทนได้ ให้ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา หรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้จัดการร้องทุกข์แทนได้11
ค�ำร้องทุกข์นั้นจะต้องท�ำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยค�ำสุภาพ โดยมีรายการชื่อและที่อยู่ของ
ผูร้ อ้ งทุกข์ ระบุเรือ่ งอันเป็นเหตุให้ตอ้ งร้องทุกข์พร้อมทัง้ ข้อเท็จจริงและค�ำขอให้สว่ นราชการช่วยเหลือ
เยียวยาหรือปลดเปลือ้ งทุกข์ และลงลายมือชือ่ ของผูร้ อ้ งทุกข์หรือผูร้ บั มอบฉันทะหรือผูจ้ ดั การแทนและ
ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ผู้ร้องทุกข์ไปด้วย
กรณีทคี่ ำ� ร้องทุกข์ใดมีรายการไม่ครบถ้วนตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น หรือไม่ชดั เจนหรือไม่อาจ
เข้าใจได้ ให้เจ้าหน้าทีส่ ว่ นราชการให้คำ� แนะน�ำแก่ผรู้ อ้ งทุกข์เพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมค�ำร้องทุกข์นนั้
ให้ถกู ต้อง และหากผูร้ อ้ งทุกข์ประสงค์จะใช้วธิ กี ารชัว่ คราวเพือ่ บรรเทาทุกข์ จะต้องระบุในค�ำร้องทุกข์
ให้ชัดเจนพร้อมด้วยเหตุผลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นและรีบด่วนในการบรรเทาความ
เดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องทุกข์โดยชัดแจ้ง12 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์มีเหตุจ�ำเป็นไม่สามารถ
ท�ำค�ำร้องทุกข์เป็นหนังสือได้ อาจแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ก็ได้13
ส�ำหรับการเสนอค�ำร้องทุกข์นั้น ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์
ไปยังส่วนราชการ หรือกระท�ำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้14

10
11
12
13
14

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 18
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 19
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 20
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 21
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 22
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		4.2 การรับค�ำร้องทุกข์
เมือ่ ได้รบั ค�ำร้องทุกข์แล้ว เจ้าหน้าทีส่ ว่ นราชการผูร้ บั ค�ำร้องทุกข์จะออกใบรับค�ำร้องทุกข์
ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน15
ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค�ำร้องทุกข์ที่เสนอมาโดยการส่งไปรษณีย์ไปยังส่วนราชการ
หรือกระท�ำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือจาก
ส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนั้นจะตอบแจ้งการรับค�ำร้องทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์
ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฎในค�ำร้องทุกข์หรือกระท�ำในการรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอืน่ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
ก�ำหนดภายใน 15 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องทุกข์16
		4.3 การพิจารณาค�ำร้องทุกข์
เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบค�ำร้องทุกข์ได้พิจารณาค�ำร้องทุกข์และรวบรวม
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามความจ�ำเป็นและสมควรแล้ว ให้รีบด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่17 โดยระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ ดังนี้
1) คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
กรรมการ โดยต�ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ อัยการสูงสุด
และผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�ำนวน 3 คน
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์ และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนด้านละ 1 คน โดยมีปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรั ฐ มมนตรี และผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ18

15
16
17
18

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 24
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 25
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 29 ข้อ 31 และข้อ 33
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 6  
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สิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

คณะกรรมการชุดนีม้ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ สนอนโยบายและแผนเกีย่ วกับการจัดการเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ท่ีไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการใด และรายงานผลการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอวิธีการที่นายกรัฐมนตรี
ควรสั่งการต่อไป ในกรณีที่การปฏิบัติงานยังไม่เป็นผล ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างส่วนราชการและอ�ำนาจหน้าที่อื่นตามระเบียบนี19้
2) คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเป็นประธานกรรมการ อธิบดีและผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเป็นกรรมการ และกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 คนซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์ และ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้านละ 1 คน20
คณะกรรมการชุดนี้มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุม อ�ำนวยการ ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวง
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ส่วนราชการภายในกระทรวง รายงานผลการสั่งการของรัฐมนตรีพร้อมทั้ง
เสนอวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีควรสัง่ การต่อไปในกรณีทกี่ ารปฏิบตั งิ านยังไม่เป็นผล ตลอดจนพิจารณาวินจิ ฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง21
กรณีที่คณะกรรมการตาม 1) หรือ 2) ได้ค�ำร้องทุกข์แล้ว คณะกรรมการดังกล่าว
ก็จะพิจารณาค�ำร้องทุกข์นนั้ ว่าสามารถปลดเปลือ้ งทุกข์ของผูร้ อ้ งทุกข์ตามทีร่ อ้ งขอได้หรือไม่ โดยจัดท�ำ
ค�ำวินิจฉัยและ มีข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
เพื่อสั่งการตามข้อเสนอแนะนั้น ซึ่งต้องระบุให้ชัดแจ้งว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีควรจะสั่งการ
ในเรื่องใดว่าอย่างไร พร้อมทั้งให้เหตุผลในการสั่งการด้วย22 อย่างไรก็ดี หากตามกฎหมายไม่อาจ
ปลดเปลื้องทุกข์ได้ แต่สมควรเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องทุกข์โดยวิธีการอื่น คณะกรรมการ
อาจก�ำหนดแนวทางการแก้ไขตามความเหมาะสมภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการได้23

19
20
21
22
23

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 9
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 12
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 13
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 15
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 26
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5. สภาพปัญหาจากการใช้บงั คับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2552
เมื่อได้อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์โดยสังเขปแล้ว เนื้อหา
ในส่วนนี้จะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการใช้บังคับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ฯ ดังนี้
5.1 สภาพปัญหาในทางปฏิบัติ
แม้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอค�ำร้องทุกข์ให้สะดวกต่อการร้องทุกข์ของประชาชน โดยก�ำหนดให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ณ ส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังส่วนราชการ หรือกระท�ำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
รวมทั้งการที่คณะรัฐมนตรีได้จัดให้มีการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ไว้หลายช่องทางด้วยกัน เช่น โทรศัพท์
สายด่วน เลขหมาย 1111 หรือเว็บไซต์ www.1111.go.th หรือตู้ ปณ. 1111 รวมทัง้ จุดบริการประชาชน
1111 ของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
และการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นการด�ำเนินการในเชิงรับ (passive) อยู่มาก
เนื่องจากผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่หรือ ส่วนราชการ หรือจ�ำเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์นั้น
อาจไม่ทราบว่า ความเดือดร้อนหรือเสียหายของตนจะได้รบั การช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลือ้ งทุกข์
ผ่านช่องทางใด ประกอบกับไม่มกี ารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง รวมทัง้ ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นท้องทีห่ า่ งไกล
ย่อมไม่สะดวก ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนการหวาดกลัวต่ออิทธิพลและการคุกคาม
โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ด้วยเหตุเหล่านีท้ ำ� ให้การเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์และการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ไม่อาจเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เท่าที่
ควรซึ่งยังเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในทางปฏิบัติต่อไป
		5.2 สภาพปัญหาในทางข้อกฎหมาย
1) การเสนอและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ นี้ ในด้านหนึ่งย่อมเป็นการรับฟังปัญหาความคับข้องใจของประชาชนและ
ส่งเรื่องให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น หรือหากเป็นกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่ประชาชนจ�ำนวนมากก็อาจด�ำเนินการในรูปของมติ
คณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป จึงเท่ากับว่ากระบวนการเสนอและจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นเพียงการท�ำให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจและดูแลจากรัฐเท่านั้น
แต่ไม่อาจท�ำให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์
ทั้งหมด เพราะการด�ำเนินการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์นั้นเป็นการกลับไปสู่จุดเริ่มต้น
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ของปัญหาที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการของรัฐเอง การก�ำหนดให้คณะกรรมการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูว้ นิ จิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงนัน้ เอง อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้
เสียหรือความเป็นกลางในการวินจิ ฉัยได้ ดังนัน้ แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลือ้ งทุกข์ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ จึงควรที่จะใช้รูปแบบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเป็นกลางเหมือนดังเช่น
คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ในอดีต24 หรือแก้ไขจ�ำนวนของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ ให้มีจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกับกรรมการโดยต�ำแหน่ง
นอกจากนี้ เนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการปฏิบัติงานจนเกิดความเดือดร้อน
หรือเสียหายแก่ประชาชนนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการปฏิบัติงานรวมกันหลายส่วนราชการ
ดังนั้น การก�ำหนดให้คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งเป็นกรรมการในระดับนโยบายและ
มีจ�ำนวนกรรมการค่อนข้างมากเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ใดนั้น ย่อมท�ำให้เกิดความล่าช้าส�ำหรับการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายได้อีกกรณีหนึ่ง
2) เมื่อคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ ได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นประการใดแล้ว ต้องท�ำค�ำวินิจฉัยเป็นหนังสือ
โดยระบุชื่อผู้ร้องทุกข์ เหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงของเรื่องร้องทุกข์ เหตุผลแห่งค�ำวินิจฉัย และ
ข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการตาม
ข้อเสนอแนะนั้น ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีควรจะสั่งการในเรื่องใดว่า
อย่างไร พร้อมทัง้ เหตุผลในการสัง่ การด้วย25 ดังนัน้ การสัง่ การตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
24

25

คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 มีอำ� นาจหน้าที่
ที่ส�ำคัญ คือ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ อาจเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้นเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ก) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
(ข) ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
(ค) กระท�ำการนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
(ง) กระท�ำการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส�ำคัญที่กําหนดไว้ส�ำหรับการนั้น หรือ
(จ) กระท�ำการโดยไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ต่อมา  เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในปี พ.ศ. 2542 สิทธิในการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย ร้องทุกข์จึง
กลายเป็นสิทธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลปกครอง และเรือ่ งทีร่ อ้ งทุกข์ตอ่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ซงึ่ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
หรือที่มีค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว แต่นายกรัฐมนตรียังมิได้สั่งการ ให้โอนไปเป็นคดีของ
ศาลปกครองกลาง ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 15
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การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ นี้ จึงเป็นการสั่งการภายในขององค์กรฝ่ายบริหารให้ด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าว ที่อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
ซึ่ ง อาจมี ป ระเด็ น ปั ญ หาในเรื่ อ งสภาพบั ง คั บ และผลผู ก พั น ของการสั่ ง การกรณี ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ
ส่วนราชการอ้างว่าได้ปฏิบัติงานโดยอาศัยอ�ำนาจของพระราชบัญญัติต่าง ๆ ได้
6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
		6.1 ข้อสรุป
สิทธิเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึง่ ทีร่ ฐั ต้องรับรองและ
คุ้มครอง ทั้งนี้ เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข และช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งปลดเปลื้องความเดือดร้อนหรือ
เสียหายของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ และเป็นการแสดงให้
เห็นว่ารัฐได้ใส่ใจและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสมกับที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจให้เข้ามา
ท�ำหน้าที่บริหารประเทศ
โดยในระบบกฎหมายไทยนั้น องค์กรของรัฐที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจน
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอาจจ�ำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการหรือหน่วยงานขององค์กรฝ่ายบริหาร เช่น ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะกรรมการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 คณะกรรมาธิการขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น คณะกรรมาธิการการกฎหมาย
การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน ทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรตัง้ ขึน้ ตามข้อ 82 (1) แห่งข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 องค์กรฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ
ศาลทหาร
กลุ่มที่ 4 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ส� ำ หรั บ การให้ ค วามคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตลอดจนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยองค์ ก ร
ฝ่ายบริหารนัน้ มีสว่ นราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนแบบป้องกันและ
แก้ไข เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น นอกจาก
กรณีดังกล่าวแล้ว หากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจ�ำเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือ
ปลดเปลื้องทุกข์ บุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิเสนอค�ำร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบ
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ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ฯ ซึง่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการเสนอ
และจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ อย่างไรก็ดี การใช้บังคับระเบียบดังกล่าวก็ยังคงมีประเด็นซึ่งสมควร
ได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงอยู่หลายประการ ดังนี้
1) สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ยังไม่ทั่วถึงและไม่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยที่การเสนอ
และการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ มีลักษณะเป็น
การด�ำเนินการในเชิงรับ ดังนั้น หากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงแล้วย่อมส่งผลให้ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายไม่ทราบว่าความเดือดร้อนหรือความเสียหายของตนจะได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์อย่างไร รวมทั้งการเกิดความหวาดกลัวต่ออิทธิพลและการคุกคาม
โดยเจ้าหน้าที่อีกประการหนึ่ง ที่ท�ำให้การเสนอและการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบดังกล่าว
ไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้เท่าที่ควร
2) การด�ำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์และคณะกรรมการ
จัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ ยังไม่เหมาะสม กล่าวคือ การทีร่ ะเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย การจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ซงึ่ เป็นกรรมการ
ในระดับนโยบายและมีจำ� นวนกรรมการค่อนข้างมากเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ทไี่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการใดนั้น อาจท�ำให้เกิดความล่าช้าส�ำหรับการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์
ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ นอกจากนี้ การก�ำหนดให้คณะกรรมการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีส่ ว่ นใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวง ท�ำหน้าที่
เป็นผู้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงนั้นเอง ก็อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
หรือความเป็นกลางในการวินิจฉัยได้ จึงควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3) สภาพบังคับและผลผูกพันของการสัง่ การของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี การสัง่ การ
ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ฯ มีลักษณะเป็นการสั่งการภายในขององค์กรฝ่ายบริหารให้ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์หรือคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ
ที่อาศัยอ�ำนาจตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น จึงอาจมีประเด็นปัญหาในเรื่องสภาพบังคับ
และผลผูกพันของการสั่งการได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการอ้างว่าได้ปฏิบัติงานโดยอาศัย
อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ
		6.2 ข้อเสนอแนะ
เมื่อได้พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน องค์กรที่มีหน้า
ที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอและการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบ
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วราเทพ รัตนากร

ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ และสภาพปัญหาของการใช้บังคับระเบียบ
ดังกล่าวแล้ว เห็นควรมีข้อเสนอแนะเพื่อให้การเสนอและการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ภายในองค์กร
ฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) กรณีทสี่ ทิ ธิเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์ยงั ไม่ทวั่ ถึงและไม่มมี าตรฐานเดียวกันนัน้ ส่วนหนึง่
มาจากการบริหารจัดการของภาครัฐที่ให้ความส�ำคัญกับสิทธิดังกล่าวไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับ
การทีม่ ที งั้ องค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เข้ามาท�ำหน้าทีร่ บั รอง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ร่วมกับองค์กรฝ่ายบริหารด้วย ท�ำให้
ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์และวิธีการพิจารณามีความซํ้าซ้อนกันและยากแก่การท�ำความเข้าใจ
ของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรของรัฐดังกล่าวโดยเฉพาะองค์กรฝ่ายบริหาร
จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของตน และ
ด�ำเนินการเชิงรุกเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนหรือเสียหายของประชาชนให้มากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการให้หลักประกันว่าสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนนั้นได้รับการรับรองและ
คุ้มครองอย่างแท้จริง
2) กรณี ที่ ก ารด� ำ เนิ น การในรู ป แบบคณะกรรมการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ แ ละ
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ ยังไม่เหมาะสมนั้น โดยที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งเป็นกรรมการในระดับนโยบายและมีจ�ำนวนกรรมการค่อนข้างมากและยังเป็น
ผู้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดด้วย ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความล่าช้า
ส�ำหรับการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ จึงควร
แก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์โดยแยกเป็นคณะกรรมการซึง่ ท�ำหน้าที่
ด้านนโยบายต่างหาก และให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท�ำหน้าที่วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นการ
เฉพาะดังเช่นระบบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ. 2522
ส�ำหรับกรณีคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการทีส่ ว่ นใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวง ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูว้ นิ จิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ของส่วนราชการ
ภายในกระทรวงนั้นเอง ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจมีประเด็นเกี่ยวกับส่วนได้เสียหรือความเป็นกลางใน
การวินจิ ฉัย ดังนัน้ จึงควรแก้ไขเพิม่ เติมองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ประจ�ำ
กระทรวงฯ ให้มีจ�ำนวนกรรมการโดยต�ำแหน่งและจ�ำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ใกล้เคียงกัน
3) กรณีประเด็นสภาพบังคับและผลผูกพันของการสัง่ การของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
นั้น แม้ว่าคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ มีปลัดกระทรวงเป็นประธานกรรมการ
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สิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ก็ตาม แต่เนือ่ งจากสถานะทางกฎหมายของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงกฎหมายล�ำดับรอง
เท่านั้น สภาพบังคับทางกฎหมายจึงท�ำได้เพียงแค่มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการเท่านั้น กรณี จึงอาจมีประเด็นปัญหาในเรื่องสภาพบังคับและผลผูกพัน
ของการสั่งการได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการอ้างว่าได้ปฏิบัติงานโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
พระราชบัญญัติ ดังนั้น จึงควรยกฐานะระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ฯ เป็นพระราชบัญญัติ เพื่อท�ำให้ล�ำดับศักด์ของกฎหมายฉบับนี้มีสภาพบังคับมากกว่า
การเป็นระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี และยังสามารถก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพิม่ เติมส�ำหรับ
การเสนอและการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ได้ เช่น การก�ำหนดสภาพบังคับและ ผลผูกพันของ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และบทก�ำหนดโทษ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า  สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ในระบบกฎหมายไทยมีกฎหมาย
หลายฉบับได้บัญญัติวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ เช่น กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณา
และสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
อ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน หรือกรณีทคี่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรณีการร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นต้น ดังนัน้ การยกฐานะระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ เป็นพระราชบัญญัติ จึงควรต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายพิเศษ
ที่ก�ำหนดลักษณะของเรื่องราว ร้องทุกข์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอและการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ในองค์กรฝ่ายบริหารเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ซํ้าซ้อนกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่แล้ว
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โทษประหารชีวิต : หลักคิดด้านสิทธิมนุษยชน
วันชัย ศรีนวลนัด*
1. บทน�ำ
โทษประหารชีวิต เป็นโทษทางอาญาชนิดหนึ่งในจ�ำนวน 5 ชนิด ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้แก่ ประหารชีวิต จ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน กล่าวได้ว่าโทษ
ประหารชีวิตเป็นโทษที่มีความรุนแรงสูงสุด เพราะถึงขั้นท�ำลายล้างชีวิตของบุคคล ดังนั้น ตามหลัก
ดุลภาพ หรือหลักสัดส่วนระหว่างพฤติการณ์ความร้ายแรงของความผิดที่กระท�ำกับโทษที่จะได้รับ
จึงต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกันตามทฤษฎีเหตุและผล เมื่อเป็นดังนี้โทษประหารชีวิตจึงต้อง
ใช้กับผู้ประกอบอาชญากรรมประเภทร้ายแรงอุกฉกรรจ์มหันตโทษ หรือการกระท�ำอย่างเหี้ยมโหด
ทารุณ ไร้มนุษยธรรม ตามทฤษฎีการลงโทษ เพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution Theory) หรือทฤษฎี
การลงโทษให้สาสมกับความผิด (Instinct Theory) อันเป็นการช่วยชดเชยเยียวยาความรูส้ กึ เคียดแค้น
ของผู้เสียหาย
ตามหลักอาชญาวิทยา วัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญามีหลายประการ และหลายทฤษฎี
ทั้งในด้านผู้กระท�ำความผิดด้านผู้เสียหาย และด้านสังคมส่วนรวม เช่น
- ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution Theory)
- ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ (Deterrence Theory)
- ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันอาชญากรรม (Prevention Theory)
- ทฤษฎีการลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระท�ำความผิด (Incapacitation Theory)
- ทฤษฎีการลงโทษเพือ่ แก้ไขปรับปรุงผูก้ ระท�ำความผิด (Reformation หรือ Rehabilitation
Theory)
สรุปกล่าวได้ว่า การลงโทษประหารชีวิตจะเป็นตามหลัก 4 ทฤษฎีแรก ดังกล่าวข้างต้น
2. ความเป็นมาของโทษประหารชีวิต
เป็นที่แน่ชัดว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นการกระท�ำต่อชีวิตของผู้ประกอบอาชญากรรม
ให้สิ้นสลายไป ในสมัยดั้งเดิมยุคโบราณใช้วิธีการตัดศีรษะ ของไทยเรียกว่า “กุดหัว” บางสังคม
* กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ใช้วิธีการอื่น เช่น ตรึงกางเขน เช่น กรณีพระเยซูคริสต์ ถ่วงนํ้าในทะเล ฝังทั้งเป็น เสียบทะลุร่างกาย
ทุบตีจนเสียชีวิต ใช้การดื่มยาพิษ เช่น กรณีโซเครตีส ปราชญ์ชาวกรีก การแขวนคอ ปาด้วยก้อนหิน
นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า และการตัดศีรษะ โดยวิธี กิโยติน (Guillotine) ในฝรั่งเศส ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าวิธีการประหารชีวิตในอดีตมีความรุนแรง โหดร้าย ทารุณ และทรมานผู้ถูกลงโทษ
แต่ปัจจุบันนี้ มีวิวัฒนาการลดความรุนแรงลงมาก โดยใช้วิธีฉีดสารพิษเข้าร่างกาย ซึ่งประเทศไทยน�ำ
มาใช้เมื่อปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19 วรรคสอง
		2.1 แนวคิดของนักปราชญ์เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
มีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตไว้
ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษนี้ ดังจะขอยกเอาความคิดเห็นของบางท่านมา
แสดงไว้ ดังนี้
				
(1) เซ็นท์ โธมัส อะเควนาส (Saint Thomas Aquinas)
เป็นนักบวชในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคให้ความเห็นว่า เป็นความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องลงโทษประหารชีวิตแก่ผู้กระท�ำความผิดอุกฉกรรจ์ เพราะพระเจ้าได้มอบอ�ำนาจให้
กับรัฐเพื่อลงโทษผู้กระท�ำความผิดได้เฉพาะในเหตุส�ำคัญ 2 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระบัญชาของพระเป็นเจ้า เพื่อความ
ยุติธรรม เพราะเมื่อผู้ใดท�ำให้ผู้อื่นต้องตายไป เขาก็ควรถูกลงโทษถึงตายเช่นเดียวกัน
ประการที่สอง เพื่อรักษาและปกป้องสังคมให้พ้นจากการกระท�ำความผิดที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
				
(2) ญัง จาคส์ รุสโซ (Jean Jecques Rousseau)
ให้ความเห็นว่าควรมีโทษประหารชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อใช้กับผู้กระท�ำความผิดอุกฉกรรจ์
โดยเฉพาะกับผู้กระท�ำความผิดที่ได้รับสมญานามว่า “social monster” เพราะบุคคลประเภทนี้
เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม ดังนั้น สังคมจึงควรปฏิบัติต่อเขาได้เสมือนหนึ่งว่าเขานั้นคือ
สัตว์ร้าย
				
(3) ซีซาร์ ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso)
เป็นแพทย์ทหารชาวอิตาเลี่ยน เนื่องจากท่านได้คลุกคลีอยู่กับทหารเป็นเวลานาน
จึงตั้งเป็นข้อสังเกตว่า ทหารที่ชอบกระท�ำความผิดอยู่เสมอนั้น มักเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย
เช่น มีความจุของมันสมองน้อย ช่วงแขนยาวผิดปกติ ผมดก ตาเหล่ ถนัดซ้าย มีความรูส้ กึ ด้านและอดทน
มากกว่าบุคคลธรรมดา Lombroso ได้แบ่งแยกอาชญากรไว้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ อาชญากร
โดยก�ำเนิด อาชญากรจิตไม่ปกติ และอาชญากรที่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบันดาลให้ผันแปรไป
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วันชัย ศรีนวลนัด

Lombroso เชื่อว่าพวกอาชญากรโดยกําเนิดนี้เป็นพวกที่ได้รับความชั่วร้ายมาทาง
สายเลือด โอกาสที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขอาชญากรโดยก�ำเนิดให้กลับตัวเป็นคนดีนั้นมีอยู่น้อยมาก
ดังนั้น ถ้าพวกนี้กระท�ำตนเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมขึ้นเมื่อใด ก็ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วยการ
ประหารชีวิต
			 (4) ราฟาเอล กาโรฟาโล (Raffaele Garofalo)
เป็นนักปราชญ์ชาวอิตาเลีย่ น ให้ความเห็นว่า ในเมือ่ สังคมกําลังตกอยูใ่ นภาวะอันตราย
ก็จำ� เป็นอยูเ่ องทีส่ งั คมนัน้ จะต้องป้องกันตนเองอย่างเข้มแข็ง ดังนัน้ ถ้ามีผใู้ ดกระท�ำความผิดอุกฉกรรจ์
ขึน้ สมาชิกของสังคมนัน้ จึงไม่ควรเห็นอกเห็นใจผูก้ ระท�ำความผิด การลงโทษประหารชีวติ แก่ผกู้ ระท�ำ
ความผิดให้ออกไปจากสังคมได้อย่างเด็ดขาดแล้ว นับว่าเป็นการป้องกันมิให้ผู้กระท�ำความผิดนั้น
มีโอกาสได้ถ่ายทอดความชั่วร้ายทางสายโลหิตไปยังลูกหลานในสังคม
แนวความคิดของนักปราชญ์ 4 ท่านนี้ เป็นไปในแนวสนับสนุนการลงโทษประหารชีวติ
ส่วนแนวความคิดของนักปราชญ์อีก 3 ท่านต่อไปนี้ เป็นไปในทางคัดค้านการลงโทษประหารชีวิต
โดยให้เหตุผลไว้ คือ
				
(5) ซีซาร์ เบคาเรีย (Cesare Beccaria)
เป็นนักปราชญ์ชาวอิตาเลี่ยน ให้ความเห็นว่า ในภาวะที่บ้านเมืองสงบสุขนั้น รัฐจะ
ลงโทษประหารชีวิตได้ก็ต่อเมื่อการลงโทษประหารชีวิตนั้น เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะยับยั้งการกระท�ำ
ความผิดของประชาชนคนอื่น ๆ ได้
				
(6) เบนจามิน รัช (Benjamin Rush)
เป็นผู้ที่เริ่มคัดค้านการลงโทษประหารชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง
เป็นคนแรก ให้ความเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเอาไว้ว่า การลงโทษประหารชีวิตนั้นนอกจากจะ
ไม่สามารถยับยัง้ อาชญากรรมได้แล้ว ยังมีผลเป็นการเพิม่ อาชญากรรมทีร่ า้ ยแรงขึน้ ไปอีก เพราะการที่
รัฐลงโทษประหารชีวติ แก่ผกู้ ระท�ำความผิดอุกฉกรรจ์นนั้ ก็เท่ากับรัฐนัน้ เองเป็นผูก้ อ่ ให้เกิดอาชญากรรม
ที่อุกฉกรรจ์เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสมอไป
				
