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บทบรรณาธิการ
		 วารสารศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เล่มนี้
เป็นวารสารเล่มท้ายสุดของปี พ.ศ. 2560 เนือ้ หาของวารสารยังคงเต็มเปีย่ มไปด้วยบทความทีท่ รงคุณค่า
ทางวิชาการซึง่ กองบรรณาธิการได้คดั สรรบทความของผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านนิตศิ าสตร์ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และนักวิชาการทางด้านกฎหมาย บทความที่น�ำเสนอในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ
ภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษ ซึง่ สาระหลักยังคงมุง่ เน้นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
มหาชนและกฎหมายอื่นๆ ทั้งในส่วนของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศและล้วนแต่เป็น
บทความที่ให้ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ
ทั้งต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และประชาชน
ผูท้ สี่ นใจ สามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของทางราชการ ต่อยอดองค์ความรูใ้ นทาง
วิชาการ และอ�ำนวยประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
		 กองบรรณาธิ ก ารขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามสนใจและติ ด ตามวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
ให้ผอู้ า่ นได้รบั ความรูอ้ นั ทรงคุณค่า ซึง่ วารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มต่อไปจะได้คดั สรรบทความวิชาการ
ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกทุกท่านเช่นที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ใคร่ขอ
เชิญชวนสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญและผู้ที่สนใจได้เขียนบทความวิชาการที่เป็นความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนมาลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่านในวงกว้างต่อไปด้วย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้าและต่อยอดองค์ความรู้ในทางวิชาการบ้างไม่มากก็น้อย และหากมี
ข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การจัดท�ำวารสารศาลรัฐธรรมนูญแล้ว กองบรรณาธิการ
ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล
ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้ (A Fight for Equality of
an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)
คณิต วัลยะเพ็ชร์*

บทคัดย่อ
หลักความเสมอภาค เป็นรากฐานแห่งแนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน อันเป็นหลักประกัน
ความมั่นคง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณภาพชีวิตขั้นต�่ำ  ซึ่งสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน หรือสิทธิในความเสมอภาค เป็นสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญที่สุด การที่บุคคลมีสิทธิย่อม
หมายความว่า กฎหมายได้รับรอง และคุ้มครองว่าเขาสามารถท�ำหรือได้รับประโยชน์ในเนื้อหาแห่ง
สิทธินั้นๆ สิทธิในความเสมอภาคนั้น ก็ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในการที่จะไม่ถูกการเลือกปฏิบัติ
โดยใช้เหตุผลอันไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงการที่บุคคลจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันจริงหรือไม่ ยังต้องพิจารณาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ
เช่น การเลือกปฏิบัติระหว่างคนผิวขาวและคนผิวเข้มในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าแม้จะ
มีการยอมรับในสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันหรือสิทธิในความเสมอภาคเป็นกฎหมาย
แล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงกฎหมายดังกล่าวอาจยังไม่ได้รับการบังคับใช้อย่างจริงจังและยังถูก
บิดเบือนไปจากสาระส�ำคัญของแห่งสิทธิในความเสมอภาคอันน�ำไปสูก่ ารต่อการต่อสูเ้ รียกร้องเพือ่ สิทธิ
เช่นว่านี้ โดยจากบทเรียนนี้ จึงได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในประเทศไทย ซึ่งเรื่องราวที่โดดเด่น
เรื่องหนึ่ง คือ การต่อสู้ของทนายความผู้มีความพิการทางร่างกายเพื่อเรียกร้องสิทธิในความเสมอภาค
ในการประกอบอาชีพผู้พิพากษารวมไปถึงอัยการซึ่งประเทศไทยยอมรับว่าอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในสังคมสูง เรื่องราวนี้ได้สะท้อนสภาพและแนวความคิดของสังคมในเรื่อง
ความเสมอภาค ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
ค�ำค้น: สิทธิมนุษยชน, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ, ความเสมอภาค, ศิริมิตร บุญมูล, สิทธิในการ
ประกอบอาชีพ
* Principle Partner และกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บจก., ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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คณิต วัลยะเพ็ชร์

Compendium
The principle of fairness is at the root of human rights issues related to security,
personal honour, and standard quality of life. When considering human rights,
the most important aspect is the balance of the concept of fairness and actual
practice. When human rights are granted, it means that the law guarantees and protects
the benefits gained from these rights. The principle of fairness dictates that people
should not be discriminated against for any improper reason. In fact, when considering
fairness, practical situations should be considered. Significant historical events,
such as the racial discrimination between white and black people in the United States,
illustrate that despite the enactment of human rights law concerning the right to
fairness, the law has not been strictly followed and in practice, was distorted from
the concept of the right of fairness, which lead black Americans to fight for their legal
rights. From this historic lesson, we may consider the situation in Thailand and the
outstanding story of the fight of a disabled lawyer in his appeal for fair treatment in
the pursuit of a career as a judge and prosecutor, considered to be a high social class
honour in Thailand. This story reflects the delicate balance between the concept of
fairness and actual practice.
Search terms: human right, pact on the rights of persons with disabilities, fairness,
Sirimit Boonmoon, right of professional occupation
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้
(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

สิทธิมนุษยชน : การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้
A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon
		“ในสถานทีเ่ ล็กๆ ใกล้บา้ น เล็กและใกล้มากจนไม่สามารถมองเห็นได้ในแผนทีโ่ ลก สถานทีเ่ ล็กๆ
แห่งนั้นเป็นโลกของปัจเจกบุคคล เป็นละแวกบ้านที่บุคคลอยู่อาศัย เป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่บุคคล
ได้เข้าเรียน เป็นโรงงาน ไร่นา หรือส�ำนักงานที่บุคคลท�ำงาน สถานที่เหล่านี้เป็นที่ซึ่งบุรุษ สตรี และ
เด็กทุกคนต่างมองหาความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน โอกาสที่เท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน
โดยปราศจากการแบ่งแยก ถ้าสิทธิเหล่านี้ไม่มีความหมายอยู่ ณ สถานที่นั้นๆ สิทธิเหล่านี้ก็จะมี
ความหมายเพียงน้อยนิดในทุกแห่ง ถ้าพลเมืองไม่ช่วยกันยืนหยัดปกป้องสิทธิเหล่านี้ให้อยู่ใกล้บ้าน
ก็เปล่าประโยชน์ที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในโลกที่กว้างใหญ่ขึ้น” นางเอลีนอร์ รูสเวลท์ ภริยาอดีต
ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ของสหรัฐอเมริกา ประธานคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ
ได้กล่าวไว้ในการยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน1

1. บทน�ำ

แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ได้รับการพัฒนามาจากแนวความคิด
เรื่ อ งกฎหมายธรรมชาติ ซึ่ ง ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งชั ด แจ้ ง ภายหลั ง จากสงครามโลกครั้ ง ที่ 2
โดยที่นานาประเทศต่างเห็นพ้องร่วมกันในการรับรอง “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”
(Universal Declaration of Human Rights) ในปี ค.ศ.1948  ที่จัดท�ำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ
(United Nations) เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)
และคุณภาพชีวิตขั้นต�่ำโดยได้ให้การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไว้ เช่น สิทธิใน
ความเสมอภาคและความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน สิทธิในการมีชีวิต สิทธิห้าม
ความเป็นทาสหรือจะถูกทรมานย�่ำยีศักดิ์ศรีไม่ได้ สิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมทางศาลและได้รับ
ความเป็นธรรมในกระบวนพิจารณา สิทธิในการเดินทาง สิทธิในการมีครอบครัว ทรัพย์สิน สิทธิใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และได้รับการศึกษา เป็นต้น2 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปฏิญญาสากล
ฉบับนีไ้ ด้กลายเป็นรากฐานให้กบั สนธิสญ
ั ญาและกติการะหว่างประเทศในการก�ำหนดมาตรการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิต สุขภาพ อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม การศึกษา
เสรีภาพในการแสดงออก การมีส่วนร่วมในสังคม ฯลฯ ยกตัวอย่าง เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
1
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กระทรวงการต่างประเทศ, ค�ำแปลปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human Rights :
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ที่สนใจในรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในค�ำแปลปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration
of Human Rights : www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/book.pdf
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สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women - CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the
Rights of the Child - CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD), อนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยี
ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment - CAT) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities - CRPD) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance - CED) และ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention
on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families MWC) เป็นต้น
หากเรายอมรับว่า สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นสิทธิ (Rights) กรณีจึงต้องพิจารณาว่า
ผู้ทรงสิทธิ (Subject of Rights) คือ ใคร กรณีสามารถเห็นได้จากการแสดงออกผ่าน ข้อ 2 ของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึง่ ได้กำ� หนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า มนุษย์ทกุ คนทีเ่ กิดมาย่อมมีสทิ ธิ
โดยไม่มกี ารแบ่งแยกโดยอาศัยเหตุปจั จัยเรือ่ ง เชือ้ ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือทางอื่นพื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้ จะไม่มี
การแบ่งแยกบนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศของ
ประเทศ หรือแม้กระทั่งดินแดนที่บุคคลสังกัด ทุกดินแดน ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช อยู่ในความ
พิทักษ์ มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจ�ำกัดอธิปไตยอื่นใด อย่างไรก็ดี แม้ว่าปรัชญาหรือ
หลักการดังกล่าวจะเป็นที่ปรากฏชัดในทางกฎหมายระหว่างประเทศนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 ก็ตาม
แต่การยอมรับนับถือหลักการดังกล่าวจะถูกน�ำไปปฏิบัติในความเป็นจริงหรือไม่ มีข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้
(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

2. ความหมายของความเสมอภาคและสิทธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั โิ ดยปราศจากการแบ่งแยก

ความเสมอภาคและสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากการแบ่งแยก นั้น เป็นหลักการ
พืน้ ฐานทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ควรได้รบั ความคุม้ ครองเป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ยิง่ กว่าสิทธิและเสรีภาพอืน่ ๆ
เสียอีก เพราะความเสมอภาคท�ำให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างทั่วถึง ถ้าเสรีภาพเป็นเสรีภาพที่
คนบางกลุ่มบางคนเข้าถึงได้ ในขณะที่คนบางคนบางกลุ่มเข้าถึงไม่ได้ ในกรณีดังกล่าวก็ไม่ถือว่า
มีเสรีภาพแต่ประการใด3 กล่าวคือ ความเสมอภาคและสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจาก
การแบ่งแยกท�ำให้ “บุคคล” มีโอกาสได้รับ “สิทธิ” ที่ตนพึงมีพึงได้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่น
ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการจ�ำกัดหรือปิดโอกาสในการน�ำเอา
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์หรือบุคคลดังกล่าวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่ารัฐจะได้ให้ความคุ้มครองหรือรับรองและให้สิทธิใดๆ แก่ประชาชนหรือ
บุคคลภายในรัฐดีแค่ไหนก็ตาม แต่หากประชาชนหรือบุคคลภายในรัฐดังกล่าวไม่ได้รับ “สิทธิ”
เหมือนกันอย่างเสมอภาคและไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากการแบ่งแยกแล้ว
บุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติก็ย่อมไม่มี “สิทธิ” ที่รัฐให้นั่นเอง เช่น รัฐมีนโยบายให้สิทธิในการศึกษาแก่
บุคคลหรือประชาชนภายในรัฐ แต่มีบุคคลที่เป็นคนผิวขาวเท่านั้นที่ได้รับโอกาสได้รับการศึกษา
จากภาครัฐ ส่วนบุคคลอีกจ�ำพวกหนึ่งที่เป็นคนผิวเข้มกลับไม่ได้รับโอกาสการให้การศึกษาจากรัฐ
เช่นเดียวกับบุคคลผิวขาว จึงเท่ากับว่าบุคคลผิวขาวได้รับสิทธิจากรัฐโดยมีการแบ่งแยกจากสีผิว
ทั้งๆ ที่ แม้บุคคลทั้งสองจะมีสีผิวที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันในสาระส�ำคัญที่จะได้รับ
การศึกษาจากรัฐแต่อย่างใด และกรณีย่อมเป็นที่คาดหมายได้อย่างแน่นอนว่า บุคคลที่ได้รับโอกาส
ในการศึกษาจากภาครัฐย่อมจะสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้รับ
การศึกษา ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันที่ปรากฏว่า คนที่ไม่ได้รับการศึกษา
ส่วนใหญ่ย่อมเป็นคนที่ไม่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้และไม่สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และน�ำไปสูป่ ญ
ั หาทีไ่ ม่ได้รบั การจ้างงานทีด่ ี ท�ำให้บคุ คลดังกล่าวต้องประกอบอาชีพทีม่ รี ายได้นอ้ ยหรือ
ไม่มรี ายได้เลยก็เป็นไปได้ กรณีจงึ เห็นได้วา่ เมือ่ มีการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอันเป็นการขัดต่อหลักความ
เสมอภาค ย่อมท�ำให้บคุ คลเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึง่ กันและกัน และย่อมเป็นการตัดโอกาสของ
คนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้รับจนขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เป็นบุคลากรที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ในทางอ้อมอีกด้วย

3

Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, 6 éd Edition (Paris : Dalloz, 1982), pp. 215 อ้างถึงใน
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ด้วยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคมีลักษณะเป็นเรื่องนามธรรมสูง กรณีจึงอาจมีปัญหาให้ต้อง
พิเคราะห์อยู่เสมอว่า การกระท�ำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม หลักการในการพิจารณาเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวอาจสามารถพิจารณาได้จาก หากกรณี
มีข้อเท็จจริงที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกันแล้ว การปฏิบัติจะต้องเท่าเทียมกันจะปฏิบัติให้แตกต่างกัน
โดยอ�ำเภอใจไม่ได้ เช่น ค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ 27/2542 กรณีการเคหะแห่งชาติ
ได้ให้สิทธิผ่อนผันผู้เช่าซื้ออาคารที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่การเคหะแห่งชาติก�ำหนดไว้ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด เพียงบางคนโดยไม่ได้ให้สิทธิผ่อนผันแก่ทุกคนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร4 ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ที่ไม่เท่าเทียมกันกับรายอื่น การเคหะแห่งชาติมีวัตถุประสงค์
ในการด�ำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้
ปานกลาง การปฏิบตั งิ านของการเคหะแห่งชาติจงึ ควรมุง่ เน้นในทางอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ช่าซือ้
ภายในกรอบระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดซึ่งได้ประกาศล่วงหน้าให้ทราบทั่วกันและ
ควรปฏิบัติต่อผู้เช่าซื้อทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
แต่หากกรณีมขี อ้ เท็จจริงทีแ่ ตกต่างกันในสาระส�ำคัญ ก็จะต้องปฏิบตั ใิ ห้แตกต่างกันตามลักษณะ
ของกรณีที่แตกต่างกันนั้นๆ จะปฏิบัติให้เหมือนกันโดยอ�ำเภอใจก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน เช่น คนพิการ
ซึ่งมีสภาพร่างกายแตกต่างจากคนปกติทั่วไป ก็ต้องจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไว้โดยเฉพาะเพื่อเป็น
การลดความเหลื่อมล�้ำ  เช่น ที่จอดรถ ห้องน�้ำ  ทางเดิน ฯลฯ กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมและไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค ในทางกลับกันหากเราปฏิบัติต่อคนพิการให้เหมือนกับ
คนปกติทั่วไป ก็อาจกลายเป็นความไม่เสมอภาคได้ เพราะเขามีความแตกต่างแต่เรากลับปฏิบัติต่อ
เขาเหมือนกับคนทั่วไป
จากตัวอย่างข้างต้น หากจะนิยามความหมายของความเสมอภาคและสิทธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ิ
โดยปราศจากการแบ่งแยกในทางกฎหมาย อาจพอจะสรุปแนวความคิดได้ว่า คือ การที่จะมีสิทธิและ
หน้าที่ในทางกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลอื่น5 อย่างไรก็ดี ความเสมอภาคก็ไม่ใช่ความเสมอภาคที่สุด
ขัว้ ทีเ่ ป็นความเสมอภาคแบบคณิตศาสตร์ได้ทงั้ หมด แต่ควรเป็นความเสมอภาคแบบสัดส่วนทีค่ ำ� นึงถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย เพราะโดยธรรมชาติ มนุษย์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน
ไปอยู่ในตัว6 ดังนั้น หากมีการเลือกปฏิบัติ (ข้อเท็จจริงที่เหมือนกันแต่ปฏิบัติให้แตกต่างกัน) แต่เป็น
4
5
6

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. หลักแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์
www.pub-law.net. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม, “ค�ำอธิบายกฎหมายปกครอง”, ใน ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์
(กทม. : โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์, 2526), น. 154.
Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, 6 éd Edition (Paris : Dalloz, 1982), pp. 197-198 อ้างถึงใน
สมคิด เลิศไพฑูรย์, หลักความเสมอภาค, วารสารนิติศาสตร์; มิถุนายน 2543 หน้า 167
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้
(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

การเลือกปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม ซึง่ มุง่ ขจัดความเหลือ่ มล�ำ้ ของความแตกต่างดังกล่าว โดยมีเหตุผลทีอ่ ธิบาย
ได้ (justifié)7 หรือในกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติดังกล่าวก็เพราะเหตุผลเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม8 โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของเรื่องด้วย (Nature
of things) อีกด้วยนั้น ในทางกฎหมายก็ย่อมจะต้องถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับ
หลักความเสมอภาคอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ในทางตรงกันข้าม การปฏิบตั โิ ดยอ�ำเภอใจหรือการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงควรหมายถึงการปฏิบัติที่ไม่อาจหา “เกณฑ์แห่งความแตกต่าง”
อันมีน�้ำหนักส�ำคัญระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือหลายสิ่งมาอธิบายอย่างสมเหตุสมผลได้9 นั่นเอง

3. การยอมรับหลักความเสมอภาคและสิทธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั โิ ดยปราศจากการแบ่งแยก
ของประเทศต่างๆ

ประเทศทีเ่ ป็นอารยะทัง้ หลายต่างก็ได้ยอมรับหลักการและเหตุผลของความเสมอภาคและสิทธิ
ที่จะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากการแบ่งแยก โดยจะเห็นได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกือบ
ทุกประเทศก็ได้บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวข้างต้นไว้ อย่างชัดแจ้ง ยกตัวอย่างเช่น
		- รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ฉบับปัจจุบันลงวันที่ 4 ตุลาคม 1958 บัญญัติถึงหลักเสมอภาคไว้ใน
มาตราแรกว่า “ฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐที่แบ่งแยกมิได้ เป็นของประชาชน เป็นประชาธิปไตยและเป็น
ของสังคมสาธารณรัฐรับรองถึงความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชน โดยไม่แบ่งแยกแหล่งก�ำเนิด
เชื้อชาติ หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพต่อความเชื่อของทุกนิกาย”
		- รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ฉบับปัจจุบันลงวันที่ 23 พฤษภาคม 1949
บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ที่เชื่อว่า ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายว่า
			“ 1. มนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย
			 2. ชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย รัฐผูกพันที่จะต้องด�ำเนินการให้มี
ความเสมอภาคอย่างแท้จริงระหว่างหญิงและชาย และจะต้องด�ำเนินการให้ยกเลิกอุปสรรคทีด่ �ำรงอยู่
			 3. บุคคลย่อมไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีอภิสิทธิ์เพราะเหตุในเรื่องเพศ ชาติก�ำเนิด เชื้อชาติ
ภาษา ชาติ ถิ่นก�ำเนิด ความเชื่อ หรือความคิดเห็นในทางศาสนาหรือในทางการเมือง บุคคลย่อม
ไม่ถูกแบ่งแยกด้วยเหตุเพราะความพิการ”
7
8
9