(7) ฮูโก อะดัม เบดัว (Hugo Adam Bedau)
ให้ความเห็นว่า แม้ข้ออ้างของฝ่ายที่นิยมโทษประหารชีวิตที่ว่า รัฐมีอ�ำนาจลงโทษ
ประหารชีวิตแก่ผู้กระท�ำความผิดนั้น คนผู้นั้นไม่มีความเป็นภัยต่อไปอีกแล้ว เพราะเขาตกอยู่ใน
สภาพของนักโทษที่ถูกควบคุมตัวอย่างเข้มแข็ง จึงไม่จ�ำเป็นที่จะต้องลงโทษเขาจนถึงขั้นประหารชีวิต
เพียงเพราะเหตุว่าเขาผู้นั้นเคยกระท�ำตนเป็นภัยต่อสังคมมาก่อน
Bedau ยังมีความเห็นอีกว่า ถ้าเกิดความผิดพลาดจนถึงขั้นลงโทษผู้บริสุทธิ์แล้ว
การลงโทษจ�ำคุกก็ยงั ดีกว่าการลงโทษประหารชีวติ เพราะยังให้โอกาสนักโทษได้มชี วี ติ อยู่ ดังนัน้ จึงควร
ยกเลิกโทษประหารชีวิตนี้เสีย เพื่อป้องกันผู้บริสุทธิ์มิให้ต้องได้รับโทษอันร้ายแรงโดยไม่มีทางแก้ไข
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2.2 การลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทย
เท่าที่มีหลักฐานสามารถค้นคว้าอ้างอิงได้ ขอเริ่มต้นกล่าวถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา และ
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยในยุคดังกล่าวจะเน้นที่ความผิดฐานกบฏ และความผิดต่อความมั่นคง
ของรัฐ เป็นส�ำคัญ ดังปรากฏในกฎหมายตราสามดวง ลักษณะกฎอัยการศึก คือการกระท�ำทรยศ
ต่อองค์พระมหากษัตริย์ และเป็นกบฏต่อบ้านเมือง จะถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีการทรมาน
ต่าง ๆ เช่น ตัดศีรษะด้วยดาบ หรือ กุดหัว โดยใช้เพชฌฆาต 3 คน ดาบ 1 ดาบ 2 และดาบ 3 หรือส�ำเร็จ
โทษด้วยท่อนไม้จันทน์ (ดูกฎหมายตราสามดวง มาตรา 176 และกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127)
ต่อมาปี พ.ศ.2477 มีการแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ยกเลิกวิธีการตัดศีรษะ
และใช้ปืนยิงแทน โดยใช้วิธีนี้ประหารชีวิตเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2478 และใช้
เรื่อยมาจนปี พ.ศ.2546
หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2546 ได้มี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2546 ออกใช้บังคับเปลี่ยนวิธีการลงโทษ การประหารชีวิตจากเดิม
ที่ใช้ปืนยิงเป็นวิธีฉีดด้วยยา หรือสารพิษให้ตาย ท�ำให้การทรมาน ทารุณ โหดร้ายลดลง  
เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประหารชีวิตจากใช้ปืนยิงมาเป็นใช้วิธีฉีดยา หรือ
สารพิษให้ตาย เมื่อปี พ.ศ.2546 เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องจากสังคมโลก ประกอบกับประเทศไทย
เข้ า เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารสหประชาชาติ เมื่ อ ปี พ.ศ.2491 และเข้ า ร่ ว มมี พั น ธกรณี ผู ก พั น
ต้องปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil, and Political Rights) (ICCPR) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 ซึ่งมีข้อห้าม
การลงโทษด้วยวิธีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ตํ่าช้า ประกอบกับสังคมไทยมีความเจริญพัฒนายอมรับ
หลั ก เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 บัญญัติให้การรับรอง คุ้มครองเรื่องนี้ไว้
อย่างแจ้งชัด จึงเป็นผลให้รัฐบาลและรัฐสภาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 19 เปลี่ยนวิธีการ
ลงโทษประหารชีวิตตามแนวทางดังกล่าว และใช้วิธีนี้ตลอดมาจนปัจจุบัน (ส.ค.2557)
		2.3 กฎหมายอาญาของประเทศไทยที่มีโทษประหารชีวิต ปัจจุบันมี ดังนี้
(1) ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก ร ต่ อ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ฯ
มาตรา 107 – 111
(2) ความผิดต่อความมัน่ คงของรัฐ ภายในและภายนอกราชอาณาจักร มาตรา 113, 119,
121, 122, 124, 127 และมาตรา 129
(3) ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา 132
(4) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย มาตรา 135/1
(5) ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 148, 149
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(6) ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 201, 202
(7) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน มาตรา 218, 224
(8) ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 277 ทวิ, 277 ตรี, 280
(9) ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288, 289
(10) ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 312 ทวิ, 313, 314
(11) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มาตรา 339, 339 ทวิ, 340, 340 ทวิ
(12) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2552 มาตรา 65, 66, 93 6
		2.4 ข้อห้าม หรือข้อจ�ำกัดของโทษประหารชีวิต ตามกฎหมายประเทศไทยปัจจุบัน
กรณีผู้กระท�ำความผิดที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ห้ามใช้โทษประหารชีวิต โดยถือเอาวันกระท�ำ
ความผิดเป็นเกณฑ์ ไม่ค�ำนึงว่าจะถูกจับกุมเมื่อใด หรือศาลจะมีค�ำพิพากษาเมื่อใด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 18 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2546
กรณีหญิงมีครรภ์ ให้รอไว้จนพ้นกาํ หนดสามปีนบั แต่คลอดบุตร แล้วให้ลดโทษประหารชีวติ
ลงเหลือจ�ำคุกตลอดชีวิต เว้นแต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าว ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 247 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2550
		2.5 ทิศทางของนานาประเทศเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 2555 ของ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International) สรุปได้ว่าประเทศต่าง ๆ
ในโลกมีทิศทางเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
(1) ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตส�ำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท มีจ�ำนวน
97 ประเทศ เช่น กัมพูชา ฟิลิปปินส์ แอลเบเนีย ออสเตรเลีย แคนาดา เนปาล ฝรั่งเศส เป็นต้น
(2) ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตส�ำหรับความผิดอาญาทั่วไปเท่านั้น มีจ�ำนวน
8 ประเทศ เช่น โบลิเวีย บราซิล เปรู เป็นต้น
(3) ประเทศซึง่ ยกเลิกโทษประหารชีวติ ในทางปฏิบตั ิ มีจำ� นวน 35 ประเทศ เช่น แอลจีเรีย
พม่า ลาว บรูไน เกาหลีใต้ ศรีลังกา เคนยา เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�ำหรับ
อาชญากรรมทั่วไป เช่น ฆาตกรรม แต่อาจถือได้ว่า ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ เนื่องจาก
ได้ระงับการใช้โทษประหารชีวิตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และยังเชื่อได้ว่ามีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ
ที่จะไม่ลงโทษประหารชีวิต
(4) ประเทศซึง่ ยังคงใช้การลงโทษประหารชีวติ มีจำ� นวน 58 ประเทศ เช่น จีน อินเดีย อิรกั
อิหร่าน ญี่ปุ่น คิวบา เวียดนาม สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น ประเทศ
เหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�ำหรับอาชญากรรมทั่วไป
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จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า มีประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและ
ในทางปฏิบตั ิ จ�ำนวน 140 ประเทศ ส�ำหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน มีกมั พูชาและฟิลปิ ปินส์
ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�ำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท ส่วนลาว พม่า บรูไน ได้ยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตในทางปฏิบัติ ส่วนไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ยังคงมีและใช้โทษ
ประหารชีวิตอยู่
3. หลักคิดด้านสิทธิมนุษยชน
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนได้มีมาเป็นเวลา
นานมากนับพันปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
คุม้ ครองมนุษย์ทกุ คนให้สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่าง
สันติสุข ส่วนค�ำว่า “ สิทธิมนุษยชน ” นั้น เป็นค�ำ
ที่นิยามขึ้นใหม่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
โดยมีพัฒนาการแต่ละยุคสมัยสรุปได้ ดังนี้
		3.1 ยุคกรีก-โรมัน เป็นยุคทีเ่ ชือ่ ถือในอ�ำนาจ
เหนือธรรมชาติ เช่น ผีสางเทวดา มนุษย์ยังคง
เชื่อถือเทพต่าง ๆ เช่น เชื่อว่าเทพ Zeus ท�ำให้มนุษย์มีความรู้สึก หิริโอตตัปปะ มีความละอายต่อบาป
ดังนั้น มนุษย์จึงมีความสามารถรู้จักผิดชอบชั่วดี และสามารถปกครองบ้านเมืองได้เอง บ้านเมืองก็มี
ความสงบสุข เพราะมนุษย์ในยุคนั้นเชื่อถือเทพเจ้า Zeus เมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่กรีกมีความรุ่งเรือง
มากขึ้น ความเชื่อถือในเทพเจ้าที่มีอยู่แต่เดิมเปลี่ยนแปลงไป เกิดการปกครองอย่างไม่เป็นธรรม
มีการกดขี่ข่มเหงอย่างมาก มีการแบ่งแยกชนชั้นของคนในสังคมอย่างชัดเจน เกิดระบบอภิสิทธิ์ชน
และระบบทาส ซึ่งเป็นระบบที่โหดร้ายทารุณ กดขี่ข่มเหง กีดกันแบ่งชนชั้น เช่น ผู้ชายชาวเอเธนส์
เท่านั้นที่สามารถออกเสียงทางการเมืองได้ หากเป็นหญิงหรือเป็นทาส หญิงไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
ในทางการเมือง เป็นต้น
เมือ่ เกิดสถานการณ์เช่นนี้ กลุม่ นักปราชญ์หลายคนในยุคนัน้ ทนไม่ได้กบั ความไม่เท่าเทียม
ทีเ่ กิดขึน้ จึงพยายามอ้าง “กฎธรรมชาติ” เป็นหลักเพือ่ ต่อต้านการปกครองของผูม้ อี ำ� นาจ นักปราชญ์ทมี่ ี
ชื่อเสียงในยุคนั้น เช่น เพลโต อริสโตเติล และ ซิเซโร โดยมีแนวคิดใช้เหตุผล และความชอบธรรม
ตามหลักธรรมชาติ ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน และมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด ไม่สามารถโอน หรือล่วงละเมิดได้ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย และสิทธิในความ
เสมอภาพ เป็นต้น
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ในช่วงเวลานัน้ มีการออกกฎหมายเพือ่ ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากขึน้ โดยเริม่ จาก
ความเสมอภาคทางทรัพย์สิน กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ส�ำคัญได้แก่ กฎหมาย 12 โต๊ะ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่วางอยู่บนหลักของกฎหมายธรรมชาติ และรับรองสิทธิของพลเมืองโรมัน ไม่ว่าจะเป็น
ชายหรือหญิง (แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงทาส) จึงถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่แสดงให้เห็นถึง
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
		3.2 ยุคกลาง อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 เกิดขึ้นหลังจากยุค กรีกโรมันเริ่มเสื่อมลง ช่วงเวลานั้นมีการขยายอิทธิพลของคริสต์ศาสนาเข้ามาในจักรวรรดิโรมัน และต่อมา
จักรพรรดิ์คอนสแตนตินได้รับเอาคริสต์ศาสนาเข้าเป็นศาสนาประจ�ำชาติ ยุคกลางนี้เป็นยุคที่มี
ความเจริญทางด้านคริสต์ศาสนาสูงสุด และมีอิทธิพลครอบคลุมเป็นระยะเวลายาวนาน โดยแบ่ง
โครงสร้างสังคมออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ พระมีหน้าที่ด้านศาสนา ผู้ปกครอง และขุนนางมีหน้าที่
ด้านปกครองผูใ้ ช้แรงงาน ยุคกลางนีม้ คี วามเชือ่ ทีว่ า่ พระเจ้าเป็นผูส้ ร้างโลก แต่ทโี่ ลกวุน่ วายเพราะมนุษย์
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ทางรอดที่มีอยู่ คือ การเชื่อฟังพระเจ้า (Jesus) และปฏิบัติตามค�ำสอนของพระองค์
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มีการก�ำหนดผู้แทนของพระเจ้าในทางโลก คือ พระสันตะปาปา (Pope) ถือเป็น
ผู้แทนที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากพระเจ้ามาคอยดูแลมนุษยโลกให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
นักปราชญ์ที่มีบทบาทส�ำคัญในยุคนี้ ได้แก่ นักบุญออกุสติน (Saint Augustine) มีแนวคิด
ว่าสังคมมีอาณาจักรอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ อาณาจักรทางโลก (รัฐ) และศาสนจักรของพระเจ้า ทั้งสอง
ส่วนนี้แยกออกจากกัน แต่ศาสนจักรของพระเจ้ามีอ�ำนาจเหนือกว่าฝ่ายอาณาจักร (รัฐ) ดังนั้น มนุษย์
จ�ำเป็นต้องท�ำหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และพระซึง่ ถือว่ารับอ�ำนาจโดยตรงจากพระเจ้า
จึงเป็นผูท้ มี่ บี รรดาศักดิส์ งู กว่าประชาชนทัว่ ไป ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ ยุคกลางเป็นยุคทีศ่ าสน-จักรมีอำ� นาจ
แต่มอบหมายอ�ำนาจให้ฝ่ายอาณาจักรท�ำหน้าที่ปกครองภายใต้เจตจ�ำนงของพระเจ้า
		3.3 ยุคสมัยใหม่ หลังจากที่ประชาชนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนจักรมาเป็นเวลาช้านาน
ในช่วงปลายของยุคกลางได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น เกิดการแยกตัวระหว่างฝ่าย
ศาสนจักรโรมันคาทอลิกออกมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ไม่ขึ้นกับฝ่ายศาสนจักรโรมันคาทอลิก
อีกต่อไป จากนั้นสังคมเริ่มมีการรวมตัวเป็น “รัฐ” ต่างๆ เกิดขึ้น และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้รัฐมีความชอบธรรมการปกครองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้เกิดปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชน
ผู้ถูกปกครอง กล่าวคือ รัฐต้องการอ�ำนาจเด็ดขาดในการปกครอง ส่วนประชาชนก็เรียกร้องสิทธิและ
เสรีภาพ เพราะเห็นว่าการปกครองที่เป็นอยู่ขณะนั้นด�ำเนินไปอย่างไม่เป็นธรรม ขาดการตรวจสอบ
ท�ำให้เกิดแนวความคิดด้านการปกครองรูปแบบใหม่ ที่ส�ำคัญ คือ แนวความคิดของ John Locke
นักปราชญ์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นบิดาประชาธิปไตย และบิดาแห่งสิทธิมนุษยชน John Locke เป็น
ผู้ที่มีแนวคิดว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตใจงดงาม มีสิทธิเสรีภาพ แต่สังคมที่มนุษย์อยู่เป็นสังคมที่ขาดระเบียบ
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และเห็นว่ารัฐไม่ได้อยู่เหนือประชาชน แต่มีข้อผูกพันกันระหว่างรัฐกับประชาชน ที่เรียกว่า “สัญญา
ประชาคม” โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกันเพื่อความสงบสุขของสังคม มนุษย์จ�ำเป็นต้อง
สละสิทธิบางประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องถูกจ�ำกัดการใช้
อ�ำนาจเพื่อป้องกันมิให้ล่วงละเมิดประชาชนจนเกินขอบเขต โดยยึดถือหลักส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่
(1) มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน
(2) ผู้จะมาปกครองต้องเป็นผู้ที่มาจากความเห็นชอบจาก ประชาชนส่วนใหญ่
(3) เมื่อผู้ปกครองได้อ�ำนาจปกครองแล้ว จะต้องใช้อ�ำนาจเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ
(4) หากผูป้ กครองใช้อำ� นาจไม่ชอบธรรม ก็สามารถยกเลิกสัญญาประชาคมนัน้ โดยถอดถอน
ผู้น�ำออกจากต�ำแหน่งได้
(5) การใช้อ�ำนาจของผู้ปกครอง ต้องตรวจสอบ ควบคุมได้
ต่อมา มองเตสกิเออร์ (Charles de Montesqieu) นักปราชญ์ชาวฝรัง่ เศส ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการแบ่งแยกอ�ำนาจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจนิติบัญญัติ และอ�ำนาจ
ตุลาการ และเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในเวลาต่อมาถึงปัจจุบัน
		3.4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
จากที่กล่าวถึงยุคสมัยต่าง ๆ 3 ยุคสมัย แสดงให้เห็นว่าในแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนาการ
ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดมา เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
ถูกข่มเหง บีบบังคับ ล่วงลาํ้ สิทธิ์ ก็จะต้องลุกขึน้ มาเรียกร้อง และรัฐเองก็ตอ้ งพยายามตอบสนอง ให้การ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของคนเหล่านั้น เพื่อความสงบสุขของสังคมในภาพรวม จึงเป็นที่มาของ
หลักสิทธิมนุษยชน อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านพ้นไป
และพัฒนามาเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ประกาศใช้ทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 เป็นต้นมา และได้รับการยอมรับจากประเทศ
ต่าง ๆ จ�ำนวนมาก รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งให้การรับรองเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเซีย
เนือ่ งจากสถานะภาพของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นเพียงเอกสารแถลงการณ์
หรือเอกสารแสดงเจตจ�ำนงค์ของกลุ่มประเทศมหาอ�ำนาจผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ส�ำคัญได้แก่
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัฐเซีย และ จีน ได้รวมตัวกันเป็นสหประชาชาติ ประกาศปฏิญญา
สากล ฯ นี้ออกมา มิได้มีสถานะที่ผูกพันรัฐทางกฎหมาย แต่ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศต่าง ๆ
ยอมรับที่จะให้การเคารพจนอาจถึงขั้นเป็นกฎหมายจารีต (customary law) ปฏิญญาสากล ฯ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนแรกเป็นอารัมภบท และบทบัญญัติ 30 มาตรา ที่ก�ำหนดสิทธิมนุษยชน
ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้รับไม่ว่าชายหรือหญิง โดยไม่มี
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การเลือกปฏิบัติ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล สิทธิที่จะได้รับ
มาตรฐานในการด�ำรงชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิในการแสวงหาและได้ที่พักพิงในประเทศอื่นเพื่อหนีภัย
การประหัตประหาร สิทธิในการมีเสรีภาพที่จะแสดงความเห็น สิทธิในการศึกษา เสรีภาพในความคิด
มโนธรรมและศาสนา สิทธิในเสรีภาพจากการถูกทรมานและการกระท�ำที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ปฏิญญาสากล ฯ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย จึงไม่มีผลในเชิงบังคับ
ให้ตอ้ งปฏิบตั ิ แต่เพือ่ มิให้หลักการเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเป็นเพียงแค่อดุ มการณ์ จึงได้มกี ารยกร่างตราสาร
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อให้รัฐทั้งหลายยอมรับพันธกรณีโดยการเข้าเป็นภาคี
ในลักษณะอนุสัญญา หรือกติการะหว่างประเทศ มีจ�ำนวนหลายฉบับ หลายด้าน ปัจจุบันประเทศไทย
ได้ยอมรับเข้าเป็นภาคีแล้ว จ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
(1) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ( Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW) มีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528
(2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC)
มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 11
(3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30
มกราคม 2540
(4) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542
(5) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: ICERD) มีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546
(6) อนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานและการประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย
ไร้มนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment: CAT) มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทยเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2550
(7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551
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โดยแต่ละฉบับ รัฐบาลไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม และต้องรายงานการปฏิบัติ
ให้กับคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญานั้น ๆ เพื่อพิจารณาว่า ประเทศไทยได้ด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีทั้ง 7 ฉบับ หรือไม่ มีปัญหา หรืออุปสรรคใด และจะมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ถูกติดตามโดยกลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เพือ่ พิจารณาสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review
(UPR) ซึ่งประเทศไทยต้องท�ำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยส่งให้คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Human Rights Council) (HRC.) ทุกปี และการประชุม UPR.
ทีน่ ครเจนีวาเมือ่ เดือน มีนาคม 2555 มีขอ้ เสนอแนะให้ประเทศไทยรับมาด�ำเนินการ รวมทัง้ สิน้ 134 ข้อ
ในจ�ำนวนนี้มีประเด็นเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย
นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญาอีก 2 ฉบับ อยู่ในขั้นตอนที่ประเทศไทยถูกเรียกร้องให้เข้าเป็น
ภาคี คือ (1) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และ (2) อนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว  
อนึ่ง นอกจากอนุสัญญา และกติการะหว่างประเทศ 7 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ยังมีอนุสัญญาอื่น ๆ ของสหประชาชาติ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ
ซึ่งประเทศไทยยังมิได้เข้าไปผูกพัน เช่น
						● อนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย
						● อนุสัญญาการห้ามค้าทาส
						● อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์
						● อนุสัญญาว่าด้วยสถานะคนไร้รัฐ
						● อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติและการปฏิบัติต่อเชลยและผู้บาดเจ็บในการ
สู้รบ รวมถึงการปฏิบัติต่อนักโทษ และการคุ้มครองพลเรือน หรือมักเรียกว่ากฎหมายมนุษยธรรม
						● อนุสัญญาต่างๆ ในการคุ้มครองแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
อนุสัญญา และกติการะหว่างประเทศเหล่านี้ มีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น
เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และมีพันธกรณีผูกพันแล้ว ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือ
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ และจะถูกเฝ้าติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และกระบวนการ UPR.
ของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งประชาติ ส�ำหรับเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ สิทธิมนุษยชน และโทษประหารชีวติ
จะมีส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท�ำหน้าที่เฝ้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งวิธีการรับรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี และวิธีส่งคณะเจ้าหน้าที่
ออกไปติดตามดูแลในพื้นที่ตามโอกาส และเวลาที่เหมาะสม
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		3.5 พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ถ้าจะกล่าวว่า สิทธิมนุษยชน เป็นวลีใหม่ส�ำหรับสังคมไทยก็คงไม่ผิดจากความจริง
เพราะค�ำว่า สิทธิมนุษยชน เพิ่งจะเริ่มมีบัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อ
พ.ศ. 2540 นี้เอง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 199 , 200 และ
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยทีก่ อ่ นหน้านีจ้ ะไม่มกี ฎหมายฉบับ
ใด ๆ บัญญัตถิ งึ ถ้อยค�ำนีไ้ ว้ จะมีกแ็ ต่คำ� ว่า สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เท่านัน้ แม้วา่ ประเทศไทย
จะมีพนั ธกรณีเป็นภาคีผกู พันกับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศหลายฉบับก็ตาม แต่ถา้ พิจารณาด้านเนือ้ หา
ของเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน
นั่นเอง
ผลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญา อนุสญ
ั ญา กติการะหว่างประเทศ ดังกล่าว เป็นแรงกระตุน้ และผลักดัน
ที่ส�ำคัญท�ำให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัว เรียกร้องเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งรวมถึงสิทธิเสรีภาพ
โดยถือว่าเป็นสาระส�ำคัญที่อยู่ควบคู่กับบุคคลทุกคน และมีกลไกรับรอง ปกป้อง คุ้มครอง การด�ำรง
คงอยูอ่ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ถกู ตัดทอนริดรอน หรือถูกละเมิด ดังทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า “สิทธิ และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง
โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย
ทัง้ ปวง” มาตรา 82 บัญญัตไิ ว้วา่ “ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และ
พึงถือปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทย
เป็นภาคี รวมทั้งพันธกรณีที่ได้กระท�ำไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ”
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 และ
มาตรา 82 ดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มาตรา 4 มีบทบัญญัติให้การรับรอง คุ้มครองการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยมีอยูเ่ ดิมด้วย ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ แม้ประเทศไทยจะมีการเปลีย่ นแปลง
อ�ำนาจทางการเมืองในลักษณะพิเศษ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ยังคง
ให้ความคุม้ ครองหลักสิทธิมนุษยชนไว้เช่นเดิมทุกประการ ได้แก่การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของอนุสญ
ั ญา
ทั้ง 5 ฉบับ และกติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับ
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4. การก�ำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของประเทศไทย
โดยที่ประเทศไทย มีการลงโทษประหารชีวิต ใช้กับผู้กระท�ำความผิดอาญามาตั้งแต่ยุคโบราณ
ตลอดมานับร้อย ๆ ปี ด้วยวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ
ได้เปลี่ยนจากวิธีการใช้ดาบตัดศีรษะเป็นใช้ปืนยิงเมื่อปี พ.ศ.2477 ต่อมาปี พ.ศ.2546 เปลี่ยนเป็น
วิธีฉีดด้วยยา หรือสารพิษให้ตาย จนกระทั่งปัจจุบัน ในขณะเดียวกันมีเสียงเรียกร้องจากองค์การด้าน
สิทธิมนุษยชนจากต่างประเทศ ให้ประเทศไทยยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยมีเหตุผลว่า โทษประหาร
ชีวิตขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน การจะได้ค�ำตอบส�ำหรับข้อเรียกร้องดังกล่าว ควรจะต้องพิจารณา
2 ประเด็น คือ
		4.1 ปัจจัยด้านหลักสิทธิมนุษยชน
				
(1) ปัจจัยภายนอก
(1.1) พันธกรณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญ
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง (ICCPR)
ข้อ 6 (1) กําหนดไว้วา่ มนุษยชนทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะมีชวี ติ มาแต่กาํ เนิด (right to
life) จะต้องไม่ถูกท�ำให้เสียชีวิตโดยอ�ำเภอใจ (arbitrarily deprived of life)
ข้อ 6 (2) โทษประหารชีวิตจะท�ำได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมาย
(most serious crimes)
ข้อ 7 การลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือตํ่าช้า จะกระท�ำมิได้
- อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (CAT)
ข้อ 16 รัฐจะต้องป้องกันมิให้มีการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือยํ่ายี
ศักดิ์ศรี
(1.2) ข้อเรียกร้องจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights
Council) (HRC.) ให้ประเทศไทยระงับใช้ หรือยกเลิกโทษประหารชีวิต
(1.3) ข้อเรียกร้องจากองค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ให้
ประเทศไทยยกเลิกโทษประหารชีวิต และเปลี่ยนเป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต
				
(2) ปัจจัยภายใน
(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับให้การรับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของบุคคล
(2.2) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2556) กําหนดให้ยกเลิก
โทษประหารชีวิต โดยเปลี่ยนเป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต ภายในปี พ.ศ.2556
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(2.3) ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 – 2561) ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก�ำหนดให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยเปลี่ยนเป็นจ�ำคุกตลอดชีวิต
ภายในปี พ.ศ.2561
(2.4) ข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีมติ 6:1 เสียง
เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ให้ยกเลิกโทษประหารชีวติ และไม่ควรก�ำหนดโทษประหารชีวติ ในความผิด
ฐานอื่นเพิ่มขึ้นอีก
(2.5) เสียงเรียกร้องจากสังคม และนักการเมืองบางกลุม่ เสนอให้ลงโทษประหารชีวติ
กับอาชญากรรมร้ายแรงอย่างจริงจัง และควรรีบประหารโดยเร็วหลังจากศาลตัดสิน
(2.6) ท่าทีของรัฐบาลไทย เมื่อปี 2550, 2551 ประเทศไทยเคยออกเสียงคัดค้าน
การพักใช้โทษประหารชีวิต ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ต่อมาปี พ.ศ.2553, 2555
ประเทศไทย เปลี่ยนท่าทีเป็น งดออกเสียง และเดือน ธันวาคม 2557 จะมีการประชุมเรื่องนี้อีก
จึงต้องติดตามท่าทีของรัฐบาลไทยว่าจะไปในทิศทางใด
		4.2 แนวทางเลือกการก�ำหนดยุทธศาสตร์
เมือ่ พิจารณาถึงปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในด้านหลักสิทธิมนุษยชน กับโทษประหารชีวติ
ดังกล่าวในข้อ 4.1 แล้ว มีข้อเสนอว่ารัฐบาลของประเทศไทย ควรจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
เรื่องโทษประหารชีวิต ให้มีความชัดเจนว่าจะก้าวไปในทิศทางใด การหยุดนิ่งเงียบอยู่จุดเดิมจะเป็น
ครหาของประชาคมโลก และก่อปัญหาให้กบั หน่วยระดับปฏิบตั โิ ดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการยุตธิ รรม
และกรมราชทัณฑ์ รวมถึงกระบวนการอภัยโทษ จึงมีข้อเสนอแนวทางเลือกเพื่อยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
โทษประหารชีวิต โดยมีความเข้มข้นจากน้อยไปหามาก ดังนี้
(1) ประกาศนโยบายของฝ่ายบริหาร ให้พักใช้โทษประหารชีวิตส�ำหรับความผิดอาญา
บางประเภท
(2) ประกาศนโยบายของฝ่ายบริหาร ส�ำหรับความผิดอาญาทุกประเภท
(3) ออกกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวติ ส�ำหรับความผิดอาญาบางประเภท โดยเปลีย่ น
เป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต
(4) ออกกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตส�ำหรับความผิดอาญาทุกประเภท โดยเปลี่ยน
เป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต
(5) กําหนดเงือ่ นไขการลดโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ ให้เกิดความเหมาะสมกับความร้ายแรงของ
ความผิดที่กระท�ำ 
การด�ำเนินยุทธศาสตร์ ตามข้อ 1 – 5 ข้างต้น ควรมีขั้นตอน และกรอบเวลาอย่างเหมาะสม
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดของสังคม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และไม่เป็น
การก้าวก่าย หรือกระทบอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอ�ำนาจอธิปไตย
222
_16-0497(210-223)P3.indd 222

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

6/17/59 BE 3:52 PM

โทษประหารชีวิต : หลักคิดด้านสิทธิมนุษยชน

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
		 5.1 สรุป
(1) โทษประหารชีวติ เป็นโทษทางอาญาทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เพราะถึงขัน้ ท�ำลายล้างชีวติ ผูก้ ระท�ำ
ความผิด ซึ่งมีใช้ทั่วโลกมาตั้งแต่ยุคดึกด�ำบรรพ์ วิธีประหารชีวิตมีหลายรูปแบบ เช่น ทุบตี แขวนคอ
นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า ตัดศีรษะด้วยวิธีการต่าง ๆ ใช้ปืนยิง และฉีดสารพิษเข้าร่างกาย
(2) การลงโทษประหารชีวติ เป็นความคิดตามทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 ทฤษฎี คือ เพือ่ แก้แค้น
ทดแทน (Retribution), เพื่อข่มขู่ (Deterrence) และเพื่อตัดโอกาสการกระท�ำผิด (Incapucitation)
(3) ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 ประเทศต่าง ๆ ในโลก จ�ำนวนทั้งหมด
198 ประเทศ มีแนวทางเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต โดยสรุป ดังนี้
97 ประเทศ ยกเลิก โทษประหารส�ำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท
8 ประเทศ ยกเลิก โทษประหารส�ำหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น
35 ประเทศ ยกเลิก โทษประหารในทางปฏิบัติ
58 ประเทศ ยังคงบทลงโทษประหาร รวมทั้งประเทศไทยด้วย
(4) ในทวีปยุโรปทุกประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตหมดแล้ว ยกเว้น เบลารุส เพียง
ประเทศเดียวที่ยังมีโทษประหารชีวิต และข้อมูลล่าสุดได้ประหารชีวิตไป 2 ราย เมื่อปี พ.ศ.2554
(5) ส�ำหรับสหรัฐอเมริกา ข้อมูลปี 2556 ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว 18 มลรัฐ
คงเหลือ 32 มลรัฐ ที่ยังมีโทษประหารชีวิต และเมื่อปี พ.ศ.2555 สนับสนุนให้มีโทษประหารชีวิตต่อไป
(6) ประเทศจีน มีสถิติลงโทษประหารชีวิตมากที่สุดในโลก เมื่อปี พ.ศ.2554 ถัดลงไป คือ
อิหร่าน และอิรัก ตามล�ำดับ
		5.2 ข้อเสนอแนะ
เอกสารทางวิชาการส่วนบุคคลฉบับนี้ ขอเสนอแนะไว้ 2 ประการ คือ
(1) ตามหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิการมีชีวิตเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ การลงโทษประหารชีวิต
จึงเป็นการปฏิเสธสิทธิ์การมีชีวิต และขัดกับหลักของทุกศาสนา แต่มีข้อคิดค�ำนึงที่ไม่ควรมองข้าม คือ
มนุษย์ผจู้ ะอ้างสิทธิก์ ารมีชวี ติ จะต้องเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ และอยูใ่ นศีลธรรมตามหลักศาสนาเท่านัน้ อาชญากร
ร้ายแรงถือได้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ และฝ่าฝืนหลักศาสนา จึงต้องพิจารณาว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่
ที่สังคมจะยินยอมให้เขาอ้างสิทธิ์การมีชีวิตได้ เพราะเขามีข้อแตกต่างกับมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ทั่วไป
(2) ตามข้อเรียกร้องเกีย่ วกับโทษประหารชีวติ ถึงเวลาทีร่ ฐั บาลของประเทศไทยจะต้องเร่ง
ก�ำหนดยุทธศาสตร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายใด โดยมีแนวทางเลือกที่เสนอไว้ในข้อ 4.2
และควรมีกรอบเวลาไว้อย่างมีล�ำดับ และมีขั้นตอน เพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมทั้งภายในประเทศ
และสากลระหว่างประเทศด้วย
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สิทธิชุมชน : สิทธิในที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม
ศรีราชา เจริญพาณิช*
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพือ่ ด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่าง
มีศักดิ์ศรีโดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง
หรือความเชื่อในทางอื่นใด หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะที่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมายหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนั้น มีอยู่มากมาย
แปรไปตามความต้องการของมนุษย์ที่จะให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ และส�ำหรับกลุ่มคนที่อยู่
ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็กหรือชุมชนนั้น ย่อมมีความต้องการความคุ้มครองจากรัฐและสามารถ
สร้างพลังของชุมชนในการต่อรองกับรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเลือกอนาคตของชุมชนเอง การใช้
ประโยชน์และปกปักรักษาทรัพยากรของชุมชน ที่เรียกว่า “สิทธิชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สิทธิมนุษยชน
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบ เรามักจะให้ความสนใจปัญหาสิทธิ
มนุษยชนในทางการเมือง แต่ที่จริงแล้ว ยังมีปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมและ
การท�ำมาหาเลีย้ งชีพอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของการด�ำรงชีพ ซึง่ ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหา
สิทธิในการใช้ที่ดินของเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งจะน�ำเสนอในบทความนี้
1. หลักการส�ำคัญและลักษณะของสิทธิชุมชน
		 1.1 หลักการส�ำคัญของสิทธิชุมชน
			 1) สิทธิชุมชน คือ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคมที่พัฒนาให้กลุ่มคนร่วมกันจัดการ
ทรัพยากร การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและอื่น ๆ โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางสังคม
ร่วมกัน มีวฒ
ั นธรรมร่วมกันจ�ำเป็นทีต่ อ้ งจัดร่วมกัน โดยชุมชนได้สร้างข้อตกลงหรือกติกาในการจัดการ
ทรัพยากรเศรษฐกิจ สังคม ข้อตกลงอาจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎจารีตประเพณี ซึ่งข้อตกลงเป็น
เรื่องของการเรียนรู้ การต่อสู้ ต่อรองทั้งภายในระหว่างชุมชนหรือภายนอกชุมชน ข้อตกลงร่วมจึงมี
การปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม สิทธิชมุ ชนจึงมีขอบเขตกว้าง ยืดหยุน่
ปรับเปลี่ยนได้
* ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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			 2) สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบเชิงซ้อน หมายถึง ภายใต้ข้อตกลงจัดการร่วมกันของชุมชน
จะมีสิทธิหลายประเภทแต่สัมพันธ์กัน เช่น สิทธิการครอบครอง สิทธิการใช้ สิทธิการจัดการ ซึ่งสิทธิ
แต่ละประเภท มีการปรับสร้างใหม่อยู่เสมอ และการซ้อนของสิทธิมีหลายระดับ ทั้งรูปแบบสิทธิ
และเจ้าของสิทธิ เช่น บางเงื่อนไข สิทธิการเป็นเจ้าของทรัพยากรบางประเภทอาจเป็นของรัฐ หรือ
ของบุคคลในชุมชน แต่ชุมชนมีสิทธิในการใช้ และสิทธิการจัดการ
			 3) สิทธิชมุ ชนมีลกั ษณะเน้นการมีสว่ นร่วม หมายถึง การให้ภายนอกเข้ามาร่วมสนับสนุน
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นสาธารณะและรัฐ สิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิความเป็นเจ้าของแบบเบ็ดเสร็จ เช่น สิทธิ
รัฐที่เป็นเจ้าของใช้สิทธิตนเองกีดกันภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิง เห็นได้จากกิจกรรมการ
จัดการป่าชุมชน กลุม่ ออมทรัพย์ เศรษฐกิจชุมชน หรือการฟืน้ ฟูอตั ลักษณ์ของท้องถิน่ ล้วนเป็นกิจกรรม
ที่ต้องการการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น  ประชาสังคมและรัฐ ซึ่งชุมชนก็ได้สร้างเงื่อนไข กติกาที่มี
การควบคุมจากภายนอกเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิชุมชน กล่าวได้ว่า สิทธิชุมชนให้ความส�ำคัญแก่
ผู้ที่อยู่กินดูแลทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชุมชนเป็นอันดับแรก คนภายนอกจะมาอ้างสิทธิเพื่อ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชุมชนเมือง มาอยูเ่ หนือการมีชวี ติ รอดของชุมชนไม่ได้ ท�ำให้การมีสว่ นร่วมลดหลัน่
กันไปตามความจ�ำเป็นพื้นฐานชีวิตและสังคม อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปสิทธิชุมชนมักมีลักษณะการมี
ส่วนร่วมจากภายนอกมากกว่าการกีดกัน โดยหลักการส�ำคัญของ “การมีสว่ นร่วม” ก็คอื เป้าหมายของ
สิทธิชมุ ชน มิใช่เพือ่ ประโยชน์เฉพาะส่วนของชุมชนเท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของสังคมด้วย
			 4) อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนหลักพื้นฐานว่าด้วยความยั่งยืน และความ
เป็นธรรม เห็นได้จากการจัดการป่า การจัดการน�้ำ  ต้องการให้สมาชิกมีส่วนร่วมเข้าถึงทรัพยากร
และได้รับการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การที่ชุมชนจะอยู่รอดได้ก็ต้องอยู่บนฐานทรัพยากร
ที่ยั่งยืน การบริโภคให้หมดไปเป็นการท�ำลายทุนชีวิตของชุมชนโดยตรง ซึ่งอุดมการณ์สิทธิชุมชนจะ
มุ่งประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพยากร
			 5) สิทธิชุมชนบนเนื้อหาที่หลากหลาย ชุมชนจ�ำนวนมากได้อาศัยทุนทางสังคมของตน
สร้างระบบในการจัดการตนเอง เพื่อปรับสัมพันธภาพทางอ�ำนาจหลายรูปแบบ เช่น สิทธิการจัดการ
ทรัพยากร สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิสตรี เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น
			 6) สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญ้า สิทธิชุมชนเป็น
การต่อสู้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อไปสู่ความเป็นพหุลักษณ์ประชาธิปไตย หรือสังคมที่เคารพความ
หลากหลายหรือมีนโยบายให้แต่ละท้องถิ่นตลอดจนกลุ่มต่างๆ ในสังคมให้ได้มีเสรีภาพของตนเองใน
การก�ำหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ทรัพยากรตามภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน ทั้งนี้ อยู่บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมด้วย รัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนชุมชนให้มีเสรีภาพในการก�ำหนด
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กฎ กติกา ระบบสิทธิการจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ วิถชี วี ติ วัฒนธรรมของตนเอง และมีกลไกสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน1
		1.2 ลักษณะของสิทธิชุมชน
1) อุดมการณ์ของสิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์
2) กระบวนการในการเกิดขึน้ ของสิทธิชมุ ชนในแต่ละประเภท ไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์
ในเชิงพันธะสัญญา หากแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการภายในของชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่ทดลอง
เรียนรู้ สัง่ สมขึน้ มาเป็นส่วนหนึง่ ของโครงสร้างสังคมในระดับชุมชน และในหลายๆ กรณีทมี่ กี ารเลียนแบบ
ประสบการณ์ และท�ำให้เกิดขึ้นซ�้ำๆ ในทางความคิด
3) ตั้งอยู่บนส�ำนึกและความรับรู้ร่วมกันของชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น จึงมักจะไม่ปรากฏ
ในรูปของบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
4) กลไกในการบังคับเป็นไปโดยอาศัยวิธกี ารของแต่ละชุมชน ผ่านทางระบบความสัมพันธ์
ในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
5) สิทธิชมุ ชนเป็นความพยายามของชุมชน ทีจ่ ะจัดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชน
ให้สอดคล้องกับการกระท�ำที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และมีทางเลือก
6) สิทธิชุมชนเป็นสิทธิที่มีเงื่อนไข ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหมดที่มีอยู่
ในชุมชน
7) สิทธิชุมชนมักจะมีกลไกภายในชุมชน ที่เกลี่ยทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ และ
ให้โอกาสกับสมาชิกของชุมชน2
2. สภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม
ปัญหาสิทธิใหญ่ๆ ที่ราษฎรประสบและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตนเองนั้น ส่วนใหญ่เรียกได้ว่า
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน (Basic Rights) อันประกอบไปด้วย
1) สิทธิในการด�ำรงชีพ (Subsistence Rights) เช่น การท�ำมาหากิน การเลี้ยงดูครอบครัว
ไปถึงการปฏิบัติกิจตามความเชื่อทางศาสนาหรือผีบรรพบุรุษและประเพณีธรรมเนียมของแต่ละกลุ่ม
ไปถึงการศึกษาและ

1
2

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ, 2555, หน้า 20-24.
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 25-26.
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2) สิทธิในความปลอดภัย (Security Rights) คือ การมีหลักประกันขั้นพื้นฐานในการมีชีวิต
ตามสมควรอย่างปลอดภัย มีหลักประกันในการครอบครองทรัพย์สนิ และผลผลิตของตนเอง การได้รบั
ความยุติธรรม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและไม่ถูกคุกคามท�ำร้ายจากคนอื่นๆ รวมทั้งจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น
สิทธิพื้นฐานเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคนที่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ว่าจาก
ความอ่อนแอไม่สมบูรณ์ทางกายภาพหรือความต�่ำต้อยทางฐานะสังคม จนไม่อาจเอาชนะอุปสรรค
ได้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ก็ท�ำหน้าที่ควบคุมก�ำกับไม่ให้คนที่แข็งแรงและ
ความเหนือกว่าทัง้ ทางร่างกายและทางสังคม หรือแม้แต่บคุ คลหรือหน่วยงานภาครัฐเอง ไปเอาเปรียบ
และท�ำร้ายคนที่มีสถานะทางสังคมด้อยกว่ามากจนเกินไป3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาเปรียบคน
ในชุมชนเกษตรกรรม
ในชุมชนเกษตรกรรมนั้น มีปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานและมีความซับซ้อนประการหนึ่ง คือ
ปัญหาสิทธิในทีด่ นิ และเอกสารสิทธิทดี่ นิ โดยเป็นกรณีทชี่ มุ ชนอยูอ่ าศัยในทีด่ นิ นัน้ มาเป็นเวลายาวนาน  
บางชุมชนอยูใ่ นเขตป่าก่อนทีจ่ ะมีประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ บางชุมชนได้รบั ผลกระทบจากโครงการ
ของรัฐ ชุมชนหลายแห่งจึงได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถพึ่งกลไกของรัฐได้ เพราะถึงแม้ว่า
ชาวบ้านได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นเป็นเวลานาน แต่ชาวบ้านก็ไม่มีเอกสารสิทธิที่จะอ้างความเป็น
เจ้าของได้ เมื่อแสดงความเป็นเจ้าของไม่ได้ ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐ ชุมชนจึงต้องคิดหา
วิธแี ก้ปญ
ั หาภายในชุมชนเอง4 อาจเป็นการรวมกลุม่ เรียกร้อง หรือต่อรองกับภาครัฐ ทัง้ นีจ้ ากการศึกษา
พบว่า สภาพปัญหาลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในชุมชนเกษตรกรรมในต่างประเทศด้วย ปรากฏตัวอย่าง
คือ การเรียกร้องของเกษตรกรในประเทศบราซิล5
ในประเทศบราซิลมีขบวนการแรงงานไร้ทดี่ นิ หรือ MST มาจากภาษาโปรตุเกสว่า ‘Movimento
dos TraballhadoresruraisSem Terra’ (Movement of Landless Rural Workers) เรียกตัวเอง
ว่าขบวนการคนจนในชนบท เพราะมีมวลชนประกอบด้วย “ชาวนายากจน” ซึง่ เป็นเกษตรกรรายย่อย
ที่ท�ำการเกษตรบนผืนดิน แต่มีที่ไม่พอท�ำกิน “ชาวนาไร้ที่ดิน” ซึ่งหลุดจากที่ดินเนื่องจากปัญหาของ
ระบบการผลิตและการตลาด “แรงงานรับจ้างในชนบท” ซึง่ รับจ้างอยูใ่ นไร่ขนาดใหญ่ทปี่ ลูกพืชเชิงเดีย่ ว
เพื่อการส่งออก แรงงานในฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึงคนที่ล้มละลายจากภาคเกษตรและไปเป็นคนจนเมือง
คนไร้บ้าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการเขื่อน
3
4
5

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ก�ำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน, กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์คบไฟ, 2549.
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ, โครงการศึกษาระบบสิทธิในที่ดินของชุมชนที่เหมาะสม, 2550.
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, Global Report, กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ Way of Book, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2557,
หน้า 229-231.
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ศรีราชา เจริญพาณิช

ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของ MST เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1979 โดยใช้การบุกยึดที่ดินและ
การตั้งถิ่นฐานชุมชนทางเลือกเป็นยุทธศาสตร์หลัก บรรดาผู้น�ำขบวนการจะกระตุ้นให้เกิดการ
เคลื่อนไหวต่อสู้ และลุกขึ้นต่อสู้กับสิ่งที่เห็นว่าเป็นอันตราย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า เรียนรู้ที่จะสร้าง
สิ่งนั้นด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ดังบทกวีหนึ่งของ
ชาว MST ที่เปรียบว่า การใช้คีมตัดสายลวดจะท�ำให้เกิดเสียงดังรุนแรง และสูญเสียสภาพเดิม เช่น
การต่อสูด้ ว้ ยความรวดเร็วและรุนแรงเพือ่ เปลีย่ นแปลงไปสูอ่ กี สภาพหนึง่ การตัดลวดเป็นสัญลักษณ์หนึง่
ของการบุกเข้าไปยึดที่ดินและทลาย “รั้วล้อม” ของเจ้าที่ดินที่ด�ำรงอยู่อย่างยาวนานในประวัติศาสตร์
ของบราซิล
ขบวนการ MST ได้ใช้นัยยะแห่งรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสามารถน�ำที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปฏิรูป
ให้ประชาชนได้ โดยกฎหมายที่ออกในสมัยประธานาธิบดีคาร์โดโซ ในปลายทศวรรษ 1987 ระบุว่า
ที่ดินที่จะท�ำการเวนคืนเพื่อปฏิรูปได้นั้น จะต้องมีการเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า 2 ปี
(กฎหมายนีอ้ อกจากแรงกดดันจากปัญหาทีด่ นิ ในบราซิล แต่รฐั บาลไม่เคยน�ำเอามาปฏิบตั จิ ริง ส�ำหรับ
ประธานาธิบดีคาร์โดโซ (1995-1998) เป็น “ซ้ายเก่า” เจ้าส�ำนักทฤษฎีพงึ่ พา –Dependency Theory
ที่เมื่อก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งในที่สุดก็ใช้ทหารสังหารหมู่ประชาชน และฆ่าผู้น�ำชาวบ้านมากถึง 163 คน)
หากแคมป์ใดสามารถต้านทานการขับไล่จากต�ำรวจและฝ่ายเจ้าของที่ได้ถึง 2 ปี โอกาสที่จะเจรจากับ
ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินก็จะมีมากขึ้น
ทั้งนี้ MST ได้ให้ทุนสมาชิกไปเรียนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อจะได้มาช่วยงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย เนื่องจากมีการตั้งแคมป์ยึดที่ดิน จะมีคดีเกิดขึ้นกับผู้น�ำเฉลี่ยแคมป์ละ 2-3 คดี
ซึง่ ทาง MST จะประสานทนายความเข้าช่วยเหลือมีทงั้ ทนายความทีท่ ำ� งานกับ MST โดยตรง รวมไปถึง
ทนายความจากกลุ่มคาทอลิกฝ่ายซ้าย และสภาทนายความ ส�ำหรับวิธีการต่อสู้นั้นใช้หลักข้อเท็จจริง
ที่ว่า MST ไม่ได้ท�ำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการเข้ายึดที่ดินเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า
ทีด่ นิ ผืนนัน้ ไม่ได้ถกู ท�ำประโยชน์เชิงสังคม นอกจากนีย้ งั ไม่ใช่การบุกรุก เพราะการบุกรุกคือการกระท�ำ
ของปัจเจกบุคคลทีบ่ กุ เข้าไปในทีด่ นิ หรือเคหสถานของผูอ้ นื่ เพือ่ หวังประโยชน์สว่ นบุคคล แต่การยึดที่
ของ MST เป็นการเข้ายึดของคนจ�ำนวนมากที่ไร้ที่ท�ำกิน และท�ำไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ที่ ต ้ อ งการปฏิ รู ป ที่ ดิ น ในประเด็ น นี้ ศาลสู ง สุ ด ของบราซิ ล เคยมี บ รรทั ด ฐานค� ำ ตั ด สิ น แล้ ว ว่ า
“กระบวนการยึดที่ดินไม่ใช่เป็นการก่ออาชญากรรม”
การอ้างอิงรัฐธรรมนูญและตีความกฎหมายตามนิยามของผู้ถูกกดขี่ถือเป็นกลยุทธ์การต่อสู้
ที่ น ่ า สนใจของขบวน MST ที่ ไ ม่ ป ล่ อ ยให้ ช นชั้ น น� ำ และเจ้ า ที่ ดิ น ใช้ ก ฎหมายที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมมา
เอารัดเอาเปรียบคนจนแต่ฝ่ายเดียว
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ส�ำหรับปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น เกิดจากสาเหตุหลักดังนี้
1) ระบบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและการประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือ
ป่าสงวนแห่งชาติ
เมื่อประเทศไทยได้น�ำระบบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาใช้นั้น ปรากฏปัญหาความชัดเจน
ของการแบ่งพืน้ ทีใ่ นส่วนทีด่ นิ ทีซ่ งึ่ หวงกันไว้สำ� หรับสาธารณประโยชน์ กับส่วนทีใ่ ห้ประชาชนถือครอง
โดยประมวลกฎหมายที่ดินเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2497 ระบุว่าที่ดินทุกแห่งที่ไม่มีผู้ถือครอง
กรรมสิทธิ์ (มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน) ให้ถือเป็นพื้นที่ป่าของรัฐ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการ
สือ่ สารในขณะนัน้ ยังไม่กา้ วหน้าดังเช่นทุกวันนี้ ท�ำให้มคี วามบกพร่องของกระบวนการการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ นิ ของรัฐ การจัดการทีด่ นิ ตามกฎหมายจึงไม่เกิดประสิทธิภาพ6 เช่น มีทดี่ นิ จ�ำนวนมาก
ที่ชาวบ้านครอบครองและใช้ประโยชน์มานานแล้วตั้งแต่สมัยปู่ยาตายาย แต่ตกส�ำรวจและยังไม่ได้
รับหนังสือแสดงสิทธิ มีประชาชนจ�ำนวนมากที่ตกหล่นจากการได้หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ทั้งที่มี
หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ให้แก่ประชาชน และเมื่อต้องด�ำเนิการขอหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินภายหลัง ก็ต้องใช้การยืนยันโดยบุคคล ซึ่งย่อมมีปัญหาตามมาว่าบุคคลที่จะยืนยันให้
ได้นั้นไม่มีชีวิตอยู่ หรือหลงลืมเหตุการณ์ในอดีตไปแล้ว
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับความบกพร่องในกระบวนการออกโฉนดที่ดิน
โดยในมาตรา 8 ก�ำหนดให้ผู้ครอบครองและท�ำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
บังคับใช้คอื วันที่ 1 ธันวาคม 2497 โดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค.1) และยังไม่ได้ยนื่
ค�ำขอออกโฉนดทีด่ ิน หรือหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ ให้รบี น�ำ ส.ค. 1 มายื่นค�ำขอออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก.) ภายใน 2 ปี นับจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้บังคับ
โดยสิ้นก�ำหนดให้ยื่นค�ำขอวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งหมายความว่าแม้จะมีประมวลกฎหมายที่ดิน
มาแล้วนานถึงห้าสิบกว่าปีแต่กย็ งั มีผทู้ ตี่ กหล่นไม่ได้รบั โฉนดแสดงกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ทีต่ นครอบครองอยู่
การส�ำรวจและการรวบรวมยอดคงเหลือ ส.ค. 1 ทัว่ ประเทศ โดยกรมทีด่ นิ เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 พบว่า
มี ส.ค. 1 คงเหลือ 929,731 แปลงโดยพื้นที่ที่ยังมี ส.ค. 1 คงเหลือมากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ จาก
11 มีนาคม 2551 มียอดคงเหลือ 118,346 แปลง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 เหลือ 30,564 แปลง7