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

		- รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอิตาลี ฉบับปัจจุบันลงวันที่ 27 ธันวาคม 1947 บัญญัติไว้ใน
มาตรา 3 ว่า
			“พลเมืองทุกคนมีศักดิ์ศรีทางสังคมอย่างเดียวกันและเท่าเทียมกันเบื้องหน้าทางกฎหมาย
โดยปราศจากการแบ่งแยกเพราะเพศ เชือ้ ชาติ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพร่างกาย
หรือสภาพทางสังคม
			 เป็นหน้าทีข่ องสาธารณรัฐทีจ่ ะต้องขจัดอุปสรรคทัง้ ในทางเศรษฐกิจและสังคมทีข่ ดั ขวางต่อ
การพัฒนาของความเป็นมนุษย์หรือขัดขวางต่อการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้ใช้แรงงานในองค์กร
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ทั้งนี้ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่ไม่กระทบต่อเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของพลเมือง”
		- รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐออสเตรีย ฉบับปัจจุบันลงวันที่ 1 ตุลาคม 1920 บัญญัติไว้ใน
มาตรา 7 ว่า
			“ 1. พลเมืองของสหพันธ์ทุกคนมีความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย อภิสิทธิ์จากการเกิด
เพศ สภาพร่างกาย ชนชั้น ศาสนา ไม่อาจมีได้ บุคคลย่อมไม่ถูกกีดกันเพราะความพิการ สาธารณรัฐ
ผูกพันทีจ่ ะคุม้ ครองความเสมอภาคในการปฏิบตั ติ อ่ คนพิการและบุคคลธรรมดาทัว่ ไปในทุกแง่มมุ ของ
ชีวิตประจ�ำวัน
			 2. สหพันธรัฐ มลรัฐ และเทศบาล รับรองหลักความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง
มาตรการที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคดังกล่าวย่อมได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาตรการ
เหล่านั้นต้องการขจัดความไม่เสมอภาคที่ด�ำรงอยู่...”
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย หลั ก ความเสมอภาคและสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การปฏิ บั ติ โ ดยปราศจาก
การแบ่งแยก ได้ถกู รับรองและคุม้ ครองไว้นบั ตัง้ แต่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ปรากฏตามมาตรา 1 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (พ.ศ. 2475) ที่บัญญัติไว้ว่า
“ประชาชนชาวสยามไม่ว่าเหล่าก�ำเนิดหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้
เสมอกัน” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปัจจุบนั พ.ศ. 2560) ก็รบั รองหลักการดังกล่าว
ไว้เช่นเดียวกันใน มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560) ดังนี้
มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า
		“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
		 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำมิได้
8
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้
(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

		มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
		 บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ท่ีจ�ำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม”
อย่างไรก็ดี การที่จะบังคับใช้มาตรฐานสิทธิในความเสมอภาคในระดับประเทศนั้น จะต้อง
พิจารณาสภาพความเป็นจริงของแต่ละประเทศ เพราะแต่ละประเทศมีประวัตศิ าสตร์ วิถใี นการด�ำรงชีวติ
ของคนในชาติทแี่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ในแต่ละประเทศมีการพัฒนาและยอมรับสิทธิในความเสมอภาค
ตามสภาพการกดดันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเรียกร้องทางการเมืองทีท่ ำ� ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
และผูบ้ งั คับใช้กฎหมายต้องยอมรับหลักการดังกล่าวทีม่ คี วามแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ10 จึงท�ำให้
วิวฒ
ั นาการของการบังคับใช้หลักความเสมอภาคในแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปด้วยอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา การต่อสู้เรื่องสิทธิในความเสมอภาคเป็นเรื่อง
การต่อสูข้ องคนผิวด�ำ ซึง่ จะเห็นได้จากข้อเท็จจริงทีป่ รากฏว่า แม้สงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา
ระหว่างคนผิวขาวและผิวด�ำจะสิ้นสุดลงจนก่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา
ครั้งที่ 13 ในปี ค.ศ. 1865 และครั้งที่ 14 ในปี ค.ศ. 1868 เพื่อให้คนผิวด�ำมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียม
กับคนผิวขาวตามกฎหมายก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับ
การยอมรับจากสังคมอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จาก ขณะที่สภา Congress ผ่านกฎหมายเพื่อปกป้อง
สิทธิของคนผิวด�ำ  แต่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกากลับพยายามหลีกเลี่ยงที่จะคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
โดยได้กล่าวไว้ในค�ำพิพากษาคดี Slaughter House (1873) ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศ
สหรัฐอเมริกาครัง้ ที่ 14 ในปี ค.ศ. 1868 ไม่ได้ขยายสิทธิความเป็นพลเมืองของสหรัฐ ผลของค�ำพิพากษา
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ทำ� ให้กฎหมายของสภา Congress ทีร่ บั รองสิทธิของคนผิวด�ำไม่มผี ลใน
ทางปฏิบัติ และต่อๆ มา ในคดี United States V. Cruikshank ที่กลุ่มคนผิวขาวในมลรัฐ Louisiana
ได้ใช้ความรุนแรงไม่ให้คนผิวด�ำใช้สิทธิขั้นพื้นฐานและชุมนุมอย่างสงบ ผู้พิพากษาได้ตัดสินว่า
สิทธิของคนผิวด�ำที่กล่าวอ้างว่าถูกละเมิดไม่ใช่สิทธิที่รับรองโดยสหพันธรัฐ ดังนั้น สภา Congress
จึงไม่มีอ�ำนาจที่จะลงโทษบุคคลซึ่งละเมิดสิทธิดังกล่าว11 ต่อมาในคดี Plessy v. Ferguson (1896)

10
11

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝรั่งเศส.
นภดล ช. สรพงษ์, ประวัตศิ าสตร์การต่อสูเ้ พือ่ ความเสมอภาค, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่มที่ 21 กันยายน - ธันวาคม
พ.ศ. 2548, หน้า 91-93
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คณิต วัลยะเพ็ชร์

ศาลสูงสหรัฐอเมริกาตีความบทบัญญัติที่ว่า “การคุ้มครองความเสมอภาคตามกฎหมาย” เพื่อรับรอง
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแบ่งแยกทีน่ งั่ บนรถไฟระหว่างคนขาวกับคนด�ำว่าชอบด้วยกฎหมาย
เพราะ ณ ขณะนัน้ ศาลเห็นว่า แม้จะเป็นการแบ่งแยก แต่กถ็ อื ว่าเสมอภาคตามกฎหมายแล้ว จนกระทัง่
ระยะเวลาผ่านไปกว่า 60 ปี ประกอบกับเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดี Truman ได้ออกค�ำสั่งให้ยุติ
การแบ่งแยกผิวในกองทัพสหรัฐ (กล่าวคือ มีผลท�ำให้คนผิวขาวและผิวด�ำได้รว่ มรบเคียงบ่าเคียงไหล่กนั )
ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ท�ำให้ในเวลาต่อมา ศาลสูงได้วางหลักใหม่ ในคดี Brown v. Board of
Education (1954) ซึง่ เป็นคดีพพิ าททีม่ ขี อ้ เท็จจริง คือ เด็กหญิงลินดา บราวน์ ได้สมัครเข้าเรียนโรงเรียน
ประถมของคนผิวขาวที่ตั้งอยู่ข้างบ้าน แต่โรงเรียนไม่รับสมัคร เธอและพวกจึงมาฟ้องต่อศาล โดยใน
คดีนี้ศาลสูงได้กลับหลักจากคดี Plessy v. Ferguson โดยให้เหตุผลว่า “เรา ไม่อาจหมุนนาฬิกา
ย้อนกลับไปปี 1868 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องความเสมอภาค เช่นกัน เราไม่อาจ
ย้อนไปปี 1896 ปีที่ตัดสินคดี Plessy v. Ferguson เราต้องพิจารณาการศึกษาสาธารณะในฐานะเป็น
ดังแสงสว่างของการพัฒนา และอยูใ่ นชีวติ ของคนอเมริกนั ทัว่ ทัง้ ชาติ เพียงเท่านีเ้ ราก็จะพิจารณาได้วา่
การแบ่งแยกสีผิวในโรงเรียนของรัฐละเมิด หลักการคุ้มครองความเสมอภาคตามกฎหมายหรือไม่” 12
ในท้ายที่สุดศาลจึงมีค�ำพิพากษาว่า การแบ่งแยกสีผิวเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ในส่วนของประเทศไทย เรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิความเสมอภาค ที่พอจะ
เห็นได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ต่อเนื่องยาวนานนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนพิการ
ที่ไม่ได้รับโอกาสจากสังคม ดังจะเห็นได้จากงานเขียนของ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่มี
อย่างแพร่หลาย แต่ส�ำหรับในส่วนการต่อสู้ทางคดีที่เกิดขึ้นในชั้นศาล ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจน คือ
คดีของนายศิริมิตร บุญมูล ทนายความที่มีร่างกายผิดปกติ เนื่องจากเป็นโรคโปลิโอ และได้ไปสมัคร
สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาตามที่ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ตุลาการศาลยุตธิ รรมต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษา ในปี พ.ศ. 2542 รุน่ 43 ซึง่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พิจารณาเห็นว่า นายศิริมิตร บุญมูล มีร่างกายไม่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ จึงเห็นสมควรไม่รับสมัครให้นายศิริมิตร บุญมูล เข้าสอบ และคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม (“ก.ต.”) ได้มีมติยืนไม่อนุญาตให้สมัครสอบ
นายศิริมิตร บุญมูล จึงได้ร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยในประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (“พ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ”)
12