6

7

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการปฏิรูปที่ดินและจัดการที่ดินอย่าง
ยั่งยืนโดยประชาชน, 2553, www.thailanddreform.net.
“6 ก.พ. ปิดประตูเปลี่ยน ส.ค. 1 เป็นโฉนด คาดค�ำขอทะลุ 5 แสนแปลงทั่วประเทศ”, ประชาชาติธุรกิจ, 7 มกราคม 2553.
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จากข้อมูลที่ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า กรมที่ดินเคยส�ำรวจจ�ำนวน ส.ค.1 ที่ยังคงมิได้ออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินนั้น มีประมาณ 200,000 กว่าราย แต่ยอดคงเหลือในปัจจุบันที่มีอีกประมาณ
2-3 เท่าตัวนั้น เกิดจากความผิดพลาดของกรมที่ดินที่มิได้เวนคืนเอกสารส.ค. 1 ไว้ จึงท�ำให้มีการน�ำ 
ส.ค. 1 ที่ออกหนังสือแสดงสิทธิไปแล้ว กลับไปอ้างสิทธิใหม่อีกครั้ง เนื่องจากในส.ค.1 นั้นเองมิได้
มีการจัดแจงพิกัดเฉพาะ เพียงแต่อ้างถึงที่ดินข้างเคียง และบางแห่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ดินที่ใคร
ครอบครองอยู่ มีแต่เพียงระบุว่าเป็นที่สาธารณะ จึงท�ำให้มีการสวม ส.ค.1 มาออกหนังสือแสดงสิทธิ
อีกครั้งได้
นอกจากกรณีการออกโฉนดที่ดินแล้ว การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวน
แห่งชาติซงึ่ โดยส่วนใหญ่ทำ� ในช่วง พ.ศ. 2504 – 2515 ก็ได้ทำ� ให้เกิดความขัดแย้งในการอ้างสิทธิเหนือ
ทีด่ นิ ในหลายกรณี การประกาศเขตอุทยานและป่าสงวน ด�ำเนินการโดยการก�ำหนดแนวเขตลงบนแผนที่
ทหารอัตราส่วน 1:50,000 โดยไม่ได้มกี ารเดินส�ำรวจจริง เนือ่ งจากขาดแคลนบุคคลากรและงบประมาณ
ประกอบกับขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่ การส�ำรวจพื้นที่จริงจึงท�ำไม่ได้เต็มที่ และแผนที่ที่ใช้ก�ำหนด
แนวเขตนัน้ เป็นแผนทีท่ ที่ ำ� ขึน้ มาในช่วง พ.ศ. 2500  - 2505 โดยการช่วยเหลือของกองทัพสหรัฐอเมริกา
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2530 จึงได้พบว่าประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ป่าสงวนได้ถูกใช้ท�ำการเกษตร
อยู่แล้ว ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐตลอดมาจนถึงปัจจุบัน8
กล่าวคือ เกษตรกรถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเขตอุทยานหรือป่าสงวน ทั้งๆ ที่การประกาศเขตพื้นที่อุทยาน
หรือป่าสงวนไปบุกรุกทีด่ นิ ท�ำกินของเกษตรกรซึง่ เป็นผูด้ แู ลรักษาป่าตามวิถชี วี ติ ทีต่ อ้ งอาศัยท�ำมาหากิน
ร่วมกับธรรมชาติมาตลอดทัง้ ชีวติ และโอกาสทีจ่ ะขอเพิกถอนการประกาศนัน้ ยังเป็นไปได้ยากอีกด้วย9
2) ระบบสิทธิเด็ดขาดเหนือที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จุดเริ่มต้นของการคุ้มครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชนนั้น เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อันเนื่อง
มาจาก 3 ปัจจัย  ได้แก่ 1) แรงผลักดันของปัจจัยภายนอกคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ า่ งประเทศ
มีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยหลังจากการท�ำสนธิสัญญาบาวริงกับตะวันตกในปี พ.ศ. 2398
ท�ำให้มีความต้องการขยายพื้นที่การเกษตร 2) กรณีพิพาทเรื่องที่ดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีการ
ขุดคลองเพือ่ ขยายการผลิตเพือ่ การค้า ซึง่ ท�ำให้ทดี่ นิ ทีร่ บั น�ำ้ จากคลองตกเป็นกรรมสิทธิข์ องคนบางกลุม่
เท่านัน้ และ 3) การบริหารทีด่ นิ ของรัฐทีย่ งั ไม่เป็นระบบ ด้วยปัจจัยเหล่านีท้ ำ� ให้จำ� เป็นต้องมีการจัดท�ำ
หลักฐานในการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ชัดเจน
8

9

โปรดดู “ประกาศเขตอุทยานทับที่ดินท�ำกิน” มรสุมอีกระลอกที่ อ.นบพิต�ำ จ.นครศรีธรรมราช, ASTV ผู้จัดการออนไลน์,
23 มกราคม 2555, http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000009944.
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์, “ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการฟ้องเพิกถอนเขตอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติ: ศึกษาจาก
แนวค�ำพิพากษาศาลปกครอง”, มูลนิธนิ ติ ธิ รรมสิง่ แวดล้อม, 2556, http://enlawfoundation”org/newweb/?p=1633.
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สิทธิชุมชน : สิทธิในที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม

การบัญญัตเิ รือ่ งสิทธิในระบบกฎหมายไทย เป็นการเปลีย่ นแปลงจากการยึดถือเอาสิทธิตาม
การครอบครองท�ำประโยชน์ (Occupancy) มายึดเอาสิทธิการเป็นเจ้าของ (Ownership) ซึง่ เป็นแนวคิด
ทีร่ บั มาจากประเทศตะวันตก เช่น สาธารณรัฐฝรัง่ เศส จึงมีการตัง้ ข้อสังเกตว่ากฎหมายทีก่ ำ� หนดระบอบ
กรรมสิทธิใ์ นทรัพยากรนัน้ มักมาจากรัฐทีอ่ ยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของชนชัน้ น�ำไม่ใช่ฉนั ทานุมตั ขิ องประชาชน
หรือเกิดจากการมีสว่ นร่วมของประชาชน10 ต่างจากระบบสิทธิทใี่ ช้ในประเทศ Common Law ซึง่ ทีด่ นิ
เป็นของรัฐทั้งหมด ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแก่เอกชน แต่เป็นสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ตามที่รัฐอนุญาต ซึ่งการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีข้อจ�ำกัด ก็จะใกล้เคียงกรรมสิทธิ์ (Ownership)
ในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)
ในด้านหนึง่ การบริหารจัดการทีด่ นิ ด้วยระบบกรรมสิทธิเ์ อกชนส่งเสริมให้มกี ารขยายการ
ผลิตในภาคการเกษตรเพราะกระตุ้นให้มีการลงทุนท�ำการผลิตในที่ดินของตนเองและสามารถใช้ที่ดิน
นั้นเป็นหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มทุนการผลิต แต่ในอีกด้านหนึ่ง ระบบกรรมสิทธิ์เอกชนเอื้อให้กระบวนการ
ท�ำให้ที่ดินกลายเป็นสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ที่ดินมีโอกาสตกอยู่ในมือของผู้มีอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจมากกว่าคนยากคนจนที่ต้องการที่ดินท�ำกิน
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าระบบกรรมสิทธิ์เอกชนไม่ได้มีรากฐานมาจากระบบจารีตประเพณี
ขณะที่ ใ นทางปฏิ บั ติ ยั ง มี แ นวทางการจั ด การที่ ดิ น ด้ ว ยระบบสิ ท ธิ อื่ น ๆ อี ก มากมายที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การรับรองตามกฎหมาย แต่เป็นระบบที่ชุมชนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวม (Common property) หรือบางกรณีเรียกว่าสิทธิชุมชน ซึ่งยึกหลักสิทธิ
การใช้ (Usufruct right) เป็นหลักมากกว่าสิทธิการเป็นเจ้าของ กล่าวคือ ให้สิทธิการครอบครองแก่
ผูใ้ ช้ประโยชน์จากทีด่ นิ โดยไม่ได้ให้สทิ ธิการเป็นเจ้าของแก่ผทู้ ไี่ ม่ได้ทำ� ประโยชน์ในทีด่ นิ เหนือทีด่ นิ นัน้
และ/หรือ ให้สทิ ธิแก่สมาชิกชุมชนทีร่ ว่ มดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร แต่มิได้ให้สิทธิครอบครองแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ถึงแม้ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 4 หมวด 3) จะกล่าวถึงกรรมสิทธิ์
รวมไว้ แต่ก็มิได้ก้าวพ้นกรอบของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เพราะกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวหมายถึง
การรวมกันของปัจเจกบุคคลในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหนึ่งๆ โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม
มีสิทธิแบ่งทรัพย์นั้นออกมาได้ ดังนั้นกรรมสิทธิ์รวมในที่นี้จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัจเจกบุคคล ไม่ใช่
ชุมชน11

10
11

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, เรื่องเดียวกัน
สุนี ไชยรส และศยามล ไกยูรวงศ์, เสียงจากประชาชน การต่อสูเ้ พือ่ สิทธิในทีด่ นิ กรณีรอ้ งเรียน 2545-2551 “ทีด่ นิ เอกชน”
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551, หน้า 45.
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ระบบกรรมสิทธิ์ในการจัดการที่ดินที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งยึดหลักกรรมสิทธิ์เอกชนและ
กรรมสิทธิ์ของรัฐท�ำให้เกิดปัญหาหลายประการ ดังต่อไปนี้
1) ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่ากลายเป็นผู้บุกรุกป่า ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
โดยสภาพของความเป็นจริง ประชาชนได้อาศัยอยูใ่ นป่ามาเป็นเวลายาวนาน ก่อนจะมี
การออกกฎหมายให้สิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์แก่ประชาชน ตามบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2473 ต่อมาเมื่อมีการออกกฎหมายหวงกันที่ให้เป็นของรัฐ
และหวงกันที่ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2504 และป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2507 โดยออก
ประกาศคลุมพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนไปก่อน แล้วจึงกันที่ดินบริเวณที่ประชาชน
อาศัยอยูอ่ อกในภายหลัง แต่ในทางปฏิบตั กิ ม็ ไิ ด้มกี ารกันออกไป เพราะต้องส�ำรวจและท�ำเครือ่ งหมาย
เขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่ ต้องใช้เงินงบประมาณจ�ำนวนมาก เมือ่ ไม่มกี ารแสดง
เขตที่ชัดเจนตามกฎหมาย จึงเกิดข้อพิพาทในการอ้างสิทธิ์เหนือที่ดินของรัฐ รัฐยอมรับเฉพาะสิทธิ
ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายที่มีเอกสารสิทธิที่ออกโดยหน่วยงานราชการเป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่ง
ได้แก่ น.ส.3 น.ส.3 ก. โฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามโครงการที่รัฐจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน
เช่น น.ค.3 (นิคมสร้างตนเอง) หรือ กสน.5 (นิคมสหกรณ์) นอกนัน้ ก็ปฏิเสธสิทธิ โดยไม่ได้พจิ ารณาจาก
ความเป็นจริงว่า พลวัตการเปลีย่ นแปลงการบุกเบิกและการครอบครองทีด่ นิ ของประชาชนเป็นไปตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศมายาวนาน12 งานศึกษาของอานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิง่ สรรพ์ ขาวสะอาด
ชี้ว่า การบุกเบิกที่ดินท�ำกินในเขตป่าของภาคเหนือที่ท�ำให้พื้นที่ป่าลดลงถึง 13.96 ล้านไร่ ระหว่าง
ปี 2516 – 2531 มีสาเหตุมาจากนโยบายรัฐ เช่น การสัมปทานท�ำไม้ การขยายตัวของพืชพาณิชย์
การเปลี่ยนแปลงความคาดหมายเกี่ยวกับรายได้และการใช้ที่ดิน และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเป็นต้น13
2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชน ท�ำให้ที่ดินหลุดมือจากคนจน
การใช้ระบบกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ของเอกชน เป็นไปตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมใหม่ ที่มุ่งแปลงทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสินค้าเพื่อให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้คล่องตัว โดย
เชื่อว่ากลไกตลาดจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีความเป็นธรรมด้วยกระบวนการแข่งขันอย่างเสรี
และอ้างว่าการให้กรรมสิทธิ์แก่เอกชน (หรือการแปลงที่ดินให้เป็นทุน) นั้นจะช่วยให้เกษตรกรและ
ผู้ท�ำการผลิตอื่นๆ สามารถเพิ่มทุนได้โดยการใช้เอกสารสิทธิ์เป็นหลักประกันเงินกู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

12
13

สุนี ไชยรส และศยามล ไกยูรวงศ์, 2551, เรื่องเดียวกัน, หน้า 74.
อานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิ่งขวัญ ขาวสะอาด, 2538, อ้างใน สุนี และศยามล, เรื่องเดียวกัน, หน้า 75.
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ในทางกลับกัน งานศึกษาของอานันท์ กาญจนพันธุ์ ชี้ว่าการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
ให้ชาวบ้านนั้นแทนที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดิน กลับเป็นตัวเร่งให้ชาวบ้านขาย
ที่ดิน เพราะที่ดินมีราคาสูงขึ้น ขณะที่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่ำ ชาวบ้านใช้โฉนดที่ดินเพื่อเป็น
หลักประกันส�ำหรับสินเชื่อตามอุดมคติของการออกโฉนดที่ต้องการให้ชาวบ้านมีความสามารถในการ
เพิ่มทุนเพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิต ในความเป็นจริงพบว่าชาวบ้านกลับไม่ได้น�ำเงินที่ได้ไปใช้ใน
การปรับปรุงการผลิตเสมอไป แต่ส่วนใหญ่น�ำไปลงทุนนอกภาคการเกษตรซึ่งมีผลตอบแทนมากกว่า
หรือน�ำไปให้กู้ต่อ14 ในท�ำนองเดียวกัน งานศึกษาของ Ritchie ชี้ว่าการออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้าน
เท่ากับเป็นการเปิดช่องให้คนภายนอกเข้าถึงตลาดที่ดินในท้องถิ่นได้ ส่งผลให้ตลาดที่ดินในหมู่บ้าน
ไม่ผูกติดอยู่กับท้องถิ่นอีกต่อไป แต่ต้องโยงอยู่กับตลาดในระดับชาติและระดับสากล ตัวอย่างเช่น
การเก็งก�ำไรที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ส่งผลให้ชาวไร่ชาวนาเข้าถึงที่ดินได้ยากล�ำบากมากขึ้น15
3. การใช้สิทธิชุมชนในการแก้ปัญหาสิทธิในที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม
เครือข่ายการปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวทางและทดลองการปฏิบัติการ เพื่อ
แก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน ประกอบด้วย 1) การปรับทิศทางการจัดการทรัพยากรที่ดินในสังคมไทย
2) การผลักดันนโยบายรับรองสิทธิทดี่ นิ ของประชาชนในทีด่ นิ รัฐ 3) การมีมาตรการภาษีเพือ่ ควบคุมการ
กระจุกตัวของที่ดิน และ 4) การใช้ระบบกรรมสิทธิ์แบบใหม่ภายใต้หลักสิทธิชุมชน โดยในที่นี้จะน�ำ
สาระส�ำคัญของการใช้ระบบกรรมสิทธิ์แบบใหม่ภายใต้หลักสิทธิชุมชน มากล่าวอย่างละเอียด16
ปัญหาการกระจุกตัวของทีด่ นิ ทีเ่ กิดจากการซือ้ ขายเปลีย่ นแปลงมือทีด่ นิ เป็นไปโดยเสรีและเกิด
การกว้านซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ เก็งก�ำไร ท�ำให้การครอบครอง เปลีย่ นมือ และใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ไร้การตรวจสอบ
ควบคุมโดยภาครัฐ หรือองค์กรภาคประชาสังคม
ชุมชนที่มีบทเรียนการสูญเสียที่ดินอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว จึงเห็นความส�ำคัญว่าจะต้องมี
การใช้ระบบสิทธิเหนือทีด่ นิ แบบใหม่ แต่ได้รบั การรับรองตามหลักสิทธิชมุ ชนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 แล้ว ซึ่งมีสาระส�ำคัญว่าชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิที่
จะดูแล รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้

14
15
16

อานันท์ กาญจนพันธ์ุ, บริบททางสังคมของการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินของรัฐที่อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, 2532
มูลนิธิสถาบันที่ดิน, 2544, หน้า 3-33.
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, เรื่องเดียวกัน.
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ศรีราชา เจริญพาณิช

		3.1 ระบบโฉนดชุมชนกับกรรมสิทธิที่ดินชุมชน
ระบบโฉนดชุมชนทีน่ ำ� มาทดลองใช้ โดยให้บทบาทแก่องค์กรชุมชนในการจัดการสิทธิและ
ควบคุมการใช้ที่ดิน มีการวางกฎเกณฑ์กติการ่วมของชุมชนที่มีลักษณะก้าวหน้าและท้าทายระบบ
กรรมสิทธิแ์ บบปัจเจกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไปให้พน้ จากแนวคิดแบบทุนนิยมทีจ่ ดั การ
ที่ดินในฐานะสินค้า ไปสู่เป้าหมายของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ฯธรรมและการช่วยเหลือ
แบ่งปันให้กบั กลุม่ คนที่ยากไร้กว่า ดังตัวอย่างจากการก�ำหนดเป้าหมาย กติกา และเงือ่ นไขการใช้ที่ดนิ
และทรัพยากรของชุมชนต่อไปนี้
			 ก) เป้าหมายองค์กรชุมชน
1. เพื่อพิทักษ์สิทธิเกษตรกร ปกป้องพื้นที่ชุมชน และสิทธิที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัย
ของสมาชิกชุมชนซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย
2. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง
การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
3. เพื่อสร้างอธิปไตยทางอาหาร เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์
ตลอดจนสามารถเลี้ยงชุมชนและสังคม
4. เพื่อร่วมก�ำหนดนโยบาย แผนพัฒนา โครงการและกฎหมายต่าง ๆ โดยอยู่บน
พื้นฐานการเคารพสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ
5. ร่วมพัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้สามารถก�ำหนดอนาคตตนเอง
		
ข) การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรในชุมชน
1. สมาชิ ก ทุ ก คนต้ อ งใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรพื้ น ที่ โ ฉนดชุ ม ชน
อย่างจริงจัง ห้ามปล่อยทิ้งร้าง
2. การเปลี่ยนมือที่ดินท�ำได้สองวิธีเท่านั้น คือ (1) ยกให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน
(2) ขายสิทธิคืนสู่กลุ่ม แต่ทั้งนี้ต้องน�ำเรื่องเข้าปรึกษาคณะกรรมการที่ดินของชุมชน
3. องค์กรชุมชนจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพยากรทั้งหมด ทั้งที่ดินที่ปัจเจกบุคคล และ
ทรัพยากรที่สมาชิกชุมชนใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิต ได้แก่ สายน�้ำ  ป่าบริเวณสายน�้ำ  ป่าที่ชุมชน
ใช้ประโยชน์ และเส้นทาง
4. ถ้าต้องการใช้ไม้ในพื้นที่ชุมชน ต้องแจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
5. การใช้ไม้ ให้ใช้ไม้ในสวนของตนเองก่อน
6. ให้ก่อเสาบ้านก่อนแปรรูปไม้
7. ให้แจ้งความกว้างยาวของบ้านและจ�ำนวนไม้ที่จะใช้
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้บริเวณเขตแดนที่ดิน
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			 ค) การเกษตร
1. เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง เพื่อพึ่งพาตนเองและลดต้นทุนการผลิต
2. ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี เพื่อรักษาระบบนิเวศ
3. ใช้แรงงานคนให้มากที่สุด แทนการใช้เครื่องจักร
4. ให้เว้นไม้ใหญ่ในสวนไว้เพื่อใช้สอยในครัวเรือน
			 ง) การแบ่งปัน จัดสรรผลประโยชน์ในชุมชน
1. ที่ดินในแปลงโฉนดชุมชนที่ถูกขาย (ให้คนในชุมชน) จะถูกหักส่วนแบ่งรายได้
เข้ากองกลางตามอัตราทีก่ ำ� หนดร่วมกัน เพือ่ น�ำเงินไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการทีด่ นิ ของกลุม่
2. ผลผลิตจากแปลงรวม จะน�ำไปขายเพือ่ เป็นทุนส�ำหรับจัดเป็นสวัสดิการให้กบั สมาชิก
และเพื่อการท�ำงานขับเคลื่อนของกลุ่ม
		 จ) ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎกติกา
		 ผู้ละเมิดข้อตกลงชุมชน จะถูกยึดที่ดินคืนสู่กลุ่ม และกลุ่มจะไม่อนุญาตให้ท�ำประโยชน์
ในที่ดินแปลงนั้นอีกต่อไป
ย่อมเห็นได้ว่าระบบสิทธิเหนือที่ดินแบบใหม่ได้วางเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากที่ดินและ
ทรัพยากรอย่างเข้มงวด สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของสมาชิกแต่ละคนจึงได้มาพร้อมกับหน้าที่ที่จะ
ต้องเคารพกฎกติการ่วมของคนในชุมชน ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ประโยชน์ในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขของสมาชิก
ทุกคนในองค์กรชุมชน และที่ส�ำคัญเพื่อปกป้องรักษาที่ดินของคนในชุมชนให้ตกทอดไปสู่ลูกหลาน
เป็นพื้นที่ท�ำการเกษตร สร้างอาหารหล่อเลี้ยงและสร้างรายได้ให้กับคนที่ขาดแคลน โดยที่ไม่ต้อง
ถูกขายเปลี่ยนมือครั้งแล้วครั้งเล่าไปสู่คนภายนอกชุมชน ดังบทเรียนของชุมชนที่ผ่านมา จึงเป็นการ
พัฒนาระบบการถือครองที่ดินที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ที่ดินในระบบโฉนดชุมชนจึงยังคง
อยู่กับชุมชนตลอดไป โดยยังไม่เปลี่ยนมือไปยังบุคคลภายนอกชุมชน จึงกลายเป็นระบบที่สร้างความ
มั่นคงให้แก่คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรผู้ยากไร้นั่นเอง ที่จะมีวิถีชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ระบบธนาคารที่ดินเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อย
ปฏิเสธไม่ได้วา่ สาเหตุสำ� คัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ปญ
ั หาทีด่ นิ กระจุกตัว คือการสูญเสียทีด่ นิ
ของเกษตรกรอันเนือ่ งมาจากความล้มเหลวของอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะวิกฤติการณ์ดา้ นหนีส้ นิ และ
การล้มละลายของเกษตรกรรายย่อยทัว่ ประเทศในรอบสามสิบปีทผี่ า่ นมา ชุมชนทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ จึงจัดตัง้
กองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการเงินให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่ประสบ
ความล้มเหลวจากการผลิต
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ศรีราชา เจริญพาณิช

กองทุนธนาคารที่ดิน มีเป้าหมายหลัก ๆ สองประการ ได้แก่ เพื่อจัดหาและซื้อที่ดินให้กับ
เกษตรกรไร้ที่ดินและคนยากจนในชุมชน และเพื่อสนับสนุนระบบการผลิตและการตลาดให้เกษตรกร
รายย่อยอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ทีผ่ า่ นมาธนาคารทีด่ นิ ของชุมชนได้สนับสนุนเงินกูใ้ ห้สมาชิกน�ำเงินไปซือ้ ปัจจัยการผลิตและ
ลงทุนท�ำการผลิต รวมไปถึงการดูแลคุม้ ครองสิทธิ และสวัสดิการของเกษตรกรรายย่อย นัยหนึง่ เพือ่ ให้
เกษตรกรรายย่อยสามารถอยูร่ อดได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และทีส่ ำ� คัญคือสามารถรักษาทีด่ นิ ของ
ตนเองไว้ได้โดยไม่ต้องน�ำไปขายใช้หนี้ให้คนภายนอก
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้ปรากฏความพยายามในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้วย
ระบบธนาคารที่ดิน โดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีเหตุผลประกอบการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ระบุว่า “ปัญหาการ
ขาดแคลนที่ดินท�ำกินและการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน เป็นปัญหา
ส�ำคัญของประเทศที่มีมานาน ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน รวมทั้ง
ปัญหาการเก็งก�ำไรในที่ดิน เป็นเหตุให้ที่ดินถูกทิ้งร้าง ไม่ท�ำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
และสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับท�ำเกษตรกรรม ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก�ำหนดให้รฐั ต้อง
กระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็นธรรม และด�ำเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิในทีด่ นิ เพือ่
ประกอบเกษตรกรรมอย่างทัว่ ถึง แต่โดยทีใ่ นปัจจุบนั ยังไม่มอี งค์กรหรือสถาบันการเงินใดรับผิดชอบให้
มีการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ อย่างเหมาะสมและสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
สมควรจัดตัง้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ ในรูปแบบองค์การมหาชน เพือ่ แก้ไขปัญหาและด�ำเนิน
การเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ”
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนั้น ประกอบด้วย
(1) ด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
(2) รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับ
เจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
(3) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐ และด�ำเนินการให้ได้มา
ซึ่งที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้
ประโยชน์อย่างทั่งถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(4) สนับสนุนให้ชมุ ชนมีการบริหารจัดการทีด่ นิ ร่วมกัน ทัง้ ทีด่ นิ ท�ำกินและทีด่ นิ ส�ำหรับการ
อยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน
(5) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ไขปัญหาทีด่ นิ ของเกษตรกรและผูย้ ากจน
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สิทธิชุมชน : สิทธิในที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏผลงานที่เป็นรูปธรรมของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีเหตุให้ยุบเลิกสถาบันดังกล่าวในอนาคต17
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังมีเกษตรกรรายย่อยอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ไม่มีที่ดินท�ำกิน จึงเกิด
การบุกรุกที่ป่าอยู่ในหลายจุดเพื่อเข้าท�ำกิน โดยรัฐไม่อาจจะดูแลจัดสรรที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชน
ผูย้ ากไร้ได้อย่างทัว่ ถึง เนือ่ งจากไม่มรี ะบบข้อมูลทีด่ นิ ทีค่ รอบคลุมทัง้ ประเทศ จึงไม่อาจทราบได้วา่ ผูใ้ ด
ครอบครองที่ดินไว้มากน้อยเพียงใด การแก้ปัญหาด้วยการรวบรวมประชาชนที่ไม่มีที่ท�ำกินเข้ามาอยู่
ในแหล่งเดียวกัน โดยมีการจัดที่ดินแปลงหนึ่งให้ประชาชนได้อยู่อาศัยท�ำกินและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงเรื่องการให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ก็จะเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี เพราะการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนในรูปแบบการให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ก็อาจจะเกิดปัญหา
ในภายหลัง เพราะประชาชนผู้ยากไร้เหล่านั้น เมื่อมีปัญหาทางด้านการเงินก็คงจะน�ำที่ดินไปขาย
แล้วก็จะไปหาทางบุกรุกทีด่ นิ ทีป่ า่ ใหม่ หมุนเวียนไปครัง้ แล้วครัง้ เล่าโดยไม่จบสิน้ ป่าไม้กจ็ ะยิง่ ถูกท�ำลาย
ลงเรื่อย ๆ การเน้นเรื่องจัดที่ดินเพื่อชุมชน จึงเป็นทางแก้ปัญหาเรื่องบุกรุกป่าและสิทธิในที่ดินของ
ชุมชนเกษตรกรรมได้ดียิ่งในรูปแบบหนึ่ง เพราะเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของป่าและย่อมเป็นเจ้าของสิทธิใน
ทีด่ นิ ชุมชน ก็ยอ่ มต้องช่วยกันดูแลรักษาป่ามิให้คนภายนอกเข้ามาบุกรุกทีด่ นิ ของชุมชน จึงจะได้ผลทาง
อ้อมคือมีชุมชนมาดูแลรักษาป่า ท�ำให้เกิดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