ปิยบุตร แสงกนกกุล, ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และตุลาการ, ส�ำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์ (กุมภาพันธ์ 2552),
บทน�ำของหนังสือ
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้
(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 โดยเห็นว่า “...การรับสมัครสอบคัดเลือก
นอกจากจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถแล้ว ยังต้องพิจารณาสุขภาพของร่างกาย และจิตใจว่ามี
ความสมบูรณ์ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และมีบคุ ลิกลักษณะทีด่ พี อทีจ่ ะเป็นผูพ้ พิ ากษา ซึง่ เป็นต�ำแหน่ง
ที่มีเกียรติโดยปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษามิใช่
เพียงแต่พจิ ารณาพิพากษาอรรถคดีในห้องพิจารณาเท่านัน้ บางครัง้ ต้องเดินทางไปนอกศาล ปฏิบตั หิ น้าที่
เช่น เพือ่ เดินเผชิญสืบ เพือ่ สืบพยานทีม่ าศาลไม่ได้ การพิจารณาเพือ่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็น
ข้าราชการตุลาการ และแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษา จึงมีมาตรการทีแ่ ตกต่างและเข้มงวด
กว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ อยูบ่ า้ ง...” จึงวินจิ ฉัยว่า “... เมือ่ พิจารณาถึงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ค�ำว่า “มีกาย ... ไม่เหมาะสม
ทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ”... เป็นไปตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายตุลาการ จึงเห็นว่า
บทบัญญัตขิ อง พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10)
ดังกล่าว ...ไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
และไม่มุ่งหมาย ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็น
การเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แต่อย่างใด...”
ต่อมานายศิริมิตร บุญมูล ได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนมติของ ก.ต. ที่ไม่อนุญาตให้สมัครสอบต่อ
ศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งได้มีค�ำพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่า กรณีดังกล่าวยังไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิ
ตามมาตรา 55 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง นายศิริมิตร บุญมูล จึงได้ยื่นอุทธรณ์เฉพาะ
ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา ซึง่ ศาลฎีกาก็ได้มคี ำ� พิพากษาที่ 7696/2548 ยืนตามค�ำพิพากษา
ศาลแพ่ง โดยให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์ยงั ไม่มขี อ้ โต้แย้งเกิดขึน้ เกีย่ วกับสิทธิหรือหน้าทีข่ อง
โจทก์ตามมาตรา 55 ของประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง
แม้นายศิริมิตร บุญมูล จะไม่มีสิทธิสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ที่จะเป็น
ข้าราชการของรัฐ โดยในปี พ.ศ. 2544 นายศิริมิตร บุญมูล ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการในต�ำแหน่งอัยการผูช้ ว่ ย ซึง่ ก็ถกู คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ปฏิเสธไม่อนุญาตให้สมัครสอบ
เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นผูม้ บี คุ ลิกภาพและร่างกายไม่เหมาะสมกับทีจ่ ะเป็นข้าราชการอัยการตามพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 นายศิริมิตร บุญมูล จึงยื่นฟ้องเพิกถอนค�ำสั่งของ
ก.อ. ต่อศาลปกครอง และขอให้ศาลปกครองกลางยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยในประเด็นว่า
มาตรา 33 (11) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ขัดหรือแย้งต่อ
มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 44/2545
ยกค�ำร้อง โดยให้เหตุผลในท�ำนองเดียวกันกับเหตุผลทีเ่ คยวินจิ ฉัยไว้ในค�ำวินจิ ฉัยที่ 16/2545 และด้วย
เหตุดังกล่าวศาลปกครองกลางก็ได้พิพากษายกค�ำฟ้องของนายศิริมิตร บุญมูล ไปด้วย
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แต่อย่างไรก็ดี ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำพิพากษากลับค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ตาม
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.142/2547 โดยเห็นว่า นายศิริมิตร บุญมูล ประกอบวิชาชีพ
ทนายความมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และเคยปฏิบัติงานในห้องพิจารณาคดี โดยยืนซักถามและถามค้าน
พยานในศาลโดยไม่เคยขออภิสิทธิ์กรณีใดเป็นพิเศษ เคยเป็นทนายความอาสาประจ�ำสถานีต�ำรวจ
จังหวัดก�ำแพงเพชร เข้าฟังการสอบค�ำให้การผู้ต้องหาเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมกับพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ เคยเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดหรือสืบพยานที่ศาลอื่นโดยขับรถยนต์
ส่วนตัวไปปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ�ำ จึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีแม้จะมีรูปกายพิการ แต่ความพิการดังกล่าว
ไม่ถึงขนาดที่ท�ำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานโดยปกติได้
การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีมมี ติไม่รบั สมัครผูฟ้ อ้ งคดี โดยมิได้พจิ ารณาถึงความสามารถทีแ่ ท้จริงในการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีกายพิการดังกล่าว
จะท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการอัยการได้อย่างไร มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับ
สมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจ�ำปี
พ.ศ. 2544 จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วย มาตรา 33 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 30
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ศาลปกครองสูงสุดที่มีค�ำพิพากษากลับค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองชัน้ ต้นเป็นให้เพิกถอนมติทไ่ี ม่รบั สมัครในการสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
ในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 ได้มี
การแก้ไขลักษณะต้องห้าม โดยตัดถ้อยค�ำว่า “กายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ” ออก13

13

มาตรา 49  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 บัญญัติว่า “ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบ
ความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วย
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
...
ข. ลักษณะต้องห้าม
...
(6) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือมีจติ ใจไม่เหมาะสม
ที่จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคตามที่ ก.อ. ประกาศก�ำหนด”

12
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้
(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

เวลาผ่านไปกว่า 3 ปีนับแต่มีค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว นายศิริมิตร บุญมูล
ได้ ล องพยายามสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมในต� ำ แหน่ ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 55 ประจ�ำปี พ.ศ. 2550 อีกครั้ง ต่อมา ก.ต. ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า
นายศิริมิตร บุญมูล มีร่างกายไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตุลาการตามความ
ใน มาตรา 26 (10) ของพ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ จึงมีมติไม่อนุญาตให้สมัครสอบ
เช่นเดิม นายศิริมิตร บุญมูล จึงฟ้องคดีต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขด�ำที่ 6357/2551 และได้ยื่น
ค�ำร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่า มาตรา 26 (10) ของพระราชบัญญัติ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรมฯ ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ มาตรา 30 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
2550 หรือไม่ ด้วยอีกทางหนึ่ง  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งที่ 4/2552 ไม่รับค�ำร้องดังกล่าว เนื่องจาก
นายศิริมิตร บุญมูล ยังมีคดีอยู่ในศาลยุติธรรมและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และผู้ร้อง
ยังอาจใช้สิทธิทางศาลตาม มาตรา 211 ของรัฐธรรมนูญ ได้อยู่ นอกจากนี้ ผู้ร้องยังมีช่องทางที่จะใช้
สิทธิร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 245 (1)
ของรัฐธรรมนูญ 2550 กรณีจึงยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
ตามมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญ  จึงเป็นทีน่ า่ เสียดายว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วนิ จิ ฉัยเนือ้ หาของคดีวา่
มาตรา 26 (10) ของพ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ
มาตรา 30 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 2550 หรือไม่ เพราะนายศิรมิ ติ ร บุญมูล แพ้คดีในทางเทคนิคเสีย
ก่อนนั่นเอง ท�ำให้นายศิริมิตร บุญมูล ยังไม่มีโอกาสที่จะสมัครเพื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามที่ตนเองต้องการอีกปีหนึ่ง

4. บทวิเคราะห์ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2545 และบทส่งท้าย

หากพิจารณาค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น ในประเด็นทีว่ นิ จิ ฉัยว่า มาตรา 26 (10) ของ
พ.ร.บ. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรมฯ ดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ มาตรา 30 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ 2540 หรือไม่ ซึง่ ได้มคี ำ� วินจิ ฉัยว่า “...รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ได้บญ
ั ญัตเิ ป็นหลักการว่า
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน...จะเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย... จะกระท�ำมิได้...
แต่ตอ้ งยอมรับว่า... การรับสมัครสอบคัดเลือกนอกจากจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถแล้ว ยังต้อง
พิจารณาสุขภาพของร่างกาย และจิตใจว่ามีความสมบูรณ์ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และมีบคุ ลิกลักษณะ
ทีด่ พี อทีจ่ ะเป็นผูพ้ พิ ากษา ซึง่ เป็นต�ำแหน่งทีม่ เี กียรติโดยปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษามิใช่เพียงแต่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในห้องพิจารณาเท่านั้น
บางครั้งต้องเดินทางไปนอกศาล ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เพื่อเดินเผชิญสืบ เพื่อสืบพยานที่มาศาลไม่ได้
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การพิจารณาเพือ่ รับสมัครสอบ คัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ และแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา จึงมีมาตรการที่แตกต่าง และเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่นอยู่
บ้าง...” จึงวินิจฉัยว่า “...เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ค�ำว่า “มีกาย ... ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ”... เป็นไปตาม
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายตุลาการ จึงเห็นว่า บทบัญญัติของ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ดังกล่าว ...ไม่กระทบกระเทือนถึง
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมาย ให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แต่อย่างใด...” นั้น
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าบทบัญญัติที่ก�ำหนดลักษณะ
ต้องห้ามผู้สมัครต�ำแหน่งข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรม ตาม มาตรา 26 (10) ที่ห้ามบุคคลที่
“มีกาย ... ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” เป็นข้าราชการตุลาการ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แล้ว โดยให้เหตุผลว่า  
(1) ศาลรัฐธรรมนูญยอมรับหลักความเสมอภาคและสิทธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั โิ ดยปราศจากการ
แบ่งแยก ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ 2540 และการเลือกปฏิบัติเพราะสภาพทางกายจะกระท�ำ
มิได้
(2) อย่างไรก็ดี ยังต้องพิจารณาบุคคลที่มีบุคลิกที่ดีพอที่จะเป็นผู้พิพากษา ซึ่งเป็นต�ำแหน่ง
ที่ มี เ กี ย รติ โ ดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นพระปรมาภิ ไ ธยพระมหากษั ต ริ ย ์ และมี ค วามจ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี
มาตรการที่แตกต่างและเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่น อันเป็นข้อยกเว้นของ
หลักความเสมอภาคข้างต้น กรณีจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตาม มาตรา 30 ของ
รัฐธรรมนูญ 2540
(3) นอกจากนี้ การเลือกปฏิบัติอันเป็นข้อยกเว้นดังกล่าว ก็มีความจ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกสามารถท�ำหน้าที่ตุลาการได้อย่างเต็มที่ เพราะมีบางกรณีจะต้องเดินทางไปนอกศาล เช่น
การเดินเผชิญสืบ เป็นต้น กรณีจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตาม มาตรา 30 ของ
รัฐธรรมนูญ 2540
(4) การบัญญัตลิ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตาม มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ 2540 นั้น
ด้วยความเคารพต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เขียนยังไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของค�ำวินิจฉัยดังกล่าว
เพราะการก�ำหนดลักษณะต้องห้าม บุคคลที่ “มีกาย ... ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ”
สมัครรับคัดเลือก นั้น  ย่อมหมายความถึง การก�ำหนดลักษณะต้องห้ามบุคคลที่มีร่างกายพิการ โดยมี
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ลักษณะทีค่ รอบคลุมลักษณะของคนพิการอย่างกว้างขวาง ไม่มขี อบเขตทีช่ ดั เจน น�ำไปสูก่ ารใช้ดลุ พินจิ
ที่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ในที่สุด จึงเป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐที่การจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องมีขอบเขตชัดเจนแน่นอน โดยหากมีการก�ำหนดจะต้องก�ำหนด
ลักษณะของความพิการหรือมีสภาพร่างกายที่ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการได้เท่านั้น
และต้องสอดคล้องกับหลักแห่งความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี ทั้งนี้ เพราะว่าอาจมีบุคคลที่
แม้จะมีรา่ งกายพิการ แต่ความพิการบางส่วนนัน้ ไม่ได้กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ลุ าการ เหมือนกรณี
นายศิ ริ มิ ต ร บุ ญ มู ล ก็ ไ ด้ ฉะนั้ น การก� ำ หนดบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วซึ่ ง กว้ า งโดยไม่ มี ข อบจ� ำ กั ด
จึงย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกินความจ�ำเป็นและกระทบกระเทือนสิทธิ
ของคนพิการมากเกินสมควร อันอาจจะส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติ หรือเป็นการตัดสิทธิโดยสิ้นเชิง
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ จึงไม่ชอบด้วย มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ 2540
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเห็นว่า การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเป็นธรรมนั้น จะต้องเป็น
การเลือกปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของเรือ่ ง (Nature of things) ทีส่ ามารถอธิบาย
เหตุผลของการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยความเคารพว่า
การทีศ่ าลรัฐธรรมนูญหยิบยกเรือ่ งความจ�ำเป็นทีต่ ลุ าการต้องมีบคุ ลิกลักษณะทีด่ พี อทีจ่ ะเป็นผูพ้ พิ ากษา
ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่มีเกียรติโดยปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ กรณีจึงมีความจ�ำเป็น
ในการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการไม่ให้มีสิทธิเข้าด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการตุลาการ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
ยังมิได้วนิ จิ ฉัยหาเกณฑ์แห่งความแตกต่าง ระหว่าง “ผูท้ มี่ รี า่ งกายพิการ” กับ “ผูท้ มี่ รี า่ งกายไม่พกิ าร”
ได้มีอย่างน�้ำหนัก นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏเหตุผลที่อธิบายได้ (justifié)14 ของการเลือกปฏิบัติส�ำหรับ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการ ทั้ง ๆ ที่ ผู้เขียนเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการบรรจุข้าราชการตุลาการคือ
การหาบุคคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านกฎหมาย เพือ่ พิจารณาตัดสินหรือพิพากษาอรรถคดี
และเพือ่ ให้ความยุตธิ รรมกับคูก่ รณี โดยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ความต่างแตกของ
“ผู้ที่มีร่างกายพิการ” กับ “ผู้ที่มีร่างกายไม่พิการ” แต่อย่างใด และการเลือกบุคคล “ผู้ที่มีร่างกาย
ไม่พิการ” (บุคคลที่มีบุคคลิกดี) ในการด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการนั้น ก็ไม่ได้ท�ำให้ตุลาการมีเกียรติเพิ่มขึ้น
ได้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ความมีเกียรติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการที่ประชาชนเคารพนับถือ
ควรมาจากการปฏิบัติหน้าที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ ตัดสินด้วยความเป็นธรรมแก่ประชาชนเสียมากกว่า
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คณิต วัลยะเพ็ชร์

การพิ จ ารณาจากรู ป ลั ก ษณะภายนอกหรื อ บุ ค ลิ ก ของตุ ล าการผู ้ ตั ด สิ น หรื อ พิ พ ากษาคดี ดั ง นั้ น
การก� ำ หนดลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม “ผู ้ มี ก าย ... ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการ” หรื อ
“ผูท้ มี่ รี า่ งกายพิการ” จึงเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค และเป็นการเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่เป็นธรรม
ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ 2540 อย่างไรก็ดี ผู้เขียนก็ไม่ได้หมายความว่า ฝ่ายนิติบัญญัติ
จะไม่สามารถก�ำหนดลักษณะต้องห้ามแก่ “ผู้มีกาย ...ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” หรือ
“ผูท้ มี่ รี า่ งกายพิการ” ในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด โดยเห็นว่า ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถก�ำหนดลักษณะต้อง
ห้ามของ “ผูม้ กี าย ... ไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ” หรือ “ผูท้ มี่ รี า่ งกายพิการ” ทีม่ ลี กั ษณะ
มีสภาพน่ารังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นการเป็นตุลาการได้ อาทิเช่น บุคคล
ทีส่ ญ
ู เสียประสาททางสายตาอย่างสิน้ เชิงจนไม่ได้สามารถเห็นอากัปกริยาของทนายความและพยานใน
การสืบพยานในชัน้ ศาล เป็นต้น  เพราะผูม้ ลี กั ษณะเช่นนีย้ อ่ มไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจับข้อพิรธุ
และชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานของการเป็นผู้พิพากษาได้อย่างสมบูรณ์ นั่นเอง โดยลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวเช่นนี้ก็ควรบัญญัติกฎหมายให้มีความแน่นอนชัดเจนและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการดังที่เรียนไว้ข้างต้น
อีกทั้ง การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาที่ต้องเดินทางไปนอก
ศาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เช่น เพื่อเดินเผชิญสืบ หรือที่มาศาลเพื่อสืบพยานไม่ได้ จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
ก�ำหนดลักษณะต้องห้ามบุคคลที่ “มีกาย ... ไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ” มาตรา 26 (10)
ยังคลาดเคลือ่ นต่อข้อเท็จจริง เพราะแม้บคุ คลทีม่ รี า่ งกายพิการ แต่กอ็ าจมีความสามารถในการปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็นข้าราชการตุลาการได้ เช่น นายศิริมิตร บุญมูล ที่เขาสามารถประกอบอาชีพทนายความ
ใช้กฎหมายเช่นเดียวกับตุลาการ สามารถสืบพยานในชั้นศาล และสามารถปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมาย
ด้วยตนเองโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดมา ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
บทสรุปส่งท้ายของอุทาหรณ์นี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ส�ำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการเปิดรับ
สมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 58 และ
นายศิริมิตร บุญมูล ยังคงไม่ยอมแพ้เข้าสมัครเพื่อขอทดสอบคัดเลือกอีกครั้งเช่นเคย โดยผู้เขียน
เข้าใจว่าคราวนี้ นายศิริมิตร บุญมูล อาจมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมว่าจะไม่ถูกปฏิเสธการรับสมัคร
เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ 2550 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้พิการมากขึ้นกว่า
รัฐธรรมนูญ 2540 ดังจะเห็นได้จากตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้
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มาตรา 30 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ 2540

มาตรา 30 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ 2550

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรื อ สุ ข ภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขดั ต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง อั น ไม่ ขั ด ต่ อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้

อย่างไรก็ดี ก.ต. ก็ยงั คงมีมติไม่รบั สมัครเช่นเดิม นายศิรมิ ติ ร บุญมูล จึงขอให้ผตู้ รวจการแผ่นดิน
เสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 245 (1) ของรัฐธรรมนูญ 2550 ว่า มาตรา 26 (1)
ของพ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ มาตรา 30 วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 หรือไม่
จนในท้ายที่สุด การต่อสู้ของ นายศิริมิตร บุญมูล ประสบความส�ำเร็จ ในปี 2555 ภายหลัง
จากยื่นสมัครไปแล้วกว่า 3 ปี โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 15/2555 ว่า พ.ร.บ.ข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า “...มีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ...” ขัดหรือแย้งต่อ มาตรา 30 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
2550 และเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2550 โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลในประการส�ำคัญ ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญ 2550 ได้เพิ่มหลักการใหม่ที่ส�ำคัญในการคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยในระดับสากลยอมรับกันว่าความพิการเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่าง
คนพิการกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มิได้เอื้ออ�ำนวยให้คนพิการใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไป โดยควร
ให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อคนพิการ เพื่อให้
คนพิการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเช่นบุคคลทั่วไป
(2) ศาลรัฐธรรมนูญยอมรับว่า หน่วยงานของรัฐต้องค�ำนึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ คือ
ค� ำ นึ ง ถึ ง อนุสัญญาว่าด้วยสิท ธิคนพิก าร (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities - CRPD)  ข้อ 27 (เอ) ห้ามการเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านทีเ่ กีย่ วกับ
การจ้างงาน รวมถึงเงือ่ นไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเนือ่ ง
ความก้ าวหน้าในอาชีพ การงาน และสภาพการท� ำ งานที่ ถู ก สุ ข อนามั ย และปลอดภั ย และ (จี )
ว่าจ้างคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ
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(3) ลักษณะต้องห้าม “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ...” อยูใ่ นกรอบ
ความหมายของค�ำว่า “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 255015 และตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities - CRPD)16
(4) การเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการในการเข้าท�ำงานเป็นตุลาการเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
เพราะภารกิจหลักตามอ�ำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ให้เป็นไปโดยยุตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และต้องนัง่ พิจารณาโดยครบองค์คณะ ความพิการ
จึ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ ที่ จ ะเป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการที่ จ ะมี ผ ลต่ อ การให้
ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้อง
(5) การก�ำหนดลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมฯ (10) “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ...” เป็นการบัญญัติ
กฎหมายที่ไม่มีขอบเขตชัดเจน น�ำไปสู่การใช้ดุลพินิจที่ส่งให้เกิดการเลือกปฏิบัติในท้ายที่สุด จึงเป็น
การตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้นโดยสิ้นเชิง ไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่าง
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
(6) ศาลรัฐธรรมนูญยอมรับโดยปริยายว่า การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของคนพิการในกรณี
ลักษณะนี้ อาจท�ำได้โดยมีขอบเขตทีช่ ดั เจนแน่นอน เช่น อาจก�ำหนดว่า มีลกั ษณะทางกายทีไ่ ม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นข้าราชการตุลาการได้เพียงใด เป็นต้น เพือ่ ให้ทราบว่าจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในเรือ่ งใดบ้าง  
อย่างไรก็ดี ต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สาธารณะหรือของสังคมโดยรวมมากกว่าขององค์กร
15