17

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มาตรา 40 ระบุว่า “มาตรา 40
ให้สถาบันเป็นอันยุบเลิกเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท�ำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน
(2) พ้นก�ำหนดระยะเวลาห้าปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีม้ ผี ลใช้บงั คับแม้จะยังมิได้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ หรือองค์กร
อื่นตาม (1) ก็ตาม
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บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครอง
สิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม
ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา*
บทนํา

ศาลรัฐธรรมนูญถือเปนองคกรที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการมุงรับรองและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่บัญญัติไว แมในปจจุบันจะมี
การประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 11/2557 ขอ 1. กําหนดใหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง แตทั้งนี้ในขอ 4. ไดกําหนดใหศาลทั้งหลายคงมี
อํานาจดําเนินการพิจารณา และพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรักษาความ
สงบแหงชาติตอไป นั่นยอมแสดงใหเห็นวา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยังคงเห็นความ
สําคัญตอบทบาทและภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ แมในสถานการณปจ จุบนั ทีภ่ ารกิจและอํานาจหนาที่
ของศาลรัฐธรรมนูญจะยังไมมคี วามชัดเจน และสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะถูกจํากัดไวตามประกาศ
กฎอัยการศึก และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับตาง ๆ ก็ตาม แตทั้งนี้ เมื่อยอนดู
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่แสดงออกผานคําวินิจฉัยในอดีตพบวา ในหลายคําวินิจฉัยไดใหการ
รั บ รองและคุ  ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนไว ม ากมายในหลายด า น อาทิ เช น คํ า วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 21/2546 (การสรางความเสมอภาคของหญิงมีสามี ในการมีสิทธิที่จะใชชื่อสกุล
ของตนเอง) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2549 (การคุมครองเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน
บนทางหลวง) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552 (การคุมครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ของผูขายอาหารยามค�่ำคืน) คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2555 (การสรางความเสมอภาคของ
บุคคลในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ แมผูสมัครจะมีกายพิการ) เปนตน
แต ถึ ง กระนั้ น ในบรรดาการรั บ รองและคุ  ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนในด า นต า ง ๆ ยั ง คงมี สิ ท ธิ
อีกประเภทหนึ่งที่เรียกวา “สิทธิของจําเลยในกระบวนยุติธรรม” อันถือเปนหลักเกณฑประการหนึ่ง
ทีอ่ ยูภ ายใตหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ก็มคี วามสําคัญไมยงิ่ หยอนไปกวากัน โดยสิทธิประเภทนี้
มีขอบเขตที่กวางขวางกวาสิทธิประเภทอื่น ไมวาจะเปนสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปดเผย
หลักสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ สิทธิในการตอสูคดี เปนตน
* ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ล เอ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)
รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสิทธิประเภทนี้วามีพัฒนาการความเปนมาทั้งใน
ระดับสากล และในประเทศไทยอยางไร และศาลรัฐธรรมนูญไดเขามามีบทบาทในการรับรองและ
คุมครองสิทธิประเภทนี้ หรือไม และหากมีการรับรองและคุมครองจะมีความสอดคลองกับระดับ
สากลแคไหนเพียงไร เพื่อที่จะไดเกิดองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของ
ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกลาว อันอาจจะเกิดประโยชนตอผูอานที่จะนําไปศึกษาและตอยอดทาง
วิชาการตอไป
1. การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม
		 1.1 ความสําคัญของสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ถือเปนจุดเริ่มตนของสิทธิความเปนมนุษยที่ติดตัวมา
ตั้งแตเกิดของทุกคน ซึ่งมิไดจํากัดเฉพาะสิทธิเทานั้น แตยังหมายความรวมถึงอิสรภาพ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย ดังนั้น หากจะกลาวถึงความสําคัญของสิทธิจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง
พิจารณาถึงหลักเกณฑตามสิทธิมนุษยชน โดยหากพิจารณาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
พบวา1 กระบวนการยุตธิ รรมประกอบดวยการใชอาํ นาจหนาทีข่ องรัฐ อันอยูใ นกรอบของกระบวนการ
ตามกฎหมายในการคนหาและตรวจสอบใหไดความจริง เพื่อใหเกิดความยุติธรรม รวมถึงการลงโทษ
เพือ่ เปนการเยียวยาทางจิตใจใหกบั ผูเ สียหายและคูข นานไปกับการปรับปรุงแกไขผูก ระทําความผิดดวย
ดังนัน้ มาตรการทางกฎหมายในการคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม จึงเปนความสัมพันธระหวาง
หลักเกณฑหรือมาตรฐานทางกฎหมายในเรื่องสิทธิความเปนมนุษย และการใชอํานาจหนาที่ของรัฐ2
จนอาจกลาวไดวา สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมมีความสัมพันธอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
โดยหากประเทศใดปราศจากการเคารพตอหลักเกณฑทางสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมแลว
ยอมไมอาจเรียกไดวาเปนกระบวนการยุติธรรมที่สมบูรณ คงอาจเรียกไดเพียงกระบวนการดําเนินคดี
เทานั้น ดังนี้ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จึงเปนหลักประกันและวิธีการเพื่อนําไปสูความ
ถูกตองชอบธรรมของสังคม ในมิติหนึ่งอาจกลาวไดวา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเปน
รมเงาหนึง่ ของหลักนิตธิ รรม (Rule of Law) และการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยหลักนิตธิ รรม
เปนหลักการจัดการสังคมใหเปนไปดวยความชอบธรรมตามกฎหมาย และยึดถือกฎหมายเปนสําคัญ
สวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจึงเปนเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงระดับแหง
1

2

สุรศักดิ  ์ ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นากุล. “(ม.ป.ป.) กระบวนยุตธิ รรมทางอาญา”. [Online], available URL: http://www.oja.go.th.
(Accessed, May 26, 2014)
ชาติ ชัยเดชสุริยะ. “มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญู ชน, 2549), หนา 1.
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ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

ความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และระดับของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของประชาชน
ในสังคมนั้น
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมจึงเปนสิ่งปลุกเราและเกื้อหนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ของประเทศ โดยแตละประเทศพยายามสรางสรรคและพัฒนามาตรการคุมครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติในเรื่องที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนไป
อยางมีคุณภาพมากที่สุด เชน ในยุคปจจุบันที่การพัฒนาคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนยุติธรรม
มีการขยายขอบเขตจากในอดีตที่มุงหมายเพียงการวางกรอบการใชอํานาจรัฐไมใหไปรุกล�้ำสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเทานั้น  กลับกลายเปนวารัฐยังจะตองชวยเหลือเกื้อกูลประชาชนที่เขามาเกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมไมวาในฐานะผูถูกกลาวหา ผูกระทําความผิด ผูตองโทษ ผูเสียหายหรือพยาน
โดยตองมีการจําแนกระดับและกลุม ของการกระทําความผิดเพือ่ ใหการปฏิบตั เิ ปนไปอยางเหมาะสมกับ
แตละระดับความผิดและประเภทของผูกระทําความผิดเปนสําคัญ
		1.2 พัฒนาการของการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม
แนวคิดในอดีตถือวารัฐเปนผูทรงอํานาจทางสังคม และแสดงออกผานการใชอํานาจตอ
ประชาชน การใชอํานาจรัฐจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนตองมีเพื่อใหสังคมสามารถตอสูกับ
อาชญากรได ขณะเดียวกันการใชอํานาจรัฐที่มีมากเกินไปก็ยอมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องทางอาญาซึ่งโดยสภาพยอมมีการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอยูแลว ดังนั้น เมื่อบุคคลใดตองเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมวา
จะอยูในฐานะใด อาทิเชน ผูตองสงสัย ผูถูกกลาวหา ผูกระทําความผิด ผูตองโทษ ผูเสียหาย หรือ
พยาน ลวนมีโอกาสที่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น จะถูกกระทบไปในทางที่ไมชอบธรรมอยูเสมอ
รั ฐ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ม าตรการทางกฎหมายเพื่ อ คุ  ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
โดยเริ่มมีการกําหนดหลักเกณฑการใชอํานาจของรัฐวาตองเปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติธรรม
และอยูในขอบเขตที่พอสมควร และสามารถตรวจสอบได สําหรับประเทศไทยนั้น เริ่มเกิดมีขึ้น
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ที่จําตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของศาลจากเดิมที่ใชระบบจารีตนครบาลไปเปนศาลตามแบบอยางของประเทศทางตะวันตก เพื่อจะ
ใหประเทศทางตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลบีบคั้นราชอาณาจักรสยามในขณะนั้นยอมรับ และนําไปสูการ
ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทีร่ าชอาณาจักรสยามเสียเปรียบอยู อยางไรก็ตาม การรับรูปแบบของ
กระบวนการยุติธรรมตามแบบอยางของประเทศทางตะวันตกมาใชเปนไปในลักษณะครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  
แตไมไดตระหนักถึงเรือ่ งสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ เปนจิตวิญญาณของกระบวนการยุติ
ธรรมแตประการใด ดวยเหตุนี้ วิวัฒนาการของการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในชวงแรก ๆ ของประเทศไทย จึงมีลักษณะคอยเปนคอยไป โดยประเทศทางตะวันตกที่ลาอาณานิคม
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ในยุคนั้นมักยกเปนขออางเสมอวา ระบบกฎหมายของประเทศไทยเปนระบบกฎหมายที่ทารุณ
โหดราย และไมเปนธรรม เพราะมีการใชวิธีทรมานรางกาย เชน บีบขมับ ตอกเล็บ เพื่อบังคับให
ผูตองหาใหการรับสารภาพ หรือใหดําน�้ำ ลุยไฟ เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง ซึ่งหากผูนั้นทนได
ก็จะไดรับการยอมรับวาเปนผูบริสุทธิ์จริง แตหากทนไมไดก็จะถือวาเปนผูกระทําความผิดและจะตอง
ถูกพิพากษาลงโทษตอไป อันมีสว นคลายคลึงกันกับระบบไตสวนแบบโบราณของประเทศทางตะวันตก
เพี ย งแต ร ะบบไต ส วนของประเทศทางตะวั น ตกได มี ก ารพั ฒ นาไปในทางที่ คุ  ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผูถูกกลาวหา โดยมีการวางหลักวาผูถูกกลาวหาพึงไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวา
จะมีการพิสูจนไดวาผูนั้นกระทําความผิดจริง แตของประเทศไทยในสมัยนั้นกลับถือหลักวา ผูถูก
กลาวหาจะถูกสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูกระทําผิดจนกวาจะพิสูจนตนเองไดวาเปนผูบริสุทธิ์ ดังที่
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดทรงกลาววา “ในครั้งนั้นผูตองหาเปนความอาญาแลวไดความเดือดรอน
อยางที่สุดเพราะในขั้นตอนถูกจับขังกอนเสมอ กวาจะมีการพิจารณาก็นานมากกวาทุกวันนี้ และ
ในเวลาพิจารณานั้นถือกันวาใครตองหาแลวตองเปนผูรายอยูแลว ตบตีเฆี่ยนจะเอาหลักฐานใหได
จากตั ว คนที่ ต  อ งหานั้ น เอง ถ า คนนั้ น นํ า พยานมาสื บ ความบริ สุ ท ธิ์ ข องตนได ก็ ร อดไป คื อ
ผูตองหาเปนผูสืบ ตระลาการครั้งนั้นไมไดลดหยอนการขมเขี้ยวใหราษฎรบางเลย เห็นจะเปนเพราะ
เวลานั้นตระลาการอยูในอํานาจเจาพักพันเมือง เจาบานพันเมืองเคี่ยวเข็ญผูพิพากษาตระลาการตอ
ลงไป จนเอาผูร า ยใหไดเพือ่ เอาหนาตอนายตอขึน้ ไป ผูพ พิ ากษาตระลาการจึงกลายเปนโจทกเองชําระ
ความแกตวั จําเลย” ระบบกฎหมายดังกลาว ทําใหประเทศทางตะวันตกยกเปนขออางไมยอมใหบคุ คล
ในสังกัดประเทศของตนขึ้นศาลไทย หรือที่เรียกวาเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จนตองมีการปฏิรูป
ระบบศาลตามแนวทางของประเทศทางตะวันตกขนานใหญในรัชสมัยรัชกาลที่ 5
ในยุคตอมา เริม่ มีการยกรางประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาขึน้ โดยนําแบบอยาง
มาจากระบบกฎหมายแบบ Civil Law และไดตรวจแกเสร็จในป พ.ศ.  2462 โดยเริม่ มีบทบัญญัตใิ นการ
คุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ อาทิเชน การจับ ขัง จําคุก หรือคนในที่รโหฐาน
หาตัวคนหรือสิ่งของ ตองมีหมายอาญาสําหรับการนั้น สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป เมื่อมี
คําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่วาบุคคลไมพึงไดรับ
ความเดือดรอนจากการกระทําผิดที่ถูกกลาวหาอันเดียวกันนั้นซ้ําถึงสองครั้ง หรือพนักงานสอบสวน
ตองแจงขอหาใหผูตองหาไดทราบ และตองบอกใหผูตองหาไดทราบกอนวาถอยคําที่ผูตองหา
กลาวนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานยันเขาในการพิจารณาได เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใด
ก็ใหจดจําคําใหการไว ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลย ก็ใหบันทึกไว หรือขอหามไมใหพนักงาน
สอบสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการลอลวง ขูเข็ญ หรือ ใหสัญญากับผูตองหา เพื่อจูงใจ
ใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น มีการกําหนดระยะเวลาควบคุมตัวผูตองหาที่แนนอน
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โดยมีศาลเปนผูตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมตัวนั้น อันเปนการปองกันมิให
เจาพนักงานหนวงเหนี่ยวเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาโดยอําเภอใจ หากแตจะตองมีการดําเนินการ
ทางคดีตามกําหนดเวลาและมีเหตุผลซึ่งจะตองอธิบายได เปนตน หลังจากนั้น เมื่อมาถึงยุคกอน
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ภายหลังจากมีการบังคับ
ใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว 50 ป ไดเริ่มมีความเคลื่อนไหวสําคัญที่แมจะไมได
สงผลเปลี่ยนแปลง ตอระบบการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในทันที แตก็
ถือไดวาเปนสัญญาณของการวางพื้นฐานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยมีความเห็นวาปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย สวนหนึ่งเกิดจากระบบที่วางไว
ยังขาดความสมบูรณและมีปญหาในเชิงโครงสรางเปนสําคัญ การแกไขกฎหมายเพียงถอยคําและ
รายละเอี ยดของบางมาตราที่มีการดําเนินการมาแล วหลายครั้ง ไม ทําให เกิดการพัฒนาระบบ
อยางแทจริงได คณะกรรมการจึงไดจัดทํารางแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขึ้นในตนป พ.ศ. 2533  โดยวางหลักเกณฑสําคัญหลายประการ3 เชน เปลี่ยนจากการใหอํานาจตํารวจ
และพนักงานฝายปกครองในการออกหมายจับและหมายคนไปเปนใหศาลเปนผูดําเนินการ หรือ
การจํากัดเหตุในการจับโดยไมมีหมายตามมาตรา 78 ใหแคบลง โดยใหเหลือ เฉพาะกรณีที่มีความ
เรงดวนและจําเปน อีกทัง้ ใหยกเลิกอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ ผูใ หญทเี่ ดิมสามารถ
จับกุมบุคคลไดโดยไมตองมีหมาย และลดระยะเวลาการควบคุมตัวจากเดิมที่กฎหมายกําหนดไว
48 ชั่วโมง ตามแตกรณีไปเปน 24 ชั่วโมง ตามลําดับ ซึ่งตอมาแนวทางดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้น
อยางเปนรูปธรรมภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
		1.3 การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมระดับสากล
			 1.3.1 มหากฎบัตรแมคนาคาตา
เมื่อพิจารณามหากฎบัตรแมคนาคาตา (Magna Carta) พบวา ไดมีบทบัญญัติ
ในการคุมครองสิทธิของบุคคลไวเปนการทั่วไป โดยกําหนดวา “บุคคลจะไมถูกจับกุมคุมขัง บังคับ
ใหออกจากที่ดินของตนและจะตองไมถูกถือวาเปนพวกนอกกฎหมาย เนรเทศ หรือกระทําโดย
วิธอี นื่ ใด เวนแตจะไดเปนไปตามคําพิพากษาของศาลทีช่ อบดวยกฎหมาย และกฎหมายของประเทศ”4
นอกจากนี้ ยั ง ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการฟ อ งคดี ร ะหว า งเอกชนด ว ยกั น ว า จะต อ งไม ก ระทํ า
ในศาลของกษัตริย แตใหกระทําในศาลธรรมดา และกําหนดคุณสมบัติของผูพิพากษา ตํารวจ
ขาราชการ ตําแหนงเจาเมืองและขาราชการวาจะตองแตงตัง้ จากบุคคลซึง่ มีความรูท างกฎหมายเพือ่ ให
3

4

กิตติพงษ กิตยิ ารักษ,“การแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กาวสําคัญของการพัฒนาระบบการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย.”, วารสารกฎหมาย, ปที่ 13, ฉบับที่ 3. หนา 37-48.
วิษณุ เครืองาม, “กฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 2530), หนา 110-126.
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บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

สามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางแทจริง อันแสดงใหเห็นถึงหลักเกณฑมาตรฐานที่เริ่มนํามาใช
บังคับใหเกิดความเปนธรรม อีกทั้งยังมีความตอนหนึ่ง กลาววา “การออกหมายจับกุมบุคคลโดย
ปราศจากพยานหลักฐานโดยชอบในการยืนยันความผิดของบุคคล นั้นจะกระทํามิได และจะตองไมมี
บุคคลใดถูกจําคุกหรือลงโทษใด ๆ เวนแตจะเปนไปโดยคําพิพากษาทีช่ อบดวยกฎหมาย และเปนไปตาม
หลักเกณฑของกฎหมายนัน้ ” อันถือไดวา เปนบทบัญญัตทิ เี่ ริม่ คุม ครองสิทธิ ของจําเลยในกระบวนการ
ยุติธรรมอยางชัดแจง
			 1.3.2 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ ค.ศ. 1689
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ ค.ศ. 1689 (English Bill of Rights) หรือที่มี
ชื่อเต็มวา พระราชบัญญัติประกาศสิทธิและเสรีภาพของพสกนิกรและการสืบราชสันตติวงศ (An
Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession
of the Crown) เปนพระราชบัญญัติที่รัฐสภาแหงอังกฤษประกาศใชในป ค.ศ. 1689 ซึ่งถือกันวา
เปนกฎหมายหนึ่งที่เปนรากฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษที่นอกเหนือไปจาก
มหากฎบัตร โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาวเปนการรับรองสิทธิพื้นฐานของประชาชน
และจํากัดอํานาจของกษัตริย รวมถึงการกําหนดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ อาทิเชน
พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจงดใชกฎหมาย หรือใชกฎหมายโดยมิไดรับความยินยอมจาก
รัฐสภาไมได ประชาชนมีสิทธิที่จะรองทุกขตอพระมหากษัตริยได และหากมีการจํากัดเสรีภาพและ
การดําเนินคดีฐานรองทุกขถือเปนการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย การเรียกรองประกันตัวจําเลย
มากเกินไปหรือการกําหนดคาปรับมากเกินไปหรือการลงโทษอยางทารุณ โหดราย และผิดธรรมชาติ
ยอมเปนสิง่ ทีไ่ มพงึ กระทํา การปรับและริบทรัพยของบุคคลกอนมีคาํ พิพากษาเปนการกระทําทีไ่ มชอบ
ดวยกฎหมายและเปนโมฆะ เปนตน
			 1.3.3 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาอาจถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร
ที่เกาแกที่สุดในโลกและเปนตนแบบในการยกรางรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ โดยมีแนวคิดมาจาก
โธมัส เจฟ เฟอรสนั (Thomas Jefferson) โดยหากพิจารณาโครงสรางของรัฐธรรมนูญจะประกอบดวย
7 มาตรา และในสวนของการคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม พบวาไดมกี ารรับรองและคุม ครอง
สิทธิของผูตองหา จําเลย และผูตองโทษไววา หามมิใหรัฐสภางดใชหมายของศาลที่สั่งใหเจาพนักงาน
สงตัวผูถูกคุมขังไปศาล พิจารณาวาการกักขังนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม ทั้งนี้ มาจากหลักที่วา
บุคคลถูกจําคุกไมได เวนเสียแตไดมีคําพิพากษาของศาล หากมีการกักขังที่ไมชอบศาลจะออกหมาย
ปลอยตัวใหบุคคลนั้นเปนอิสระโดยทันที ซึ่งหมายปลอยตัวดังกลาวเรียกวา หมายเฮเปสคอรปส
(Writ of Habeas Corpus) อีกทั้งยังไดบัญญัติ รับรองสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับการออกกฎหมายไววา
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การออกกฎหมายลงโทษผูกระทําความผิดโดยมิไดมี การพิจารณาคดีในศาล (Bill of Attainder) หรือ
ออกกฎหมายที่มีผลยอนหลัง (ex post facto law) จะกระทํามิได และการพิจารณาคดีทุกเรื่องให
กระทําโดยคณะลูกขุน (jury) เวนแตกรณีที่รัฐสภาลงมติกลาวโทษ และตองพิจารณาคดีในมลรัฐ
ที่ไดกระทําความผิดนั้น หากมิไดกระทําผิดในมลรัฐใดก็ใหพิจารณา ณ สถานที่ที่กระทําความผิดนั้น
หรือตามที่รัฐสภาจะไดกําหนดโดยกฎหมายหามมิใหลงโทษผูใดฐานกบฏ เวนเสียแตในคําใหการของ
พยานสองคนจะแสดงออกมาใหเห็นเดนชัดเชนนั้น หรือจําเลยสารภาพในศาลโดยเปดเผย พลเมือง
ของแตละมลรัฐจะไดรับเอกสิทธิและความคุมกันในมลรัฐอื่น ๆ ดวย และหามมิใหศาลกลาวโทษ
ที่ทารุณและผิดธรรมดาตอผูกระทําความผิด
นอกจากนี้ หากพิจารณาบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญทีเ่ ปนการแกไขเพิม่ เติม จํานวน
26 มาตรา พบวา มีการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่นาสนใจ ดังปรากฏในมาตราตอไปนี้
(1) มาตรา 5 “บุคคลใดจะถูกพิจารณาในคดีที่มีโทษประหารชีวิตหรือคดีอาญา
อันไมปรารถนาอื่นใดไมได นอกจากคณะลูกขุนใหญจะไดแจงเปนลายลักษณอักษร หรือชี้ขาดเปน
ลายลักษณอักษรใหพิจารณาคดีนั้นแลว ทั้งนี้ ยกเวนคดีที่เกิดขึ้นในกองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
ในกําลังพลอาสาสมัครที่เขาประจําการในยามที่มีสงคราม หรือมีความไมสงบเกิดขึ้น และบุคคลจะถูก
พิพากษาหรือ ลงโทษในความผิดอันเดียวกันซ�้ำอีกไมได หรือจะถูกบังคับใหใหการเปนภัยแกตนเอง
ในคดีอาญาใด ๆ ไมได หรือจะถูกจํากัดสิทธิในชีวิต เสรีภาพ  และทรัพยสิน โดยไมตองกระบวนการ
ความแหงกฎหมายไมได และทรัพยสินของบุคคลใดจะนําไปใชเพื่อสาธารณประโยชนโดยไมมี
คาทดแทนอันชอบธรรมไมได”5
(2) มาตรา 6 “ในการดําเนินคดีอาญาทั้งปวงใหจําเลยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไดรับ
การพิจารณาคดีอยางรวดเร็วและเปดเผย โดยคณะลูกขุนที่ไมมีอคติของมลรัฐและเขตที่ความผิด
ทางอาญานัน้ ไดเกิดขึน้ ซึง่ เปนเขตทีก่ ฎหมายกําหนดไวแนนอนลวงหนาแลว และจะไดรบั แจงใหทราบ
ถึงลักษณะและเหตุที่กลาวหาที่จะมีการสืบพยานโจทกตอหนา ที่จะมีวิธีการบังคับพยานฝายที่ตน
มาเบิกความ และที่จะใหมีทนายวาความตางคดีให”6
(3) มาตรา 8 “จะกําหนดคาประกันเกินควร หรือปรับเกินควรไมได และ
การลงโทษที่รายแรงทารุณ หรือผิดปกติวิสัยจะกระทํามิได”7