มาตรา 4 ....
“คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม
เนือ่ งจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปญ
ั ญา การเรียนรู้
หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้
ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�ำหนด
16
ข้อ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ความมุ่งประสงค์
อนุสัญญานี้มีความมุ่งประสงค์เพื่อส่งเสริม คุ้มครองและประกันให้คนพิการทั้งปวง ได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน และส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก�ำเนิด
		 คนพิการ หมายความรวมถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัส
ในระยะยาว ซึง่ เมือ่ มีปฏิสมั พันธ์กบั อุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสว่ นร่วมในสังคมอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิผล
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
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กล่าวโดยสรุป จากอุทาหรณ์นี้จะเห็นได้ว่า นับแต่ปี พ.ศ. 2542 ที่ นายศิริมิตร บุญมูล
ขอสมัครเข้าสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาครั้งแรก จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมี ค�ำวินิจฉัยที่ 15/2555
ลงวันที่ 13 มิถนุ ายน 2555 ข้างต้นนัน้ นายศิรมิ ติ ร บุญมูล ใช้เวลาต่อสูเ้ รียกร้องสิทธิของตนมากว่า 13 ปี
สิทธิของนายศิริมิตร บุญมูล จึงเพิ่งได้รับความคุ้มครอง โดยการต่อสู้ที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ดังกล่าว
ท�ำให้เห็นถึงตัวอย่างที่น่าชื่นชมเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิความเสมอภาคในบริบทของสังคมไทย
ที่มีการต่อสู้เช่นเดียวกันกับในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังท�ำให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางกฎหมายของ
การรับรองหลักความเสมอภาค ซึง่ มีประโยชน์อย่างมากในเชิงของการศึกษาทางประวัตศิ าสตร์กฎหมาย
และในเชิงการพัฒนาการตีความกฎหมายของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเป็นในทางที่ดีมากขึ้น
“สตีเฟ่น ฮอกกิ้นส์ เป็นคนพิการที่ขยับได้เฉพาะส่วนหัวและนิ้วมือเล็กน้อย พูดไม่ได้
แต่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกอยู่ในปัจจุบัน
ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าพ่อของจักรวาล เป็นไอน์สไตน์คนที่ 2
ท่านเป็นเช่นนี้ได้เพราะท่านได้รับโอกาสให้เป็นผู้บรรยายวิชาฟิสิกส์ในมหาลัย
ถ้าสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและมีงานท�ำถูกปิดกั้น
สตีเฟ่น ฮอกกิ้นส์ คงเป็นได้แค่ขอทาน
การจ�ำกัดสิทธิและโอกาส ย่อมเป็นการจ�ำกัด
การน�ำเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ได้เขียนไว้ในบทความ
สิทธิมนุษยชนกับการจ้างงานคนพิการ
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บรรณานุกรม
บทกฎหมาย
กฎหมายระหว่างประเทศ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights - ICCPR)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ใ นทุ ก รู ป แบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment - CAT)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention
on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their
Families - MWC)  
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (Convention on the
Protection of All Persons from Enforced Disappearance - CED)
กฎหมายไทย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พุทธศักราช 2553
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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บทน�ำ
แต่เดิมจ�ำต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังคงเพิกเฉยและละเลยต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานทีท่ วั่ โลกให้การรับรองและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก จนกระทัง่ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบ
ในหลายด้าน ต่อมาได้มคี วามพยายามในการพัฒนาความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพือ่ ให้
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยหนึ่งในกระบวนการส�ำคัญแห่งการพัฒนาดังกล่าวจ�ำต้องมีการ
กล่าวถึงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้โดยตรง ในการนี้ การกระท�ำ
ตามรัฐธรรมนูญที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างง่ายดายคือ การด�ำเนินกระบวนการ
ยุตธิ รรม ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงน�ำเสนอให้เห็นถึงสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญเพือ่
ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ

กระบวนพิจารณาของศาลเกี่ยวกับการพิจารณาและสืบพยานในศาลซึ่งต้องท�ำโดยเปิดเผย
ต่อหน้าจ�ำเลย และการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นบทบัญญัติ
ที่รับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม
หลักสากลที่ศาลยุติธรรมต้องยึดถือเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ส�ำหรับข้อยกเว้น
กระบวนพิจารณาของศาลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ศาลมีค�ำสั่งให้พิจารณาเป็นการลับ
ในคดีบางประเภท หรือการที่ศาลมีค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณา
ของศาลชัน้ ต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนใน
กระบวนการยุตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญและตามหลักสากลหรือไม่นนั้ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณาเป็นกรณีไป

* ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 1 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

ตามปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ่ งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ ในการรั บรอง                      
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
มีใจความส�ำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 มนุษย์ทงั้ หลายเกิดมามีอสิ ระและเสมอภาคกันในเกียรติศกั ดิแ์ ละสิทธิตา่ งมีเหตุผลและ
มโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ
		ข้อ 7 ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกัน
จากการเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงให้เลือกปฏิบัติดังกล่าว
ข้อ 8 ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ บ� ำ บั ด อั น เป็ น ผลจริ ง จั ง จากศาลที่ มี อ� ำ นาจแห่ ง ชาติ ต ่ อ
การกระท�ำอันละเมิดสิทธิหลักมูลฐาน ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปต่างถิ่นโดยพลการไม่ได้
ข้อ 10 ทุกคนมีสทิ ธิโดยเสมอภาคเต็มทีใ่ นอันทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาทีเ่ ป็นธรรมและเปิดเผย
จากศาลที่อิสระ และเที่ยงธรรมในการก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและการกระท�ำผิดอาญาใดๆ
ที่ตนถูกกล่าวหา
ข้อ 11 (1) ทุกคนทีถ่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำผิดทางอาญา มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานไว้กอ่ นว่า
บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผย ซึ่งตนได้รับหลักประกัน
บรรดาที่จ�ำเป็นส�ำหรับการต่อสู้คดี
           (2) จะถือบุคคลใดๆ ว่ามีความผิดทางอาญาเนื่องด้วยการกระท�ำหรือละเว้นใดๆ
อันมิได้จดั เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศในขณะได้กระท�ำ
นั้นขึ้นไม่ได้ และจะลงโทษอันหนักกว่าที่ใช้อยู่ในขณะที่ได้กระท�ำความผิดทางอาญานั้นไม่ได้
		
		พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 3 ให้ความหมาย
ของสิทธิมนุษยชนว่า หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือ
ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
สนธิ สั ญ ญาเป็ น มาตรฐานในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขององค์ ก าร
สหประชาชาติซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้สัตยาบันกติการะหว่างประเทศและอนุสัญญา
ประกอบเป็นพันธกรณีที่จะต้องยึดถือปฏิบัติอยู่รวม 6 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ
ฉบับที่ 2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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ฉบับที่ 3 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ฉบับที่ 4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ฉบับที่ 5 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
ฉบับที่ 6 อนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมาน และการประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี
		
		รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติรับรองและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้โดยก�ำหนดว่า
		
		มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
		
		มาตรา 26 การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
		
		มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทั้งปวง
		
		มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลย่อมสามารถใช้สทิ ธิทางศาลเพือ่ บังคับให้รฐั ต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตใิ นหมวดนีไ้ ด้โดยตรง
หากการใช้สทิ ธิและเสรีภาพในเรือ่ งใดมีกฎหมายบัญญัตริ ายละเอียดแห่งการใช้สทิ ธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐในการใช้สิทธิตามความ
ในหมวดนี้
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		มาตรา 29 การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่
จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจ
ในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมไว้โดยก�ำหนดว่า
		
		มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
		การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
		
		มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้
1. สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
2. สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับ
การพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอ
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับ
การพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผล
ประกอบค�ำวินิจฉัย ค�ำพิพากษา หรือค�ำสั่ง
3. บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
4. ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ�ำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับ
การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ สิทธิในการได้รบั การสอบสวน
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค�ำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
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5. ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ�ำเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และขอความ
ช่วยเหลือที่จ�ำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น ให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
6. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
7. ในคดีอาญา ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยมีสทิ ธิได้รบั การสอบสวนหรือการพิจารณาทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว
และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบ หรือได้รับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
8. ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ดังกล่าวไว้โดย มาตรา 172 วางหลักไว้ว่า การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้กระท�ำโดยเปิดเผย
ต่อหน้าจ�ำเลย เว้นแต่บญ
ั ญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่ และหมวด 3 เป็นบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการปล่อยชัว่ คราว
ส� ำ หรั บ ข้ อ ยกเว้ น เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาและสื บ พยานโดยเปิ ด เผยเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ
มาตรา 177 ซึ่งให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้เมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือ
โดยค�ำร้องขอของคู่ความฝ่ายใด แต่ต้องเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึง
ประชาชน โดยมาตรา 178 บัญญัติว่า เมื่อมีการพิจารณาเป็นการลับ บุคคลเหล่านี้เท่านั้นมีสิทธิอยู่
ในห้องพิจารณาได้ คือ
1. โจทก์และทนาย
2. จ�ำเลยและทนาย
3. ผู้ควบคุมตัวจ�ำเลย
4. พยานและผู้ช�ำนาญการพิเศษ
5. ล่าม
6. บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาล
7. พนักงานศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่จะเห็นสมควร
ตามปกติ ศาลจะมีค�ำสั่งให้พิจารณาเป็นการลับเฉพาะคดีส�ำคัญโดยค�ำนึงถึงหลักการเพื่อ
ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันความลับอันเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เท่านั้น การพิจารณาลับ
ดังกล่าวไม่มีผลต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจ�ำเลยหรือหลักการที่ว่าการพิจารณาคดีอาญาต้องกระท�ำ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