5

6
7

See in details [Online].Available URL:http://www.thailaws.com/law/thaiacts/e_constitution012.pdf.
(Accessed,May 26,2014)
Loc.cit.
Ibit.,16.
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			 1.3.4 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights) ถือเปนหลักเกณฑมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดรวมกันจัดทําขึ้น เมื่อวันที่  10  
ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก ทั้งนี้  
ประเทศไทย เปน 1 ใน 48 ประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงรวมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยหาก
พิจารณาหลักเกณฑของ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ทัง้ 30 ขอ พบวามีหลักเกณฑทเี่ กีย่ วของ
กับสิทธิของจําเลย ในกระบวนการยุติธรรมอยูหลายประการ ดังนี้
(1) มนุษยทงั้ ปวงเกิดมามีอสิ ระและเสมอภาคกันในศักดิศ์ รีและสิทธิมเี หตุผลและ
มโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยจิตวิญญาณแหงภราดรภาพ (ขอ 1)
(2) ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่กําหนดไวในปฏิญญานี้ โดย
ปราศจากการแบงแยกไมวาชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือ ทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิน การเกิดหรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้ จะไมมีการ
แบงแยกใด บนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหวางประเทศของ
ประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไมวาดินแดนนี้จะเปนเอกราช อยูในความพิทักษ มิไดปกครอง
ตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยอื่นใด (ขอ 2)
(3) ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหงบุคคล (ขอ 3)
(4) บุคคลใดจะถูกกระทําการทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรีไมได (ขอ 5)
(5) ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของ
กฎหมายเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ด ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั ความคุม ครองเทาเทียมกัน
จากการเลือกปฏิบัติใด อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติ
ดังกลาว (ขอ 7)
(6) ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั การเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลทีม่ อี าํ นาจแหงรัฐ
ตอการกระทําอันลวงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (ขอ 8)
(7) บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได (ขอ 9)
(8) ทุกคนยอมมีสิทธิในความเสมอภาคอยางเต็มที่ในการไดรับการพิจารณาคดี
ที่เปนธรรม และเปดเผยจากศาลที่อิสระและไมลําเอียงในการพิจารณากําหนดสิทธิและหนาที่ของตน
และขอกลาวหาอาญาใดตอตน (ขอ 10)
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(9) ทุกคนที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไว
กอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปดเผย ซึ่งตนไดรับ
หลักประกันที่จําเปนทั้งปวงสําหรับการตอสูคดี (ขอ 11 (1))
(10) บุคคลใดจะถูกตัดสินวามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทําหรือ
ละเวนใด อันมิไดถือวาเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศ
ในขณะที่ไดกระทําการนั้นไมได และจะกําหนดโทษที่หนักกวาที่บังคับใชในขณะที่ไดกระทําความผิด
ทางอาญานั้น ไมได (ขอ 12)
			 1.3.5 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights) (ICCPR) ถือเปนสนธิสัญญาพหุภาคี ซึ่งสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติไดใหการรับรอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยสนธิสัญญานี้ใหคํามั่นสัญญาวารัฐภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมืองของบุคคลทุกคน โดยประเทศไทยเขาเปนภาคีของสนธิสัญญานี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยกติกาดังกลาวจะมีการบัญญัติ
หลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไว รวม 53 ขอ โดยแยกออกเปน
3 สวน คือ สวนที่หนึ่ง เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและพันธกรณีแหงรัฐภาคี (ขอ 1 - ขอ 5) สวนที่สอง
เกี่ยวกับการรับรองสิทธิตาง ๆ (ขอ 6 - ขอ 27)  และสวนที่สามเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อบังคับการ
ตามสิทธิที่รับรอง (ขอ 28 - ขอ 53)  ทั้งนี้   หากพิจารณามาตรการที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพในกระบวนการยุตธิ รรมในกติกาดังกลาวจะปรากฏอยูใ นภาค 3 ซึง่ มีสาระสําคัญทีเ่ กีย่ วของดังนี้
1) สิทธิในชีวิต กลาวคือ มีการรับรองสิทธิในชีวิตของบุคคลวาไมมีบุคคลใด
จะสามารถลวงละเมิดชีวิตของใครได (ขอ 6 วรรคหนึ่ง) โดยมีการบัญญัติในเรื่องสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ดังนี้ (1) การใชโทษประหารชีวิต กลาวคือ ในประเทศที่ยังไมไดยกเลิกโทษประหารชีวิต
การลงโทษประหารชีวิตจะทําไดเฉพาะคดีอุกฉกรรจที่สุดตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะกระทําผิด
แตตองไมขัดตอบทบัญญัติในกติกา ฯ ฉบับนี้ และตออนุสัญญาวาดวยการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมการทําลายลางเผาพันธุ   (Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide) นอกจากนี้ โทษประหารชีวิตจะใชก็ตอเมื่อมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดของ
ศาลที่มีอํานาจ (ขอ 6 วรรคสอง) (2) การขอลดหยอนโทษประหารชีวิต กลาวคือ กติกา ฯ กําหนดให
สิทธิผูตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตที่จะขออภัยโทษ ลดหยอนผอนโทษตามคําพิพากษา หรือการ
นิรโทษกรรม (ขอ 6 วรรคสี่) (3) ขอจํากัดการใชโทษประหารชีวิต กลาวคือ กติกา ฯ กําหนดหามมิให
มีการประหารชีวิตในความผิดที่กระทําโดยบุคคลผูมีอายุต�่ำกวา 18 ป และจะบังคับโทษประหารชีวิต
ตอหญิงมีครรภไมได (ขอ 6 วรรคหา และวรรคหก)
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2) สิทธิในความบริบูรณของรางกาย กลาวคือ กติกา ฯ รับรองสิทธิในความ
บริบูรณของรางกายวาหามมิกระทําการทรมาน หรือมีการลงโทษในลักษณะโหดราย ผิดมนุษยธรรม
หรือต�่ำชามิได เพราะเปนการขัดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (ขอ 7)
3) หลักประกันในการดําเนินคดีอาญา กลาวคือ กติกา ฯ ขอ 14 วรรคสาม ได
บัญญัตใิ หหลักประกันขัน้ ต�ำ่ แกบคุ คลทีถ่ กู กลาวหาวากระทําผิดในการพิจารณาคดีในเรือ่ งตาง ๆ  ไมวา
จะเปน (1) สิทธิที่จะทราบขอหา กลาวคือ ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิที่จะไดรับแจงสภาพและ
ขอหาแหงความผิดทีถ่ กู กลาวหาโดยพลัน และโดยละเอียดในภาษาซึง่ บุคคลนัน้ เขาใจได (2) สิทธิในการ
ตอสูค ดี กลาวคือ ผูท ถี่ กู กลาวหาวากระทําผิดมีสทิ ธิจะตอสูค ดีอาญาไดอยางเสมอภาค มีเวลาและไดรบั
ความสะดวก เพียงพอแกการเตรียมการเพือ่ ตอสูค ดี และสามารถติดตอกับทนายความไดตามประสงค
(3) สิทธิในการ ไดรับการดําเนินคดีอยางรวดเร็ว กลาวคือ ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาโดยปราศจากความลาชาอยางไมเปนธรรม (4) สิทธิทจี่ ะไดรบั ความชวยเหลือดานทนายความ
กลาวคือ ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิไดรับความชวยเหลือดานทนาย และหากไมสามารถจัดหา
ทนายได รัฐตองจัดหาใหโดยไมคิดมูลคา (5) สิทธิที่ไดรับความชวยเหลือดานลาม กลาวคือ ผูที่ถูก
กลาวหาวากระทําผิด มีสิทธิไดรับความชวยเหลือดานลามโดยไมคิดมูลคา หากไมอาจเขาใจหรือ
พูดภาษาที่ใชในศาลได (6) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาตอหนาและซักถามพยาน กลาวคือ ผูที่ถูก
กลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิไดรับการพิจารณาตอหนา รวมทั้งการซักถามพยานซึ่งเปนปรปกษตอตน
นอกจากนัน้ ตนก็มสี ทิ ธินาํ พยานฝายตนเพือ่ ซักถาม ในศาลได (7) สิทธิทจี่ ะใหการหรือไมกไ็ ด กลาวคือ
ผูท ถี่ กู กลาวหาวากระทําผิด มีสทิ ธิทจี่ ะใหการหรือไมกไ็ ด และไมถกู บังคับใหการทีเ่ ปนปรปกษตอ ตนเอง
2. การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
หากพิจารณาถึงเจตนารมณของการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พบวามีหลักเกณฑที่มิไดแตกตางไปจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ คือ หลักนิติธรรม  
(The Rule of Law) กระบวนการอันชอบดวยกฎหมาย (due process of law) ความโปรงใส  
(Transparency) การตรวจสอบได (Accountability) และความถูกตองชอบธรรม (Integrity)8
โดยแตเดิมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะมิไดจัดหมวดหมูเรื่องสิทธิ

8

See in details [Online].Available URL: http://www.senate.go.th/committee2551/committee/files/
committee12/justice50.pdf.(Accessed, May 26,2014)
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ในกระบวนการยุติธรรมไวโดยเฉพาะแตกระจัดกระจายอยูในมาตราตาง ๆ อาทิเชน มาตรา 32  
มาตรา 33 มาตรา 237 - มาตรา 247 ดั ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเป นเอกภาพรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  จึงไดนาํ มาจัดหมวดหมู เสียใหม โดยบัญญัตใิ นสวนที่ 4 วาดวย
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 39 และมาตรา 40 และ มีการปรับปรุงบทบัญญัติบางประการ
ใหไปบัญญัตริ ายละเอียดไวในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพราะ
เห็นวา การยังคงบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญจะทําใหการปรับปรุงเพือ่ เพิม่ สิทธิ และเสรีภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมจะทําไดยาก แตไดบัญญัติสาระสําคัญของสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะไดรับในกระบวนการ
ยุติธรรมใหครบถวน รวมถึงการเพิ่มหลักการเกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (access to
justice)  ใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมไดสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึง และเปนธรรม เพือ่
เปนหลักประกันแหงสิทธิ โดยเฉพาะอยางยิง่ เด็ก เยาวชน สตรี ผูส งู อายุ จะมีสทิ ธิไดรบั ความคุม ครอง
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม โดยเฉพาะในคดีทเี่ กีย่ วกับความรุนแรงทางเพศ และ
จะตองมีการตรากฎหมายเพือ่ กําหนดรายละเอียดในแตละเรือ่ งตามขอบเขตทีก่ าํ หนดไว ซึง่ จะสามารถ
ทําการปรับปรุงเรื่องการคุมครองประชาชนใหมีความเหมาะสมไดเมื่อมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจน เพื่อใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับความยุติธรรมในกระบวนพิจารณาคดีอาญา และเพื่อให
คูความในคดีแพงมีสิทธิไดรับความเสมอภาคในการตอสูคดีมากขึ้น โดยสามารถพิจารณาสิทธิของ
จําเลยในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดดังนี้
		2.1 หลักสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์
สิทธิทจี่ ะไดรบั การสันนิษฐานไวกอ นวาเปนผูบ ริสทุ ธิ์ (Presumption of Innocence) อาจ
กลาวไดวา เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเริ่มดําเนินขึ้นทันที ซึ่ง
แตละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอนมีคําพิพากษาของศาลนั้น ยอมหลีกไมพนที่จะ
กระทบหรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยเฉพาะตอผูถูกกลาวหา อาทิเชน การจับ การคน  
การคุมขัง การควบคุมตัว เปนตน ดวยเหตุนี้ เพื่อใหการใชอํานาจรัฐเปนไปดวยความรอบคอบ และ
คํานึงถึงหลักเกณฑทางสิทธิ เสรีภาพ และศักดิศ์ รีความเปนมนุษย จึงมีแนวคิดในการสรางหลักประกัน
เบื้องตนขึ้น ที่เรียกวา การกําหนดขอสันนิษฐานวาบุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดวาบุคคลผูนั้นเปนผูกระทําผิด โดยหลักเกณฑดังกลาวถือเปนเครื่องมือทางกฎหมาย
ทีส่ าํ คัญในการสรางหลักประกันใหเกิดขึน้ แกผถู กู กลาวหา อันมาจากการตัง้ สมมติฐานวามนุษยทกุ คน
ไมใชอาชญากรโดยกําเนิด การที่เจาหนาที่ของรัฐจะทําการจับกุมและลงโทษบุคคลใด เพราะการ
กระทําอยางใดอยางหนึง่ การดําเนินการเชนนัน้ จะตองมีกฎหมายบัญญัตไิ วอยางชัดแจงวาการกระทํา
นัน้ เปนความผิด และบัญญัตโิ ทษไว ดังปรากฏตามหลักสุภาษิต กฎหมายทีว่ า “ไมมโี ทษ ถาไมมกี ฎหมาย
กําหนด” (Nulla poena sine lege) ซึ่งหากพิจารณาตามระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษอาจ
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บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

ถือไดวาหลักเกณฑดังกลาวเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และถือเปนมูลฐานของสิทธิเสรีภาพและหลักนิติธรรม สวนตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
เห็นวา หลักประกันสําคัญในการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา จะประกอบดวย
หลักเกณฑอยางนอย 3  ประการ  ไดแก  สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ (Right
to presumption of innocence) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยชอบธรรม (Right to a fair trial)  
และสิทธิทจี่ ะไดรบั ความชวยเหลือทางคดี (Right to assistance of counsel)9 สําหรับประเทศไทยนัน้
หลักเกณฑดังกลาวไดมีการรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา
“ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” อันสอดคลองกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “เมื่อมีความสงสัยตาม
สมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย” ดวยเหตุนี้
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในทางอาญา โจทกจงึ มีภาระการพิสจู นทจี่ ะตองนําสืบพยานหลักฐานให
รับฟงไดแนชัดวาจําเลยเปนผูกระทําผิด เมื่อโจทกนําสืบไดเชนนั้นแลว หากศาลเห็นวาการนําสืบของ
โจทกฟงไมไดชัดวาจําเลยเปนผูกระทําผิด ศาลก็พิพากษายกฟองไดเลยโดยไมตองวินิจฉัยพยานของ
โจทก แตถารับฟงได จําเลยจึงนําพยานเขาสืบหักลางพยานโจทก ซึ่งจําเลยไมตองนําสืบถึงระดับ
วาตนเปนผูบ ริสทุ ธิ์ หรือพยานโจทกรบั ฟงไมไดเสียทีเดียว จําเลยเพียงนําสืบใหศาลเห็นวาพยานโจทก
มี ข  อ สงสั ย ตามสมควร (Reasonabledoubt) หากหั ก ล า งได ศ าลก็ จ ะพิ พ ากษายกฟ อ งโจทก
หากหักลางไมไดศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจําเลย10
		2.2 การปฏิบัติตอจําเลยกอนมีคําพิพากษา
หลักเกณฑดังกลาวไดรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคทาย ซึ่ง
บัญญัติวา “กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูก ระทําความผิดมิได” กลาวคือ กอนทีศ่ าลจะมีคาํ พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ซึง่ คําวา “ถึงทีส่ ดุ ”
ในที่นี้ หมายถึง คดีที่ศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในคดีนั้นไปแลว
แตคูความมิไดใชสิทธิอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ จนลวงพนกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณหรือฎีกาแลว ผลแหงคดีที่ถึงที่สุดยอมตองเปนไปตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน
ในกรณีที่มิไดใชสิทธิอุทธรณ หรือเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณในกรณีที่มิไดใชสิทธิฎีกา

9

10

ชาติ ชัยเดชสุริยะ, “มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชน”, (กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลาคม, 2549),
หนา 61-63.
See in details [Online].Available URL: http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/lw427/108/con7.
pdf. (Accessed, may 26, 2014)
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รวมทั้งในกรณีที่มีการใชสิทธิอุทธรณ และไดมีคําพิพากษาของศาลอุทธรณแลวโดยกฎหมายบัญญัติ
ใหคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด ผลแหงคดีที่ถึงที่สุดยอมตองเปนไปตาม
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ และในกรณีที่ใชสิทธิฎีกาและศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาในประเด็นแหง
คดีนั้น คดียอมถึงที่สุดไปตามที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัย ดังนั้น ในชวงระยะเวลาดังกลาวกอนที่ศาลจะมี
คําพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ จะปฏิบตั ติ อ บุคคลนัน้ เสมือนเปนผูก ระทําผิดไมได เชน การนําไปคุมขังเกินกวา
ความจําเปน การใสกุญแจมือ การตีตรวน การใชโซลาม เปนตน เนื่องดวยยอมตองถือวาบุคคลนั้น
เปนผูบ ริสทุ ธิ์ และมีสถานะเฉกเชนประชาชนทัว่ ไป ทีม่ สี ทิ ธิและเสรีภาพในดานตาง ๆ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัติรับรองและคุมครองไว เชน เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในชีวิตและรางกาย เปนตน
		2.3 สิทธิในการตอสูคดี
หลักเกณฑดังกลาวไดรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (1) (2) (5) และ (6)
โดยมีหลักเกณฑที่สําคัญในการตอสูคดีในทั้งชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ดังนี้ (1) สิทธิ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง (2) สิทธิไดรับทราบขอเท็จจริงและ
ตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน (3) สิทธิใน
การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ (4) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และ
คาใชจายที่จําเปนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และ (5) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ
หรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม
แตยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
		2.4 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปดเผย ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม
การพิจารณาคดีอาญาโดยเปดเผยเปนหลักเกณฑที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาหลักการ
สันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ อีกทั้งยังเปนการสะทอนถึงความโปรงใสของศาลในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาตาง ๆ อันเปนหลักเกณฑที่สําคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
โดย “หลักการพิจารณาคดีโดย เปดเผย” นั้น หมายความวา การพิจารณา และสืบพยานในศาล
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเขาฟงได แมวาหองพิจารณาจะเล็กและจํานวนผูที่เขาไปฟงไดมีจํานวนจํากัด
ก็ตาม แตถาหองพิจารณาคับแคบมากจนผูฟงไมอาจจะรวมในการพิจารณาคดีได ดังนี้ ตองถือวา
การพิจารณาคดีนั้นขัดตอหลักเปดเผย ซึ่งหากพิจารณาในทวีปยุโรปนั้น พบวา การพิจารณาคดี
โดยเปดเผยเริ่มมีมาตั้งแตสมัยกรีก ซึ่งมักจะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป
ในโรงมหรสพ อาทิเชน การพิจารณาคดีโสกราตีส ในป 399 กอนคริสตกาล ก็กระทําตอหนาประชาชน
ชาวเมืองเอเธนสคลายกับการแสดง หรือในสมัยอาณาจักรโรมัน การแกขอ กลาวหาก็กระทํากันกลางแจง
ในสนามกีฬาโดยมีผเู ขาชมจํานวนมาก อยางไรก็ตาม แมการพิจารณาคดีโดยเปดเผยดูจะเกีย่ วของกับ
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กฎหมายโรมั น แต ก็ มี ข  อ มู ล และหลั ก ฐานยอมรั บ กั น ว า ได ส  ง อิ ท ธิ พ ลต อ หลั ก การหรื อ แนวคิ ด
ของประเทศอั ง กฤษโดยในประเทศอั ง กฤษมี ก ารพิ จ ารณาคดี อ าญาโดยใช ร ะบบลู ก ขุ น (Jury)
และการพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย แตในการเปดเผยนี้ก็มีปญหาเรื่องการรายงานขาว
ทางหนั ง สื อ พิ ม พ โ ทรทั ศ น หรื อ วิ ท ยุ ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ มี ห ลั ก ว า สื่ อ มวลชนสามารถที่ จ ะนํ า เสนอข า ว
การดําเนินกระบวนพิจารณาไดในขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับสาระสําคัญของคดี เชน ชื่อ ที่อยู   อายุของ
คูความหรือพยาน ชื่อศาล ชื่อของผูพิพากษาที่พิจารณา ที่ปรึกษากฎหมาย คําฟอง หรือคําขอใหมี
การปลอยชั่วคราวหรือขอความชวยเหลือทนายความของรัฐ เปนตน ซึ่งการรายงานขาวโดยละเอียด
จะกระทําไดเฉพาะกรณีศาลยกเวน ขอหามตามกฎหมาย หรือหลังจากจําเลยทั้งหมดไดรับการสั่ง
ไม ฟ  อ งโดยศาลสอบสวนแล ว หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม มี ก ารดํ า เนิ น คดี ใ นศาลต อ ไปหลั ง จากมี ก ารจบ
กระบวนพิจารณาซึ่งตองมีคําฟอง (Trial on indictment)11 สวนในสหรัฐอเมริกา ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 (The sixth amendment) บัญญัติวา “ในการดําเนินคดี
อาญาทั้งปวง จําเลยพึงมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางรวดเร็วและเปดเผย โดยคณะลูกขุน
ที่เปนกลางของรัฐและทองถิ่นที่ความผิดนั้นเกิดขึ้น กับจะตองไดรับแจงถึงเหตุผล และลักษณะของ
ขอกลาวหาที่ฟองตนนั้น กับพึงมีสิทธิเผชิญหนากับพยานที่ใหการในทางยืนยันความผิดของตน”
ในขณะที่ ส หพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมั น ได บั ญ ญั ติ ไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยธรรมนู ญ ศาลเยอรมั น
มาตรา 169 วา “การพิจารณาคดีรวมตลอดถึงการอานคําพิพากษาหรือคําสั่งตองกระทําโดย
เปดเผย การบันทึกเสียงและการถายทอดทางโทรทัศนหรือวิทยุ ตลอดจนการถายทอดเสียงและ
การถ า ยภาพที่ เ ป น การกระทํ า โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ แสดงอวดแก ป ระชาชนหรื อ เพื่ อ เป ด เผย
เนื้อหาของการพิจารณานั้น จะกระทํามิได” หรือ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็หามมิใหมีการถายทอด
การพิจารณาคดีดังกลาวเชนเดียวกัน แตอาจกระทําไดในลักษณะที่เปนการถายภาพการพิจารณาคดี
เก็บไวในฐานะเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร หากพิจารณาวัตถุประสงคในการกําหนดใหมีการ
พิจารณาคดีอาญาโดยเปดเผยนั้น ก็เพื่อเปนการใหหลักประกันแกจําเลยในคดีอาญาวาจะไดรับการ
พิจารณาคดีอยางถูกตองและเปนธรรม ไมวาผลของคําพิพากษาจะตัดสินวาจําเลย กระทําผิดหรือ
เปนผูบริสุทธิ์ก็ตาม และเปนการแสดงออกตอสาธารณชนถึงความชอบธรรม และกระบวนการที่
โปรงใส รวมทั้งทําใหประชาชนตางมีสวนรวมรูเห็นการดําเนินกระบวนการยุติธรรม อันจะกอใหเกิด
ประโยชนในการปรับปรุงแกไขในอนาคต12

11
12

ณรงค ใจหาญ และคณะ. “สิทธิผูตองหา จําเลย และ ผูตองโทษในคดีอาญา”, (รายงานการวิจัย, 2540), หนา 57.
ชาติ ชัยเดชสุริยะ, เรื่องเดิม, หนา 104-105.
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ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

สําหรับประเทศไทยนั้น หลักเกณฑดังกลาวไดรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 40 (2) โดยบัญญัติวา “สิทธิพื้นฐานในการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย” ซึ่งก็มีแนวคิด
คลายคลึงกับทีก่ ลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ตาม แมวา การพิจารณาคดีอาญาจะตองกระทําโดยเปดเผย
ซึง่ เปนหลักทัว่ ไปแลว บางกรณีกอ็ าจมีขอ ยกเวน หากเปนการพิจารณาคดีลบั ซึง่ การพิจารณาคดีอาญา
โดยลับนั้นมีขึ้นเพื่ออุดชองวางของกฎหมายบางประการ และมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี13้
(1) เพื่อคุมครองสิทธิในชื่อเสียงของผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดทางเพศ หากมีการพิจารณาคดีโดยเปดเผยก็ยอมทําใหผูเสียหายเกิดความอับอาย
จากการถูกกระทําการดังกลาวจนไมสามารถอยูรวมในสังคมได รวมถึงอาจเปนการซ�้ำเติมผูเสียหาย
มากกวาที่จะใหความเปนธรรม หรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาคดี
โดยลับก็ยอ มทําใหผเู สียหายไมไดรบั ความอับอายจากเหตุการณทเี่ กิดขึน้ รวมทัง้ ยังสามารถดําเนินชีวติ
ในสังคมไดตามปกติ
(2) เพือ่ คุม ครองสิทธิในชือ่ เสียงของจําเลย โดยการพิจารณาคดีลบั ยอมทําใหบคุ คลทีไ่ มได
เขารวมในการพิจารณาคดีไมอาจทราบถึงขอพิพาททีเ่ กิดขึน้ ระหวางโจทกกบั จําเลย ดังนัน้ ชือ่ เสียงของ
จําเลย ทีอ่ าจลดลงเนือ่ งจากการพิจารณาคดีจงึ ไมถกู กระทบกระเทือนประกอบกับหลักเกณฑพนื้ ฐาน
ที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ การสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะพิพากษาวามีความผิด ดวยเหตุนี้
การพิจารณาคดีดว ยความระมัดระวัง จึงเปนสิง่ จําเปน หากทายทีส่ ดุ ศาลพิพากษาวาจําเลยไมมคี วามผิด
จําเลยก็สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติสุข
(3) เพือ่ รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ปองกันความลับ
อันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิใหลวงรูถึงประชาชน จุดประสงคขอนี้ถือวาสําคัญที่สุดใน
การพิจารณาคดีอาญาโดยลับ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการพิจารณาคดีนั้นจะกระทบตอความมั่นคง
ของประเทศซึ่งการพิจารณาคดีโดยลับไดรับรองไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 177 วา “ศาลจะสั่งใหพิจารณาเปนการลับก็ได เมื่อศาลเห็นสมควร หรือโดยคํารองขอของ
คูความฝายใด แตตองเปนไปเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อปองกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิใหลวงรูถึงประชาชน” ทั้งนี้
การพิจารณาคดีลับ อาจกระทําเปนบางสวนก็ได ไมจําเปนตองเปนการพิจารณาลับทั้งคดี และถึงแม