-18-0219(001)P4.indd 27

27
6/5/61 BE 11:56 AM

ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

โดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลย เนื่องจากจ�ำเลยมีสิทธิที่จะอยู่ในห้องพิจารณาพร้อมทั้งทนายความของตน  
และยังคงมีสิทธิทุกประการตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ หาได้ท�ำให้จ�ำเลยเสียเปรียบในเชิงคดี
แต่อย่างใด ดังนั้น การพิจารณาลับจึงไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามหลักสากลที่บัญญัติรับรองไว้
ส�ำหรับการปล่อยชัว่ คราว หากผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยไม่ได้รบั การปล่อยชัว่ คราวระหว่างสอบสวน
หรือระหว่างการพิจารณาของศาล จะเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกระบวนพิจารณาตามหลักสากลที่บัญญัติรับรองไว้
หรือไม่นั้น คงต้องพิจารณาจากหลักการและข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และแนวปฏิบัติของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 107 บัญญัตไิ ว้วา่ เมือ่ ได้รบั ค�ำร้องให้ปล่อยชัว่ คราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสัง่ อย่างรวดเร็ว
และผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 108 มาตรา 108/1 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 และ
มาตรา 113/1
มาตรา 108 บัญญัตวิ า่ ในการวินจิ ฉัยค�ำร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านีป้ ระกอบ
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
4. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
5. ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
7. ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีค�ำคัดค้านของพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ โจทก์หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ เจ้าพนักงานซึง่ มีอำ� นาจสัง่ ให้ปล่อยชัว่ คราวหรือ
ศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึง่ กฎหมายก�ำหนดให้มอี ำ� นาจหน้าที่
ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค�ำร้องด้วยก็ได้
ในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว เจ้าพนักงานซึง่ มีอำ� นาจสัง่ ให้ปล่อยชัว่ คราว หรือศาลจะก�ำหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หรือก�ำหนดเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ
เพือ่ ป้องกันการหลบหนีหรือป้องกันภัยอันตราย หรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปล่อยชัว่ คราว
ก็ได้
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		มาตรา 108/1		 การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใด
เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
		 1 ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะหลบหนี
		 2 ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
		 3 ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
		 4 ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
		 5 การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของ
เจ้าพนักงานหรือการด�ำเนินคดีในศาล
		 ค�ำสัง่ ไม่ให้ปล่อยชัว่ คราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดงั กล่าวให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
และผู้ยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
		มาตรา 108/2 ในกรณีที่พยานส�ำคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องมาแต่การปล่อย
ชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย พยานนัน้ อาจคัดค้านการปล่อยชัว่ คราวนัน้ ก็ได้ โดยยืน่ ค�ำร้องต่อพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
ถ้ามีคำ� คัดค้านการปล่อยชัว่ คราวตามวรรคหนึง่ ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล
แล้วแต่กรณีพจิ ารณาค�ำคัดค้านดังกล่าวทันที โดยให้มอี ำ� นาจเรียกผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ สองฝ่ายมาสอบถาม
เพื่อประกอบการพิจารณาและมีค�ำสั่งตามที่เห็นสมควร
		มาตรา 109 ในกรณีทผี่ ตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยต้องหาหรือถูกฟ้องในความผิดมีอตั ราโทษจ�ำคุก
อย่างสูงเกินสิบปี ถ้ามีค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชัน้ ต้น ศาลจะต้องสอบถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์วา่ จะคัดค้านประการใด
หรือไม่ ถ้าไม่อาจถามได้โดยมีเหตุอันควร ศาลจะงดการถามเสียก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
นอกจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว ประธานศาลฎีกายังได้ออกระเบียบราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2548 โดยมีสาระส�ำคัญตามข้อ 2 ว่า
เมื่อศาลได้รับค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว ให้รีบพิจารณาและค�ำสั่งโดยเร็วโดยให้ถือเป็นหลักว่า
ผู ้ ต้ อ งหาหรือจ�ำเลยพึง ได้รับอนุญ าตให้ ป ล่ อ ยชั่ วคราว เว้ น แต่ จ ะมี เ หตุ จ� ำ เป็ น ต้ อ งควบคุ ม
หรือขังผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้นไว้ ก็ให้ระบุเหตุผลไว้โดยครบถ้วนและชัดแจ้ง และพิจารณาสั่ง
ในแนวเดียวกัน การเปลีย่ นแปลงค�ำสัง่ ใหม่จะกระท�ำได้เมือ่ มีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลไว้
โดยชัดแจ้งด้วย และข้อ 5 ก�ำหนดว่า ในคดีท่ีศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ�ำคุก
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จ�ำเลยไม่เกิน 3 ปี เมื่อจ�ำเลยยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หากจ�ำเลย
เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์มาก่อน
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่จ�ำต้องส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง
นอกจากนี้ยังก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาโดยทาง
โทรสารหรือทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไว้เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในการสัง่ รวมทัง้ วางแนวทางในการ
ก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยหรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อย
ชั่วคราว เช่น ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานหรือบุคคลตามที่ศาลเห็นสมควร วางข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับ
สถานทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือการเดินทางออกไปนอกสถานทีอ่ ยูอ่ าศัย วางข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับการประกอบอาชีพ
หรือการงานบางอย่าง หรือวางข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการเข้าไปในสถานที่บางแห่งที่อาจก่อให้เกิด
การกระท�ำความผิดอีกเป็นต้น และหากผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขนัน้ ก็ให้ศาลพิจารณา
เพิกถอนค�ำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อย
ชั่วคราวดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งก�ำหนดให้เป็นดุลพินิจศาลในการพิจารณาว่าสมควร
จะให้มีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยหรือไม่ และเพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปในทางเดียวกัน
รวมทั้งป้องกันมิให้มีการเรียกหลักประกันการปล่อยชั่วคราวจนเกินควรแก่กรณี ประธานศาลฎีกา
จึงได้ออกค�ำแนะน�ำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย พ.ศ.2547 ไว้เป็นแนวทางเบื้องต้นและเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดวงเงิน
ประกันตัวผู้ต้องหาและจ�ำเลยโดยเปิดช่องให้มีดุลพินิจที่จะเพิ่มหรือลดวงเงินประกันได้ตามสมควร
แก่กรณี นอกจากค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการก�ำหนดวงเงินประกันตามบัญชีมาตรฐานกลางดังกล่าวแล้ว
ประธานศาลฎีกายังให้ค�ำแนะน�ำว่า การก�ำหนดวงเงินประกันส�ำหรับการกระท�ำอันเป็นกรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ควรพิจารณาข้อหาที่มีอัตราโทษหนักกว่าเป็นเกณฑ์ ส่วน
การกระท�ำอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ควรพิจารณารวมวงเงินประกันในแต่ละกรรมเข้าด้วยกัน
แล้วลดลงตามส่วนที่เห็นสมควร ในกรณีจ�ำเลยคนเดียวกันถูกแยกฟ้องเป็นหลายคดีในศาลเดียวกัน
ศาลอาจใช้ดุลพินิจก�ำหนดวงเงินประกันและหลักประกันส�ำหรับทุกคดีรวมกันก็ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผล
หรือพฤติการณ์พิเศษเป็นอย่างอื่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ไม่ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอื่น เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถาบันการเงิน ความผิดเกี่ยวกับเช็ค เป็นต้น ควรค�ำนึงถึงราคาหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดวงเงินประกันให้สูงหรือต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วย แต่การก�ำหนด
วงเงินประกันสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ควรเกินราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย
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ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือ
เป็นชาวต่างประเทศ ศาลอาจก�ำหนดเป็นเงื่อนไขก่อนการปล่อยชั่วคราวว่า ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้น
จะต้องถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ส่งไว้ต่อศาล แต่หากมีความจ�ำเป็นต้องปล่อยชั่วคราว
ศาลควรก�ำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว หากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมีความจ�ำเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ให้ศาลพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป โดยศาลอาจก�ำหนดให้เพิ่มวเงินประกันด้วยก็ได้ ทั้งนี้เมื่อหมด
ความจ�ำเป็นในการห้ามผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ศาลแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วด้วย
ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลยแล้ว หากศาลเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว
ศาลอาจเพิม่ วงเงินประกันตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางตามสมควรแก่กรณีได้ แต่ไม่ควรเพิม่ เกินกว่า
กึ่งหนึ่งของวงเงินประกันเดิม
ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ยกฟ้องและให้ขังจ�ำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา ศาลควรอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบและค�ำแนะน�ำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อย
ชั่วคราวซึ่งศาลยุติธรรมยึดถือปฏิบัติย่อมเป็นหลักประกันและเป็นการรับรองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชนที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องการปล่อยชั่วคราวจาก
ศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามหลักสากล ในทางปฏิบัติการใช้ดุลพินิจในการพิจารณามีค�ำสั่ง
เกี่ยวกับค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเฉพาะกรณีที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมักจะเรื่องที่เกรงว่า
หากให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยอาจหลบหนีโดยพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
แห่ ง คดี เ ป็ น เรื่ อ งร้ า ยแรงหรื อ เป็ น คดี อุ ก ฉกรรจ์ ที่ ป รากฏหลั ก ฐานในเบื้ อ งต้ น ว่ า ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ
จ�ำเลยน่าจะเป็นผู้กระท�ำผิด เช่นถูกจับกุมพร้อมของกลางในลักษณะที่จ�ำนนต่อพยานหลักฐานหรือ
ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจ การกระท�ำผิดในลักษณะที่เป็นขบวนการหรือ
เป็นอาชญากรข้ามชาติ การกระท�ำผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การกระท�ำผิดเกี่ยวกับการผลิต
การน�ำเข้าหรือส่งออก หรือจ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษเป็นจ�ำนวนมาก พฤติการณ์ที่ผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยเคยได้รบั การปล่อยชัว่ คราวแล้วพยายามหลบหนีหรือหลบหนี หรือถูกจับกุมขณะก�ำลังหลบหนี
หรือพยายามหลบหนี ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลโดยปรากฏข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่าหากให้
ปล่อยชัว่ คราวอาจจะไปยุง่ เหยิงกับพยานหลักฐาน เช่นมีการข่มขูท่ ำ� ร้ายพยาน หรือไปก่อเหตุอนั ตราย
ประการอื่นอีก บางคดีแม้พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหรือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ หากไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วข้างต้น และผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยให้การปฏิเสธต่อสูค้ ดี  ส่วนใหญ่ศาลจะพิจารณา
อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวได้  หากเกิดปัญหาเกีย่ วกับการทีป่ ระชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
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ในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือค�ำแนะน�ำของประธานศาลฎีกา หรือมีการเลือกปฏิบตั อิ นั ขัดต่อหลักความเสมอภาค หรือปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีอคติ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต นอกจาก
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะมีสิทธิอุทธรณ์ ฎีกาเพื่อให้มีการทบทวนค�ำสั่งดังกล่าวตามกฎหมายแล้ว
ยังเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อให้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญและตามหลักสากลอย่างแท้จริง.
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สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของไทย
ธวัชชัย กิจรัตนะกุล*

ความน�ำ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในฐานะที่เป็นรูปธรรมของแนวคิด และความพยายาม
ที่จะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นั้นมีเป้าหมายในการท�ำให้มนุษย์ทุกหมู่เหล่า
มีความเท่าเทียมกัน โดยปราศจากก�ำแพงทางด้านเชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความเชือ่ ในการนับถือลัทธิ
หรือศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง รวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจ โดยหนึ่งในประเด็นที่สังคมโลก
ให้ความส�ำคัญในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น ก็คือสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา ประเทศไทย
ในฐานะหนึ่งสมาชิกของสหประชาชาติ ได้ร่วมแสดงออกถึงเจตจ�ำนงในการให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นล�ำดับ ผ่านแผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
และการให้ความส�ำคัญที่ภาครัฐได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยกระดับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา ซึ่ง
เราสามารถวัดได้การปริมาณและสัดส่วนงบประมาณที่ภาครัฐได้ทุ่มเทลงทุนในภาคการศึกษาว่า
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความจ�ำเป็นและเหมาะสมเพียงใด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอแล้ว
หรือไม่ประการใด