13

ปรีญาภรณ อุบลสวัสดิ์, “การพิจารณาคดีอาญาโดยลับ”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2549), หนา 91-92.
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จะเปนการพิจารณาคดีลับ กฎหมายก็ยังบัญญัติตัวบุคคลที่สามารถอยูในหองพิจารณาได คือ โจทก
จําเลย  ทนายความ ผูค วบคุมตัว จําเลย พยานและผูช าํ นาญการพิเศษ และลาม ดังปรากฏตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 178 ดวยเหตุนี้ การที่ศาลจะสั่งใหมีการพิจารณาคดีอาญา
โดยลับได ศาลจําตองพิจารณาปจจัยทีเ่ กีย่ วของและชัง่ น้าํ หนักการพิจารณาคดีอาญาโดยเปดเผยและ
โดยลับ อาทิเชน สิทธิของโจทกหรือผูเสียหาย สิทธิของจําเลย สิทธิของสาธารณชนหรือสื่อมวลชน
รวมทั้งสิทธิหรือประโยชนของรัฐ เพื่อประกอบการใช ดุลพินิจในการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมี
การพิจารณาคดีอาญาโดยลับดวย
สวนสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมนั้น หมายความวา
ตองไมจํากัดเฉพาะในชั้นศาลเทานั้น แตหมายความรวมถึงความถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมในชั้น
เจาพนักงานสอบสวนดวย กลาวคือ ความรวดเร็วในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง
ในคดี การสอบสวนจะตองกระทําอยางตอเนื่องมิใชสอบสวนแลวทิ้งไวเปนเวลานาน และผูมีหนาที่
สอบสวนจะตองมีความเปนกลางในการรวบรวมพยานหลักฐาน มิใชมีอคติในการรวบรวมพยาน
หรื อ มี ค วามเห็ น ว า ผู  ต  อ งหาเป น ผู  ก ระทํ า ผิ ด แล ว โดยการสอบสวนด ว ยความถู ก ต อ ง รวดเร็ ว
และเปนธรรมนัน้ พนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวน โดยรวบรวมพยานหลักฐานทัง้ ฝายผูต อ งหา
และผูเ สียหาย โดยไมเลือกวาพยานหลักฐานดังกลาวสามารถปรักปรําผูต อ งหาหรือไม และเมือ่ รวบรวม
มาแลว จึงมาวิเคราะหและชั่งน�้ำหนักพยาน เพื่อสรุปขอเท็จจริงเบื้องตน กอนตัดสินใจวาจะนําคดี
เขาสูชั้นพนักงานอัยการตอไปหรือไม
		2.5 สิทธิไดรับความชวยเหลือดานทนายความ
หลักเกณฑดังกลาวไดรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (5) วา “ผูเสียหาย
ผูตองหา จําเลย...  มีสิทธิไดรับความคุมครอง และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ...”
และ (7) “ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิ... ไดรับการชวยเหลือทางคดีจากทนายความ...”
ประกอบกับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 (ชั้นสอบสวน) และมาตรา 173
(ชั้นพิจารณา) บัญญัติในทํานองเดียวกันวา รัฐตองจัดหาทนายความใหในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษ
จําคุกซึ่งผูตองหาหรือจําเลยไมมีทนายความและตองการทนายความ เพื่อใหผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ประกอบกับใหทนายความไดมีเขามามีสวนชวยในเรื่องตาง ๆ
อาทิเชน การใหความชวยเหลือดานกฎหมาย การชวยรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอพยานหลักฐาน
ตอศาล พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการชวยแถลงใหศาลทราบ หรือรองขอใหดําเนินการ
ชวยกําหนดวันนัดพิจารณา เปนตน ซึ่งหากพิจารณาลงลึกไปในรายละเอียด พบวา สิทธิการมี
ทนายความในคดีอาญาไดรบั การรับรองตามระบบกฎหมายของประเทศไทยตัง้ แตเริม่ กระบวนพิจารณา
ไปจนถึงศาลมีคําพิพากษา ซึ่งสามารถสรุปไดเปน 3 ขั้นตอน คือ
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1) ในชั้นสอบสวน โดยผูตองหามีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากทนายความตั้งแตชั้น
ถูกควบคุมตัว โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 (2) บัญญัติใหผูตองหามีสิทธิ
ใหทนายความหรือผูซ งึ่ ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในชัน้ สอบสวน โดยทนายความสามารถ
เขาชวยเหลือผูถูกควบคุมตัวได 2 ประการ คือ (1) ทนายความสามารถแจงใหผูถูกควบคุมทราบวา
ผูถูกควบคุมมีสิทธิที่จะไมพูดและไมใหการใด ๆ เลยก็ได ซึ่งหลักเรื่องสิทธิที่จะไมใหการใดๆ นี้
เปนสิทธิที่ไดรับการรับรองเปนสากล การที่ผูตองหาไมใหการไมถือวาเปนการกระทําความผิดอาญา14
รวมทัง้ การทีผ่ ตู อ งหาใหการเท็จ เพือ่ ใหตนเองพนผิดก็ไมถอื วาเปนความผิดฐานแจงความเท็จ นอกจากนี้
การบังคับขมขูผูตองหาใหการก็เปนการกระทําอันมิชอบ ซึ่งถอยคําดังกลาวก็ไมอาจรับฟงไดใน
ชั้นศาล15 ดังนั้น ทนายความจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการแจงสิทธิดังกลาวใหกับผูถูกควบคุมหรือ
ผูต อ งหาไดรบั ทราบ และ (2) ในระหวางการควบคุมตัวโดยตํารวจ อาจมีการกระทําบางอยาง โดยมิชอบ
ทีก่ ระทบกระเทือนสิทธิผถู กู ควบคุม ทนายความสามารถเขาชวยเหลือผูถ กู ควบคุมไดโดยการดําเนินการ
เรียกรองสิทธิตอองคกรที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน ถาตํารวจควบคุมตัวผูตองหาเกินกําหนดเวลา16
ถือวาเปนการกระทําอันมิชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 วรรคหา และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา 90 ไดวางหลักใหผูมีสวนไดเสีย เชน ญาติผูตองหามีสิทธิรองขอตอศาลใหมีคําสั่ง
ปลอยตัวผูต อ งหาได ซึง่ สิทธิดงั กลาวนีท้ นายความมีบทบาทสําคัญในการแจงสิทธิและดําเนินการแทน
ผูตองหา นอกจากนี้ กฎหมายไดบัญญัติรับรองสิทธิการมีทนายความของผูถูกควบคุมในชั้นสอบสวน
หากเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการจัดหาทนายความใหผูถูกควบคุมหรือผูตองหา อยางไรก็ตาม
การดําเนินการดังกลาวไมกระทบกระเทือนถึงการสอบสวน การไตสวน มูลฟอง การฟองคดีและการ
พิจารณาคดี เพราะการเสียไปของการควบคุมตัวและการสอบปากคําผูตองหา ไมมีความเกี่ยวพันกับ
วิธีพิจารณาความที่ตอเนื่องมาโดยชอบ
2) ในชั้นไตสวนมูลฟอง ถือเปนขั้นตอนการดําเนินคดีที่สําคัญ เพราะเปนการรวบรวม
พยานหลักฐานทั้งหมด และตัดสินในเบื้องตนวามีมูลพอที่ศาลจะรับฟองหรือไม ซึ่งในทางปฏิบัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะจํากัดการไตสวนมูลฟองไวเฉพาะกรณีที่ผูเสียหายฟอง
คดีอาญาตอศาล โดยตรงเทานั้น หากอัยการฟองศาลไมวาจะเปนคดีใดก็ไมจําตองไตสวนมูลฟองกอน
นอกจากนี้ การไตสวน มูลฟองของประเทศไทยมีลักษณะพิเศษอีก 2 ประการ คือ (1) การไตสวน
มูลฟองเปนเรื่องเฉพาะระหวางผูเสียหายหรือโจทกกับศาลเทานั้น ผูถูกกลาวหาซึ่งเปนจําเลยไมตอง
มาศาลก็ได และ (2) ผูที่ถูกกลาวอางวาเปนจําเลยยังไมมีฐานะเปนจําเลยจนกวาศาลจะมีคําสั่ง
14
15
16

คําพิพากษาฎีกาที่ 1093/2522.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 135.
เรื่องเดียวกัน, มาตรา 87.
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บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

ประทับรับฟอง ซึ่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญานั้นแมผูถูกกลาวหาวาเปนจําเลยชั้น
ไตสวนมูลฟองยังไมมีฐานะเปนจําเลย แตกฎหมายก็อนุญาตใหตั้งทนายความเขาแกตางได อันเปน
การยอมรับบทบาทความสําคัญของทนายความ เพื่อความเสมอภาคในการตอสูคดี
3) ในชั้นการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสิทธิการมีทนายความของจําเลย
ในชั้นศาลแลว สามารถแยกพิจารณาได 2 ประการ คือ (1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 173 ไดแบงหลักเกณฑของการรับรองสิทธิการมีทนายความโดยยึดประเภทของคดีเปนหลัก
กลาวคือ ในคดีที่มีโทษประหารชีวิต และในคดีที่จําเลยอายุไมเกินสิบแปดปในวันถูกฟองศาล
ศาลต อ งถามจํ า เลยว า มี ท นายความหรื อ ไม ถ า จํ า เลยไม มี ท นายความศาลต อ งตั้ ง ทนายความ
ใหจาํ เลยทันที สําหรับในคดีทมี่ โี ทษจําคุก ศาลตองถามจําเลยวา จําเลยมีทนายความหรือไม ถาจําเลย
ไมมที นายความ ศาลจะถามวาจําเลย ตองการทนายความหรือไม ถาจําเลยไมมแี ละตองการทนายความ
ศาลตองตัง้ ทนายความใหจาํ เลย สวนในกรณีทผี่ ตู อ งหาทีอ่ ายุไมเกินสิบแปดปในวันสอบปากคําผูต อ งหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 ก็ไดบัญญัติใหพนักงานสอบสวนถาม
ผูตองหาเรื่องทนายความเชนกัน โดยพนักงานสอบสวนตองถามผูตองหาวาผูตองหามีทนายความ
หรือไม และถาพบวาผูตองหาที่อายุไมเกินสิบแปดปไมมีทนายความพนักงานสอบสวนตองจัดหา
ทนายความใหทันที และ (2) การละเมิดสิทธิการมีทนายความ ในชั้นพิจารณา กลาวคือ เปนกรณี
ทีศ่ าลไมตงั้ ทนายความใหจาํ เลยทัง้ ๆ ทีก่ ฎหมายบังคับใหตอ งทํา โดยการละเมิดสิทธิการมีทนายความ
มีปรากฏใหเห็นหลายคดี ซึง่ บางคดีศาลฎีกาก็ยกกระบวนพิจารณาและยอนสํานวนใหศาลชัน้ ตนดําเนิน
กระบวนพิจารณาใหม ในขณะที่บางคดีศาลฎีกาก็ไมยกกระบวนพิจารณา โดยใหเหตุผลวาไมมีความ
จําเปนตองกระทําเชนนั้นหรือเหตุการณดังกลาวไมทําใหจําเลยเสียเปรียบ เปนตน โดยในคดีที่ศาล
ยกกระบวนพิจารณาและยอนสํานวนใหศาลชั้นตนพิจารณาใหมนั้น เชน กรณีที่กฎหมายบังคับให
ศาลถามจําเลยเรื่องทนายความ แตศาลไมถามและไมตั้งทนายความใหจําเลย และพิจารณาคดีโดยที่
จําเลยไมมที นายความ เชนนีท้ าํ ใหจาํ เลยเสียเปรียบ ศาลฎีกาวินจิ ฉัยวาตองเพิกถอนกระบวนพิจารณา
ที่ไมชอบและตองยอนสํานวนใหศาลชั้นตนตั้งทนายความใหจําเลยและทําการสืบพยานใหม 17
นอกจากนี้ แมวา ศาลไดถามจําเลยเรือ่ งทนายความและจําเลยไดตงั้ ทนายความไวแลว แตวนั สืบพยาน
ทนายจําเลยไมมาศาล เชนนี้ถาเปนคดีที่มีโทษประหารชีวิต และในคดีที่จําเลยอายุไมเกินสิบแปดป
ในวั น ถู ก ฟ อ งศาล ศาลต อ งตั้ ง ทนายความให จํ า เลยทั น ที ซึ่ ง ในบางคดี ศ าลฎี ก าเห็ น ว า ไม มี
ความจําเปนตองเพิกถอนกระบวนการพิจารณา18 เชน คดีที่ศาลชั้นตนไมถามจําเลยเรื่องทนายความ

17
18

คําพิพากษาฎีกาที่ 3971/2542.
คําพิพากษาฎีกาที่ 2064/2535.
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แตในความเปนจริงจําเลยมีทนายความมาชวยเหลือตลอดการพิจารณา เชนนี้ไมมีความจําเปน
ที่ตองเพิกถอนกระบวนพิจารณา ซึ่งหากพิจารณาแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาวของศาลฎีกาไทย
คอนขางสอดคลองกับแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาฝรั่งเศสที่วางหลักวา แมศาลชั้นตนจะกระทํา
ผิดพลาดในขอกฎหมายเล็กนอย แตจําเลยมีทนายความเขาชวยเหลือตลอดมา จึงไมมีความจําเปน
ที่จะตองเพิกถอนกระบวนพิจารณา นอกจากนั้นยังมีคดีที่ศาลไดสอบถามจําเลยเรื่องทนายความ
หลังจากที่ศาลไดถามคําใหการจําเลยแลว ซึ่งถือวาเปนกระบวนพิจารณาที่ไมชอบดวยมาตรา 173  
แตตอมาศาลไดตั้งทนายความใหจําเลยและจําเลยก็มีทนายชวยเหลือตลอดการพิจารณา ศาลฎีกา
ถือวายังไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะเพิกถอนกระบวนพิจารณานี19้
		2.6 สิทธิไดรับความชวยเหลือดานลาม
หากพิจารณาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ อาจมิไดมีบทบัญญัติใดบัญญัติไวอยางชัดเจน
ในการที่รัฐจะชวยโจทก หรือจําเลยที่เปนคนไทยในการจัดหาลาม เมื่อมีกรณีที่จําเปนตองใช
โดยเฉพาะกรณีการไปดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลตางประเทศ หากจะมีอยูบางก็เปนเพียง
การบัญญัติหลักเกณฑไวอยางกวาง ๆ ในมาตรา 40 (5) ที่บัญญัติวา  “ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และ
พยานในคดีอาญา มีสทิ ธิไดรบั ความ คุม ครอง และความชวยเหลือทีจ่ าํ เปนและเหมาะสมจากรัฐ...” ซึง่
มีขอ นาสังเกตวาหลักเกณฑดงั กลาวกลับนําไปใชกบั การคุม ครองผูต อ งหา หรือจําเลยชาวตางประเทศ
เสียเปนสวนใหญ เห็นไดจากมีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13
วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจ
ภาษาไทยหรือสามารถพูดหรือเขาใจเฉพาะภาษาไทย ทองถิ่นหรือภาษาถิ่น และไมมีลาม ใหพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาลามใหโดยมิชักชา” ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดหาลาม
โดยหนวยงานของรัฐนั้น หากเปนในชั้นสอบสวนที่อยูในอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจ
มักใชวิธีขอความรวมมือจากบุคคลภายนอกซึ่งมีความรูความเขาใจในภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของ
โดยบุคคลภายนอกมักไดแก พนักงานโรงแรมในทองที่ของสถานีตํารวจนั้น ๆ หรือมัคคุเทศก สวนใน
ชัน้ ศาลในทางปฏิบตั สิ าํ หรับศาลในกรุงเทพมหานครและศาลในเขตปริมณฑลทีร่ อ งขอใหจดั หาลามให
สํานักงานศาลยุติธรรมโดยกองการตางประเทศจะเปนผูประสานงานติดตอลามอิสระที่อยูในบัญชี
รายชื่อที่รวบรวมไวหรือประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตอ
ขอลามภาษาที่เกี่ยวของมาปฏิบัติงาน และจะดําเนินการจัดหาพาหนะหรือเบิกคาพาหนะใหลามใน
การไปปฏิบตั งิ านในศาลนัน้ ๆ แตในกรณีศาลชัน้ ตนทีอ่ ยูใ นตางจังหวัดนอกเขตปริมณฑล เนือ่ งจากขาด
งบประมาณในการจัดสงลามไป ศาลดังกลาวจึงมักติดตอหรือจัดหาลามเอง โดยบางศาลใชเจาหนาที่
ศาลที่มีความรูภาษาตางประเทศปฏิบัติหนาที่ลาม หลายศาลติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษา
19

คําพิพากษาฎีกาที่ 3017/2541.
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ตาง ๆ  ในทองที่เพื่อขอความรวมมือในการสงผูทรงคุณวุฒิมาปฏิบัติหนาที่ลามให รวมทั้งมีหลายกรณี
ทีต่ ดิ ตอมายังกองการตางประเทศใหชว ยประสานงานกับหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาทีส่ าํ นักงาน
ศาลยุติธรรมมีการติดตอเพื่อใหสงผูทรงคุณวุฒิมาปฏิบัติหนาที่ลามให20
3. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม
		 3.1 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2546 (สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาโดย
ผูพิพากษา หรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ)
รัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ไดบัญญัติเปนหลักการประกันสิทธิของคูความในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลโดยการนั่งพิจารณาตองมีผูพิพากษาหรือตุลาการครบองคคณะ และผูทํา
คําพิพากษาหรือคําวินจิ ฉัยคดีตอ งเปนผูท นี่ งั่ พิจารณาคดีนนั้ ผูท มี่ ไิ ดนงั่ พิจารณาคดีเปนองคคณะไมอาจ
ทําคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยได เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในขอยกเวนนี้ หมายความวา ผูที่มิไดนั่งพิจารณาคดีใดจะทําคําพิพากษาหรือ
คําวินจิ ฉัยคดีนนั้ มิได นอกจากจะมีเหตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุจาํ เปนอืน่ อันมิอาจกาวลวงไดตามทีก่ ฎหมาย
ไดบัญญัติไวแลว เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แลว เห็นวา ตาม
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหศาลจังหวัดทหารมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมาย
เวนแตคดีทจี่ าํ เลยมียศทหารชัน้ สัญญาบัตร และวรรคสาม บัญญัตใิ หคดีทศี่ าลจังหวัดทหารไมมอี าํ นาจ
พิพากษา ใหศาลจังหวัดทหารทําความเห็นสงสํานวนไปใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ
พิพากษา แลวแตกรณี ประเด็นที่วา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 19
วรรคสาม ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 236  หรือไม  นั้น  เห็นวา ศาลจังหวัดทหาร  ศาลมณฑล
ทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลทหารประจํา หนวยทหาร ตางก็เปนศาลชั้นตนดวยกัน แตเมื่อ
ศาลจังหวัดทหารไดดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาใด ตามอํานาจที่ระบุไวโดยกฎหมายแลว
หากจะพิพากษาคดีลงโทษเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไวกลับไมมีอํานาจพิพากษา ตองทําความเห็น
สงสํานวนไปใหศาลชัน้ ตนประเภทเดียวกัน ไดแก ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ แลวแตกรณี
เปนศาลที่ทําคําพิพากษา ตามมาตรา 19 วรรคสาม ซึ่งศาลมณฑลทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพ
ดังกลาวก็มไิ ดดาํ เนินการออกนัง่ พิจารณาคดีมาแตเริม่ แรกแตประการใด ประกอบกับ พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 19 วรรคสาม นี้ มิไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใด บัญญัติ
ถึงเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ยกเวนไวแตประการใด จึงขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 236
20

สุทธิพล ทวีชัยการ, “การชวยเหลือผูตองหาหรือจําเลยชาวตางประเทศตามกฎหมายไทย:การจัดหาลามในชั้นศาล”,
ดุลพาห เลม 2 ปที่ 49, หนา 71.
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ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

		3.2 คําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 (สิทธิทจี่ ะไดรบั การสันนิษฐานวาเปนผูบ ริสทุ ธิ)์
รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหา หรือจําเลยไมมีความผิด ซึ่งขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์
(Presumption of Innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสองนี้ เปน
ขอสันนิษฐานอันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ขอ 11 ที่วา  “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญา
มีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายใน
การพิจารณาโดยเปดเผย และผูนั้นไดรับหลักประกันทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี” อันถือเปน
หลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา
เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรอง
แกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญา จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทํา
ความผิด และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับ
การยอมรับในนานาอารยประเทศ และระดับระหวางประเทศ อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยูดวย สําหรับพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อคุมครองผูบริโภคจากการ
เสนอขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัย หรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือ
ของบุคคลอื่น อีกทั้งการทําตลาดขายตรงในปจจุบันไดมีการใชวิธีการชักชวนและจัดใหประชาชน
ทัว่ ไปเขารวมเปนเครือขายในธุรกิจดังกลาว โดยตกลงจะใหผลประโยชนตอบแทนจากการหาผูเ ขารวม
เครือขายดังกลาว ซึ่งคํานวณจากจํานวนผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มขึ้น อันมีลักษณะเปนการหลอกลวง
ประชาชน ทําใหประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบและกอใหเกิด
ความไมเปนธรรม จึงมีบทกําหนดโทษในมาตรา 54 ซึ่งบัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตอง
รับโทษตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนนิตบิ คุ คล ใหกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใด ซึง่ รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เห็นวา พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาด แบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการ
สันนิษฐานความผิดของจําเลย โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใด
อยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการ
สันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานวา ถาผูกระทํา
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ความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมได
มีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการก
ระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวา
นิตบิ คุ คลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละจําเลยเปนกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเทานั้น กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา
ความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ
และบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกลาว
จึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคล
เป น เงื่ อ นไข มิ ใช ก ารสั น นิ ษ ฐานข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป น องค ป ระกอบความผิ ด เพี ย งบางข อ หลั ง จาก
ที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา
และยังขัดกับหลักนิติธรรมขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของ
จําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคล
เขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจ
ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรใน
เบื้องตนวาบุคคลนั้นได กระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด ตามที่ถูกกลาวหา
บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไมปรากฏ
วาผูต อ งหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเกีย่ วกับความผิดนัน้ จึงขัดตอหลักนิตธิ รรม
และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง21
		3.3 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2556 (สิทธิในการตอสูคดีของจําเลย)
พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41
บัญญัติใหบรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนพยาน
หลักฐานและเอกสารที่รับฟงไดตามกฎหมาย นั้น เปนบทบัญญัติที่มิไดกําหนดรายละเอียด ขั้นตอน
และกระบวนการ เพือ่ ใหไดมาซึง่ พยานหลักฐาน แตเปนบทบัญญัตทิ บี่ งั คับใหจําเลยตองถูกผูกมัดตาม
พยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาจากการสืบพยานของโจทกในศาลตางประเทศที่จําเลยไมมีโอกาส
21

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

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

_16-0497(238-269)P3.indd 259

259
6/17/59 BE 3:54 PM

ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

ตรวจหรือรับทราบ พยานหลักฐาน หรือตอสูค ดีไดอยางเพียงพอแมวา การรับฟงพยานหลักฐานของศาล
ตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และมาตรา 227/1 ที่บัญญัติ
ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานที่จําเลยไมมีโอกาสถามคาน ดวยความระมัดระวัง
และไมควรเชื่อพยานหลักฐาน ดังกลาวโดยลําพังเพื่อลงโทษจําเลยก็ตาม แตหลักเกณฑดังกลาว
ก็มิไดเปนขอหามเด็ดขาด โดยยังเปดโอกาสใหศาลนําพยานหลักฐานเชนนี้ไปใชประกอบกับพยาน
หลักฐานอื่นได จึงไมเปนธรรมแกจําเลย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (2) (3) (4) (7) ไดรับรองและ
คุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไว ไมวา จะเปนสิทธิทจี่ ะไดรบั การพิจารณาโดยเปดเผย การไดรบั
ทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐาน
ของตน การมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม การไดรับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การมีโอกาสในการตอสูคดีอยาง
เพียงพอ และการไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ อีกทั้งยังไมสอดคลองกับกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights – ICCPR) ขอ 14.3 อันเกีย่ วกับสิทธิทจี่ ะไดรบั การพิจารณาตอหนา สิทธิทจี่ ะตอสูค ดี
ดวยตนเองหรือโดยผานผูชวยเหลือทางกฎหมาย สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเปนปรปกษตอตนและ
สิ ท ธิ ข อให เรี ย กพยานฝ า ยตนมาซั ก ถามภายใต เ งื่ อ นไขเดี ย วกั บ พยานซึ่ ง เป น ปรป ก ษ ต  อ ตน
พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 จึงเปนบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  29  และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7) ทั้งไมสอดคลองกับ
หลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง
4. บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม
การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมตามระบบของศาลประเทศไทยนั้น พบวา  
มิได ปรากฏอยูแ ตเฉพาะในบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ และอยูภ ายใตอาํ นาจหนาทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
เทานั้น แตคงปรากฏอยูในระบบศาลอื่นดวย โดยแตละองคกรตางมีบทบาทและภารกิจในการ
คุม ครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุตธิ รรมทีแ่ ตกตางกันออกไปตามกรอบอํานาจหนาทีท่ กี่ าํ หนด
ไวในกฎหมาย โดยศาลยุติธรรมจะมุงตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ ของเจาหนาที่รัฐตั้งแตในชั้น
พนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ วาเปนไปตามหลักเกณฑทบี่ ญ
ั ญัตไิ วในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา หรือประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงหรือไม ไมวาจะเปนการสืบสวนสอบสวน
การฟองคดี การออกหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การขัง การคน การปลอยชั่วคราว สําหรับ
ศาลปกครองมีวตั ถุประสงคในการตรวจสอบการ กระทําของฝายปกครองวาเปนไปตามแบบแผนและ
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วิธีปฏิบัติราชการทางกฎหมายหรือไม ไมวาจะเปนการใหสิทธิแกคูกรณีในการไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอโตแยง และไดแสดงพยานหลักฐานของตนเอง สิทธิในการนําทนายความหรือทีป่ รึกษาเขามาในการ
พิจารณาทางปกครอง สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนแกการปองกันสิทธิ สิทธิไดรับการพิจารณาโดย
รวดเร็ว เปนตน สวนหากพิจารณาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ พบวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีกระบวนการ
คุมครองโดยผานการตรวจสอบใน 2 ระดับ คือ การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง
กฎหมาย และการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลว ซึ่งจาก
การศึกษาพบวา ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิของจําเลย ในกระบวนการยุตธิ รรม
ในระดับกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลวแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1) สิทธิของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมจากองคคณะผูพิพากษา (คําวินิจฉัย
ที่ 24/2546)
2) สิ ท ธิ ข องจํ า เลยที่ จ ะได รั บ การสั น นิ ษ ฐานไว ก  อ นว า ไม มี ค วามผิ ด หรื อ เป น ผู  บ ริ สุ ท ธิ์
(คําวินิจฉัยที่ 12/2555, ที่ 5/2556, ที่ 10/2556 และคําวินิจฉัยที่ 11/2556)
3) สิทธิของจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่ (คําวินิจฉัยที่ 4/2556)
		1) สิทธิของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมจากองคคณะผูพิพากษา
การคุม ครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุตธิ รรม อันเกีย่ วกับการไดรบั การพิจารณาคดี
ที่เปนธรรมจากองคคณะผูพิพากษาไดปรากฏขึ้นครั้งแรกในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2546
โดยเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 236 บัญญัติใหการ
นัง่ พิจารณาของศาล จะตองมีผพู พิ ากษาหรือตุลาการทีค่ รบเปนองคคณะ และผูพ พิ ากษาหรือตุลาการ
ที่จะจัดทําคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยในคดีนั้น จะตองเปนผูที่นั่งพิจารณาคดีนั้นดวย ซึ่งปรากฏวา
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง บัญญัติให
ศาลจังหวัดทหารมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดีที่จําเลยมียศทหารชั้น
สัญญาบัตร และวรรคสาม บัญญัติใหคดีที่ศาลจังหวัดทหารไมมีอํานาจพิพากษา ใหศาลจังหวัดทหาร
ทําความเห็นสงสํานวนไปใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา นั่นก็หมายความวา
หากเปนกรณีที่จําเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร กระบวนการพิจารณาคดีจะอยูที่ชั้นศาลจังหวัดทหาร
สวนขั้นตอนการทําคําพิพากษาจะอยูที่ชั้นศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ ทั้งที่ผูพิพากษา
ที่ตองจัดทําคําพิพากษาในศาลดังกลาว มิไดเปนผูนั่งพิจารณาคดีมาตั้งแตตนแตประการใด จึงยอม
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ซึ่งการรับรองและคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการ
ยุตธิ รรมของศาลรัฐธรรมนูญตามคําวินจิ ฉัยนี้ ถือเปนเรือ่ งแรกของศาลรัฐธรรมนูญ อันเปนการแสดงให
เห็นถึงความสําคัญในการสรางความเปนธรรมในการพิพากษาคดีใหแกจําเลย เพราะมิฉะนั้นแลว

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

_16-0497(238-269)P3.indd 261

261
6/17/59 BE 3:54 PM

ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

หากใหผูพิพากษาที่มิไดนั่งพิจารณาคดีสามารถทําคําพิพากษาได อาจเกิดความไมเปนธรรมแก
จําเลย แมสํานวนการดําเนินกระบวนพิจารณาจะปรากฏตอผูพิพากษาผูนั้น แตก็ยอมปฏิเสธไมไดวา
ในการพิจารณาพิพากษาคดีนอกเหนือจากพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่ปรากฏตามสํานวนแลว
อากัปกิริยาของโจทก จําเลย ประจักษพยาน และพยานแวดลอมในขณะเบิกความก็มีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนไปกวากัน เพราะกระบวนการแวดลอมตาง ๆ เหลานี้ จะนํามาซึ่งการใชดุลพินิจในการ
ชั่งน�้ำหนัก พยานหลักฐานวาควรเชื่อถือหรือรับฟงไดแคไหนเพียงใด ซึ่งการวางหลักในคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้ มิไดมีความแตกตางไปจากแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาแตประการใด
โดยเคยมีคาํ พิพากษาฎีกาที่ 1205/2473 วางหลักไวเชนเดียวกันวา “การทีบ่ คุ คลซึง่ มิไดเปนผูพ พิ ากษา
นั่งพิจารณามาแตตนมารวมปรึกษาทําคําพิพากษาดวยนั้น อีกทั้งในการประชุมปรึกษาคดีนั้น
ก็มีผูพิพากษาครบองคคณะอยูแลว การที่บุคคลซึ่งมิไดเปนองคคณะนั่งพิจารณาเขามารวมเปน
องคคณะตัดสินดวยนั้น อาจมีการจูงใจทําใหผูพิพากษา ซึ่งเปนองคคณะนั่งพิจารณามีความเห็น
แปรปรวนได ยอมทําใหการทําคําพิพากษาคดีนั้นไมชอบดวยกฎหมาย” (คดีระหวางนายเรือเอก
ขุนชาญใชจักร โจทก นางลิ้นจี่ ชยากร จําเลย) และคอนขางสอดคลองกับหลักเกณฑในระดับสากล
ที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ 10 ที่กําหนดใหการพิจารณา
พิพากษาคดีตองเปนธรรม ซึ่งจากผลของคําวินิจฉัยในเรื่องนี้ ภายหลังเมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิทธิประเภทนี้ก็ไดหายไปจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แตมิใชวา
รัฐจะไมคมุ ครองสิทธิประเภทนีแ้ ลว แตไดนาํ ไปบัญญัตไิ วในกฎหมายระดับพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
อันเปนหลักเกณฑที่ผูพิพากษาทุกคนตองนําไปปฏิบัติในการพิจารณาและพิพากษาแตละคดี
		2) สิทธิของจําเลยที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด หรือเปนผูบริสุทธิ์
การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวกับการไดรับการสันนิษฐาน
ไวกอนวา ไมมีความผิด หรือเปนผูบริสุทธิ์ไดปรากฏขึ้นครั้งแรกในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
12/2555 โดยเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง
บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา หรือจําเลยไมมีความผิด” แตเมื่อพิจารณา
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 กลับบัญญัติวา “ในกรณีที่
ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ
หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา ตนมิไดมสี ว นในการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนัน้ ”
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา การบัญญัติกฎหมายลักษณะนี้ เปนการสรางขอสันนิษฐานตามกฎหมาย
ที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลย โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือ
เจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน โดยเปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปน
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บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

เงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานวา
ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนไมไดมสี ว นรูเ ห็นเปนใจในการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลดังกลาว โดยโจทก ไมตอ งพิสจู นถงึ การ
กระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวา
นิตบิ คุ คลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ แี้ ละจําเลยเปนกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ  หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเทานั้น กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา
ความผิดดวย อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ
และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกลาว
จึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปน
เงื่อนไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทก
ไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัด
กับหลักนิตธิ รรมขอทีว่ า โจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสจู นถงึ การกระทําความผิดของจําเลยใหครบ
องคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัตมิ าตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูก ระบวนการ
ดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้น
ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตรา
ดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือ
จําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง
ซึง่ การรับรองและคุม ครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุตธิ รรมตามคําวินจิ ฉัยนี้ ถือเปน
เรือ่ งทีส่ องตอจากคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2556 (ในหัวขอที่ 1) ซึง่ หลักคิดของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องนี้ มิไดแตกตางไปจากอารยประเทศ โดยในอดีตกอนมีการพัฒนาการทางกฎหมาย ในยุคกอน
รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยเองก็มีแนวคิดในประเด็นนี้ที่แตกตางไปจากหลักเกณฑในระดับสากล
ปจจุบัน โดยถือวา “ผูถูกกลาวหาจะถูกสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูกระทําผิดจนกวาจะพิสูจนตนเอง
ไดวาเปนผูบริสุทธิ์” เพราะฉะนั้น บุคคลใดก็ตามที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดในยุคสมัยนั้น
จะตองถูกจับกุม คุมขัง ตบตี เฆี่ยน เพื่อเอาพยานหลักฐานหรือใหรับสารภาพใหได ซึ่งในตางประเทศ
กลับมิไดมีหลักคิดเชนนี้ แตกลับเห็นวา “ผูถูกกลาวหาควรไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์
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จนกวาจะมีการพิสูจนไดวาผูนั้นกระทําผิดจริง” เพราะมิฉะนั้นแลว จะขัดตอหลักการในการตอสูคดี
ยกตัวอยางเชน นาย ก. กลาวหา นาย ข. (ผูบริสุทธิ์) วาเปนผูลักรถจักรยานยนตของตนเอง เพราะ
เห็นวามีรถจักรยานยนตของตนเองจอดอยูขางบาน ของนาย ข. ทั้งที่ความจริงนาย ข. นั่งดูทีวีอยู
ภายในบาน ซึ่งหากใชระบบกฎหมายไทยในอดีต นาย ข. ตองถือวาเปนผูกระทําผิดทันที เพียงเพราะ
แคการถูกกลาวหา และเจาหนาที่ตองจับกุมนาย ข. ไปกักขัง ตบตี เฆี่ยนเพื่อใหการรับสารภาพ โดย
นาย ข. จําตองพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง โดยการจัดหาพยานบุคคลมายืนยัน ทั้ง ๆ ที่ตนเอง
อาจมิไดรูเห็นหรือมีสวนเกี่ยวของใด ๆ เลย อันเปนการสรางภาระใหกับผูถูกกลาวหาเปนอยางมาก
และหากกรณีเชนนี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ขาดไรทุนทรัพย ขาดเพื่อนบานมาชวยเหลือในการมาเปน
พยาน บุคคลผูนั้นอาจตองรับโทษโดยทันทีตามขอสันนิษฐานทางกฎหมาย เหตุเพราะไมสามารถ
พิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเองได หลักคิดเชนนี้จึงแตกตางกับพัฒนาการทางกฎหมายในปจจุบัน
ที่เห็นวา ควรจะตองสันนิษฐานไวกอนวาเขาเปนผูบริสุทธิ์ และตัวโจทกหรือผูเสียหายควรจะตองเปน
ผูนําสืบ เพราะเปนบุคคลที่รูถึงที่มาที่ไปดีที่สุดไมวาจะเปนสภาพของเหตุการณ ทรัพยสิน วัตถุพยาน
ตาง ๆ การจะไปใหผูถูกกลาวหาซึ่งมิไดรับรูเรื่องราวตาง ๆ เปนผูนําสืบกอนยอมจะไมยุติธรรม
เพราะผูที่บริสุทธิ์ยอมไมทราบเรื่องราวตาง ๆ และอาจอับจนปญญาในการจะพิสูจนความบริสุทธิ์
ของตนเอง ซึ่งแนวคิดเชนนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นเปนรูปธรรมปรากฏตามเอกสารกฎหมายในตางประเทศ
หลายฉบับ เชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ 11 ที่วา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวา
มีความผิดอาญา มีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิด
ตามกฎหมายในการ พิจารณาโดยเปดเผย และผูน นั้ ไดรบั หลักประกันทัง้ หลายทีจ่ าํ เปนในการตอสูค ดี”
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไดนํา เอกสารชึ้นนี้มาอางในคําวินิจฉัยที่ 12/2555 โดยเห็นวา เอกสารฉบับนี้
ถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทํา
ความผิ ด อาญา เพื่ อ เป น หลั ก ประกั น แห ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทาง
อาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญา จนกวาจะมีพยานหลักฐานมา
พิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรมที่ไดรับ
การยอมรับในนานาอารยประเทศ และระดับระหวางประเทศ อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยูดวย
สํ า หรั บ ประเทศไทยหลั ก คิ ด เช น นี้ นอกจากจะนํ า ไปบั ญ ญั ติ ไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง แลว หลักเกณฑทเี่ กือ้ หนุนกันก็ไดไปบัญญัติ
ไวในเรื่องของการนําสืบพยานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกจําเลย ดังปรากฏตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 84/1 ที่วา “คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคําคูความ
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ของตน ใหคูความฝายนั้น มีภาระการพิสูจนขอเท็จจริงนั้น...” และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 226 บัญญัติวา “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งนาจะพิสูจนไดวา
จําเลยมีผดิ หรือบริสทุ ธิใ์ หอา งเปนพยานหลักฐานได...” อันเปนการแสดงใหเห็นวา โจทกมหี นาทีใ่ นการ
นําสืบกอนเสมอ เพื่อใหเห็นถึงความผิดของจําเลย และเปนการรับรองและคุมครองสิทธิของจําเลย
ตั้งแตเบื้องตนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาโจทกจะพิสูจนไดวาจําเลยเปนผูกระทําผิดจริง
		3) สิทธิของจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่
การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวกับการตอสูคดีอยางเต็มที่
ไดปรากฏขึน้ ครัง้ แรกในคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2555 โดยเปนกรณีทจี่ าํ เลยในคดีอาญาโตแยงวา
ตนเองขาดสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ เนื่องดวยฝายโจทกไดมีการขอใหศาลยุติธรรม
สงประเด็นไปสืบพยาน ในศาลตางประเทศ ซึง่ ตนเองมิไดเดินทางไปดวย ทัง้ ฝายรัฐเองก็มไิ ดมกี ารจัดหา
ทนายความ หรือลามให ซึ่งทําใหจําเลยไมสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 ยังบัญญัติใหบรรดาพยาน
หลั ก ฐานและเอกสารที่ ไ ด ม าตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ถื อ ว า เป น พยานหลั ก ฐานและเอกสาร
ที่รับฟงไดตามกฎหมาย ซึ่งจําเลยเห็นวาบทบัญญัติเชนนี้ไมยุติธรรมกับจําเลย เพราะเหตุศาล
นําเอาพยานหลักฐานและเอกสารที่จําเลยไมมีสิทธิซักคาน หรือตอสูคดีไดอยางเต็มที่มาลงโทษจําเลย
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเองก็เห็นวา บทบัญญัติแหงมาตรานี้เปนบทบัญญัติที่บังคับใหจําเลยตองถูกผูกมัด
ตามพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาจากการสืบพยานของโจทกในศาลตางประเทศที่จําเลยไมมี
โอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือตอสูค ดีไดอยางเพียงพอ แมวา การรับฟงพยานหลักฐาน
ของศาลตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และ มาตรา 227/1
ที่บัญญัติใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานที่จําเลยไมมีโอกาสถามคาน ดวยความ
ระมัดระวัง และไมควรเชื่อพยานหลักฐานดังกลาวโดยลําพังเพื่อลงโทษจําเลยก็ตาม แตหลักเกณฑ
ดังกลาว ก็มิไดเปนขอหามเด็ดขาด โดยยังเปดโอกาสใหศาลนําพยานหลักฐานเชนนี้ไปใชประกอบกับ
พยานหลักฐานอื่นได จึงไมเปนธรรมแกจําเลย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (2) (3) (4) (7) ไดรับรองและ
คุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไว ไมวา จะเปนสิทธิทจี่ ะไดรบั การพิจารณาโดยเปดเผย การไดรบั
ทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐาน
ของตน การมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม การไดรับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การมีโอกาสในการตอสูคดีอยาง
เพียงพอ และการไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ
ซึ่งหลักคิดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ คอนขางจะสอดคลองกับเอกสารทางกฎหมาย
ของตางประเทศหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
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ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

สิทธิทางการเมือง ขอ 14.3 อันเกีย่ วกับสิทธิทจี่ ะไดรบั การพิจารณาตอหนาสิทธิทจี่ ะตอสูค ดีดว ยตนเอง
หรือโดยผานผูช ว ยเหลือทางกฎหมาย สิทธิทจี่ ะซักถามพยานซึง่ เปนปรปกษตอ ตน และสิทธิขอใหเรียก
พยานฝายตนมาซักถามภายใตเงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเปนปรปกษตอตน และมีขอสังเกตวาในคดีนี้
จําเลยไดถูกจํากัดสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ คือ
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ค วามร ว มมื อ ระหว า งประเทศในเรื่ อ งทางอาญา พ.ศ. 2535
มิไดบญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับกระบวนการและวิธกี ารสืบพยานวาใหดาํ เนินการอยางไร หรือดําเนินกระบวนการ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใด อีกทั้งไมมีบทบังคับใหตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
อันเปนผลทําใหจําเลยไมสามารถตามประเด็นไปสืบพยานในศาลตางประเทศได
(2) ภาษาที่ใชในการสืบพยานมิไดใชภาษาไทย โดยรัฐมิไดกําหนดมาตรการรองรับการ
แปลภาษาใหจําเลยและทนายจําเลยไดเขาใจความหมายไดอยางถูกตอง
(3) จําเลยไมไดรบั สิทธิใหเขาฟงการพิจารณาคดี การสืบพยาน การคัดคานเอกสารประกอบ
คําเบิกความพยาน การคัดคานผูพ พิ ากษา จําเลยมีหนาทีเ่ พียงจัดทําคําคัดคานคําเบิกความทีพ่ นักงาน
อัยการโจทกจัดทําขึ้นเทานั้น และไมสามารถซักคานพยานไดดวยตนเอง คงทําไดเพียงการฝาก
คําถามซักคาน ซึง่ เปนการตัง้ คําถามลวงหนา โดยไมอาจทราบไดวา พยานโจทกจะตอบคําถามอยางไร
และตรงประเด็นที่ตั้งไวหรือไม นอกจากนี้ คําถามซักคานอาจถูกเปดเผย ทําใหพยานโจทกทราบ
ลวงหนา และมีโอกาสเตรียมตัวที่จะตอบคําถาม ซึ่งขัดตอหลักการสืบพยานที่ตองกระทําตอหนา
จําเลยและพิจารณาโดยเปดเผย
(4) พระราชบัญญัตคิ วามรวมมือระหวางประเทศในเรือ่ งทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา  41
ที่บัญญัติใหบรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนพยาน
หลักฐานและเอกสารที่รับฟงไดตามกฎหมายนั้น ถือเปนบทบัญญัติที่ไมเปนธรรมและขัดตอสิทธิและ
เสรีภาพของจําเลย ศาลและจําเลยถูกบังคับใหยอมรับพยานหลักฐานทีไ่ ดมาโดยกระบวนการทีไ่ มชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ จึงเปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีล่ ะเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนูญ
รับรองไว
โดยผลของคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ดกอ ใหเกิดการเปลีย่ นในกระบวนการยุตธิ รรม
หลายประการ คือ
(1) ทําใหบรรดาพยานหลักฐานและเอกสารทีไ่ ดมาจากตางประเทศ ซึง่ อาศัยการขอความ
รวมมือตามพระราชบัญญัตินี้ ไมอาจนํามารับฟงไดตามกฎหมาย นั่นก็หมายความวา ศาลอาจจะนํา
พยานหลักฐานและเอกสารมารับฟงเพื่อลงโทษจําเลยหรือไมก็ได โดยจะตองพิจารณาจากขอเท็จจริง
และพฤติการณในคดีนั้นเปนสําคัญ วาพยานหลักฐานหรือเอกสารนั้นมีความนาเชื่อถือหรือไม และ
กระบวนการทีไ่ ดมาเปนไปตามหลักมาตรฐานสากลหรือไม มิฉะนัน้ อาจถือไดวา เปนพยานหลักฐานหรือ
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เอกสารที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ ศาลมีดุลพินิจที่จะเลือกหรือไมเลือกพยานหลักฐาน
และเอกสารนั้นก็ได ซึ่งสงผลใหกระบวนการตาง ๆ ที่รัฐไปดําเนินการหรือขอความรวมมือไปยัง
ตางประเทศอาจจะลมเหลว หรือไมอาจนําขอมูลเหลานั้นมาใชไดในทางปฏิบัติเพื่อลงโทษจําเลยได
อันสงผลตอการสูญเสียงบประมาณตาง ๆ ของรัฐที่ใชจายไปในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
ขอความรวมมือ
(2) ทําใหรัฐตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับนี้ ใหมีความสอดคลองกับสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไว เชน สิทธิในการไดรับการพิจารณา
โดยเปดเผย สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ สิทธิในการไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐ เปนตน
5. บทสรุป
แมในขณะที่ผูเขียนไดเขียนบทความชิ้นนี้ บทบาทและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะยัง
มีความไมชัดเจนอันเนื่องดวยมาจากเหตุผลของการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2550 สิ้นสุดลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 11/2557 ขอ 1. แตความสําคัญ
ของตัวองคกร ยังคงมีอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งพิงของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมองคกรสุดทาย
นอกเหนือจากระบบศาลยุติธรรม และศาลปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรองและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และโดยเฉพาะอยางยิง่ การคุม ครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุตธิ รรมนัน้
จากการศึกษาสรุปไดวา ศาลรัฐธรรมนูญตั้งแตเริ่มกอตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 จนถึงการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องจํ า เลยในกระบวนการยุ ติ ธ รรมอยู  6 คํ า วิ นิ จ ฉั ย (สื บ ค น จนถึ ง ป
พ.ศ. 2556) ไดแก คําวินิจฉัยที่ 24/2546 คําวินิจฉัยที่ 12/2555 คําวินิจฉัยที่ 4/2556 คําวินิจฉัย
ที่ 5/2556 คําวินิจฉัยที่ 10/2556 และคําวินิจฉัยท่ี่ 11/2556 โดยสามารถแบงประเภทของสิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรมทีไ่ ดรบั การรับรองและคุม ครองไดเปน 3 ประเภท คือ สิทธิทจี่ ะไดรบั การพิจารณา
คดีที่เปนธรรมจากองคคณะผูพิพากษา สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด หรือ
เปนผูบ ริสทุ ธิ์ และสิทธิในการตอสูค ดีไดอยางเต็มที่ ซึง่ ผลของคําวินจิ ฉัยในหลาย ๆ เรือ่ ง ไดนาํ ไปสูก าร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและกระบวนการยุติธรรมหลายประการ อาทิเชน การปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ในการนั่งพิจารณาคดีที่ตองครบองคคณะการคุมครองสิทธิของจําเลยในการไดรับสันนิษฐานไวใน
เบื้องตนวาเปนผูบริสุทธิ์ การคุมครองสิทธิของจําเลยในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม
ภายใตการรับรองและคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมตามที่กลาวมานี้ ก็ใชวาสิทธิ
ของจําเลยในกระบวนการยุตธิ รรมจะมีอยูเ พียงเทานี้ แตยงั มีสทิ ธิอกี มากมายหลายประเภท ทีก่ าํ ลังรอ
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ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

การรับรองและคุม ครองในอนาคต เชน สิทธิทจี่ ะเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว
และทั่วถึง สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม สิทธิของเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพที่ไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
อยางเหมาะสม ซึ่งถือเปนภารกิจที่สําคัญของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตเชนเดียวกันในการวางกรอบ
หลักเกณฑตาง ๆ อันจะทําใหสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมไดรับการคุมครองอยางแทจริง
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บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม
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กองบรรณาธิการวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญประการ
หนึ่งคือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดพิมพ์
วารสารศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยเพร่ความรู้ความเข้าใจซึ่งวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มแรก ได้จัดพิมพ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2542 เป็นต้นมา
เป้าหมาย : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบัน
การศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ที่มีองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ ส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
ระยะเวลาการจัดพิมพ์ :
วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีการจัดพิมพ์ปีละ 3 เล่ม ตามก�ำหนดห้วง
ระยะเวลา คือ
- เล่มที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน
- เล่มที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
- เล่มที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม
ระยะเวลาการเผยแพร่ :
วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดเผยแพร่หลังจากสิ้นรอบระยะเวลาตามก�ำหนดการ
จัดพิมพ์ในแต่ละรอบนั้นๆ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการน�ำเสนอบทความ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดแนวทางการเขียนบทความ
ทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้องเป็นบทความทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน
กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทย
และต่างประเทศ
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2. ลักษณะของบทความเพื่อน�ำลงพิมพ์เผยแพร่ ต้องเป็นบทความทางวิชาการ
ด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ บทความทางวิชาการนั้น
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทน�ำ เนื้อเรื่อง บทสรุป และการอ้างอิง
3. รูปแบบการอ้างอิงบทความทางวิชการ ให้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของการ
ใส่เชิงอรรถตัวเลข ดังนี้
ภาษาไทย ชือ่ -สกุล//ชือ่ เรือ่ ง.//เมืองทีพ่ มิ พ์.//ผูพ้ มิ พ์.//ปีทพี่ มิ พ์.//หน้าทีอ่ า้ งอิง.//
ภาษาอังกฤษ ชือ่ -สกุล//ชือ่ เรือ่ ง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.//เมืองทีพ่ มิ พ์.//ผูพ้ มิ พ์.//ปีทพี่ มิ พ์.
4. เงื่อนไขการรับบทความและการน�ำลงพิมพ์ มีดังนี้
(1) บทความทางวิชาการที่น�ำเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ
(2) บทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความสมบูรณ์ของเนือ้ หาโดยคณะกรรมการพิจารณาเผยแพร่
บทความวิชาการทางสื่อสิ่งพิมพ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการฯ มีความเห็นและ
ข้อสังเกตเพิม่ เติมต่อบทความทีผ่ า่ นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งให้ผเู้ ขียนบทความได้ดำ� เนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และจะน�ำบทความลงพิมพ์
เผยแพร่ภายหลังจากที่ผู้เขียนบทความได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ส�ำหรับบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา
จะแจ้งให้ทราบและส่งคืนต่อไป
5. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอสงวนสิทธิใ์ นการพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม
6. ผู้เขียนบทความทางวิชาการสามารถส่งต้นฉบับบทความทางวิชาการในช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
(1) ส่งในรูปแบบเอกสาร จ�ำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุเอกสารบทความ
ทางวิชาการ โดยส่งไปที่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
(2) ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสารเวิรด์ ทาง E-mail : journal@constitutionalcourt.or.th
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2414 7675 และ
0 2141 7687 ในวันเวลาราชการ
ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :
ผูเ้ ขียนบทความทางวิชาการจะได้รบั ค่าตอบแทนในการเขียนบทความเมือ่ ได้มกี ารน�ำ
บทความทางวิชาการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
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สถานที่จัดส่งบทความ :
ผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210  E-mail : journal@constitutionalcourt.or.th
การสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ :
ผูส้ นใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ รับวารสารรัฐธรรมนูญ
ได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7680, 0 2141 7635
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา  ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7675 และ 0 2141 7687
ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th
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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
(1 ปี 3 เล่ม รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

ราคาจ�ำหน่าย
เล่มละ 120 บาท
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................................
โทรศัพท์........................................................................................โทรสาร..........................................................................................
❑ ประจ�ำปี พ.ศ.............................................................................. เล่มที.่ ..................................................................................
❑ ตั้งแต่ พ.ศ..................................................................................... ถึง พ.ศ...............................................................................
❑ เล่มที.่ ............................................................................................... (ระบุให้ชัดเจน)
พร้อมนี้ได้แนบธนาณัติ
สั่งจ่าย ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 10215 / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน จ�ำนวนเงิน................................บาท

โดยสั่งจ่ายในนาม ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
			
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
			
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02 141 7777
หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 โทร. 0 2141 7681 โทรสาร 0 2143 9515

การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญและการติดต่อเรื่องอื่น ๆ กับกองบรรณาธิการ
โปรดแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail (ถ้ามี)
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บรรณาธิการ
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
นายเชาวนะ ไตรมาศ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์

นายมนตรี กนกวารี
นายบุญเสริม นาคสาร

กองบรรณาธิการ
นายสิทธิพร เศาภายน
นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
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นายเจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์

คณะเจ้าหน้าที่
นางสาววิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย
นางสาวพัชราภรณ์ ทองปานดี

ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ :		
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โทรศัพท์ 0 2141 7681
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http://www.constitutionalcourt.or.th

นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ

การสมัครเป็นสมาชิก :
ค่าสมัครสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ปีละ 300 บาท (รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์)

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย”
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ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
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