ความหมายของสิทธิมนุษยชน1

ในทางวิชาการมักไม่มีการให้ค�ำนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน นอกจากมีการพยายาม
อธิบายค�ำปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทีว่ า่ “โดยการทีย่ อมรับนับถือเป็นเกียรติศกั ดิ์
ประจ�ำตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่งครอบครัวมนุษยชน
เป็นหลักการพื้นฐานแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพโลก” นั้น หมายถึง สิทธิมนุษยชน
เป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจ�ำตัว สิทธิมนุษย์
ไม่สามารถโอนให้แก่กนั ได้ แต่นกั ปฏิบตั กิ ารสิทธิมนุษย์ชนให้คำ� อธิบายว่า “เราเรียกสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับคน
ทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน ซึ่งท�ำให้คน ๆ นั้นมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีความเหมาะสมแก่ความ

* อดีตรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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เป็นคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้” ว่า คือ “สิทธิมนุษยชน” เมื่อน�ำค�ำอธิบายทั้ง 2 ประการ
มาประกอบกัน ก็สามารถเข้าใจได้ว่า สิทธิมนุษยชน คือ “สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับ
ในฐานะที่เป็นคน เพื่อท�ำให้คน ๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้และมีการพัฒนา” สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ
		ระดั บ แรก สิ ท ธิ ที่ ติ ด ตั ว คนทุ ก คนมาแต่ เ กิ ด ไม่ ส ามารถโอนถ่ า ยให้ แ ก่ กั น ได้ อยู ่ เ หนื อ
กฎหมายและอ�ำนาจใดๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล่านี้ ได้แก่ สิทธิในชีวิต ห้ามฆ่าหรือท�ำร้ายต่อชีวิต
ห้ามการค้ามนุษย์ ห้ามทรมานอย่างโหดร้าย คนทุกคนมีสทิ ธิในความเชือ่ มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา
ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
สิทธิมนุษยชนเหล่านีไ้ ม่จำ� เป็นต้องมีกฎหมายรองรับ สิทธิเหล่านีก้ ด็ ำ� รงอยู่ ซึง่ อย่างน้อยอยูใ่ นมโนธรรม
ส�ำนึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน เช่น แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็น
ความผิดตามกฎหมาย แต่คนทุกคนมีส�ำนึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นบาปในทาง
ศาสนา เป็นต้น
		ระดับที่สอง เป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือต้องได้รับการคุ้มครอง
โดยรัฐบาล ได้แก่ การได้รับสัญชาติ การมีงานท�ำ  การได้รับความคุ้มครองแรงงาน ความเสมอภาค
ของหญิ ง ชาย สิ ท ธิ ข องเด็ ก เยาวชน ผู ้ สู ง อายุ และคนพิ ก าร การได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
การประกันการว่างงาน การได้รบั บริการทางด้านสาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม
อย่างอิสระ สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะ วัฒนธรรมในกลุ่มของตน เป็นต้น
สิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบาย
พืน้ ฐานของรัฐของแต่ละประเทศ เพือ่ เป็นหลักประกันว่าคนทุกคนทีอ่ ยูใ่ นรัฐนัน้ จะได้รบั ความคุม้ ครอง
ชีวิตความเป็นอยู่ ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน (Categories of Human Rights)

จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชน จึงมีความหมายกว้างกว่า “สิทธิ” ตาม
กฎหมาย ที่นักกฎหมายโดยทั่วไปมักอธิบายว่า “สิทธิ” คือประโยชน์ที่กฎหมายรองรับ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักกฎหมายในขอบเขตทีแ่ คบ ในแง่ทวี่ า่ คนจะมีสทิ ธิได้ ต้องมีกฎหมายรองรับไว้เท่านัน้ ถ้ากฎหมาย
ไม่เขียนรับรองไว้ย่อมไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิแต่ในแง่ของ “สิทธิมนุษยชน” นั้นขอบเขตของ
สิทธิมนุษยชน กว้างกว่าสิ่งที่กฎหมายรับรอง ดังกล่าวข้างต้น สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลก

1

กระทรวงยุติธรรม, n.d., ชุดความรู้ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยภาคี [Online], Available URL: http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/
HRC/nhr.pdf [22 กรกฎาคม 2558] (สารสนเทศจาก World Wide Web)
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ว่าเป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของการปฏิบตั ติ อ่ มนุษย์นนั้ สามารถจ�ำแนกได้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท2 ได้แก่
		1) สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน
ไม่ถูกท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย
สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาล
อย่างยุติธรรม โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือ
และปฏิบัติตามความเชื่อ
		2) สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก สิทธิการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี
		3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำ  ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้าง
อย่างเป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง
		4) สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคง
ทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
		5) สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสือ่ ความหมายในภาษาท้องถิน่
ของตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบตั กิ จิ ตามวัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ ของตน
การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได้
โดยไม่มีใครมาบังคับ
ดังนั้น กล่าวว่า “สิทธิตามกฎหมาย” ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชน มีสิทธิบางอย่างเท่านั้น
ถือเป็นสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด ไม่สามารถโอนไปให้คนอื่น หรือไม่มี
ใครมาพรากไปจากมนุษย์แต่ละคนได้ และเป็นสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำ
ของการปฏิบัติระหว่างมนุษย์ เช่น การฆ่าหรือท�ำร้ายกัน แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า การท�ำร้าย
หรือการฆ่าเป็นความผิด คนทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นความผิด แต่การที่คนในชาติไม่ได้รับ “อาหาร”
ที่เพียงพอแก่การยังชีพไม่ถือว่ามีใครท�ำผิดกฎหมาย แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง
ที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดการให้คนในชาติได้รับอาหารอย่างพอเพียงแก่การมีชีวิตอยู่รอด

2

กระทรวงยุติธรรม, n.d., ชุดความรู้ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยภาคี [Online], Available URL:http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/
HRC/nhr.pdf [22 กรกฎาคม 2558] (สารสนเทศจาก World Wide Web)
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งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทย

ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ประเด็นด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่รัฐให้ความส�ำคัญในล�ำดับต้นเสมอมา
ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ส่ิงหนึ่งก็คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49
ได้ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล�ำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริม
ที่เหมาะสมจากรัฐ3
รัฐบาลของไทยได้น�ำหลักการแนวคิดจากรัฐธรรมนูญมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย
ด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ซึง่ หนึง่ ในตัวอย่างส�ำคัญทีย่ นื ยันการน�ำหลักการดังกล่าวสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นรูปธรรม ก็คือรัฐบาลได้วางแผนระยะยาวในการจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับนักเรียนทั้งรัฐและเอกชน ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หรือโครงการเรียนฟรี 15 ปี) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 จนมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รัฐได้จัดสรร
งบประมาณลงในโครงการเรียนฟรี 15 ปี จ�ำนวนมากถึง 91,224.5993 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.54 ของงบประมาณรวมทั้งประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
2.575 ล้านล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนประมาณ 12.7 ล้านคน
ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าเสียโอกาส
จากการสูญเสียรายได้ส�ำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน
และหากมองในภาพรวมการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านการศึกษาโดยตรง จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2558
พบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดล�ำดับความส�ำคัญในล�ำดับต้นเสมอมา สามารถครองแชมป์
กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงเป็นล�ำดับที่ 1 อย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
เมื่อเทียบกับหน่วยงานระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรร

3

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 [Online]. Available URL:
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_cons50/cons2550.pdf  [20 มีนาคม 2558] (สารสนเทศ
จาก World Wide Web)

36
-18-0219(001)P4.indd 36

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

6/5/61 BE 11:56 AM

สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของไทย

งบประมาณในเชิ ง ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี จาก 2 แสนล้ า นบาท ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2548
เป็น 5 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แสดงดังกราฟ) นอกจากนี้หากมองในมิติของ
สัดส่วนงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เทียบกับงบประมาณ
ทั้งหมดของประเทศ จากประมาณร้อยละ 17 ของงบประมาณประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เป็นร้อยละ 19 ของงบประมาณประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพือ่ ใช้จา่ ยและจัดให้มกี ารศึกษา
ส�ำหรับเด็กไทยทัว่ ทัง้ ประเทศ อย่างไรก็ดี เมือ่ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรของไทยจากการส�ำรวจ
การส�ำมโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่า จ�ำนวนเด็กไทยกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเทียบจากสัดส่วนรายจ่ายด้าน
การศึกษาที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้ต่อจ�ำนวนเด็กนักเรียนในประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้รัฐจะทุ่มเทงบประมาณเพื่อลงทุนด้านการศึกษาไปอย่างมากอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน แต่ต้นทุกด้านการศึกษาภายในประเทศกลับทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันในช่วง
ที่ผ่านมา โดยจากผลการศึกษาบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ4 ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556
พบว่า รายจ่ายด้านการศึกษาของไทยอยู่ในระดับที่สูงมากและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก 584,869 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2551 เป็น 805,239 ล้านบาท โดยสัดส่วนงบประมาณจากด้าน
การศึกษาของรัฐบาลส่วนกลางคิดเป็นเพียง 5 ใน 8 ของรายจ่ายด้านการศึกษารวมของไทยทั้งหมด

งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ

4

ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.), 2558, บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รัฐจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 493,892
ล้านบาท แต่รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทยกลับมีมูลค่าสูงถึง 805,239 ล้านบาท
ซึ่งเป็นการค�ำนวณจากการรวบรวมค่าใช้จ่ายจากทุกแหล่ง ได้แก่ รัฐบาลส่วนกลาง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายจ่ายที่มาจากภาคครัวเรือน การสนับสนุนและการลงทุนของธุรกิจเอกชนในด้าน
การศึกษารวมถึงเงินบริจาคขององค์กรเอกชนไม่แสวงหาก�ำไร (แสดงดังกราฟ) ซึง่ ส่วนต่างของรายจ่าย
ด้านการศึกษารวมกับงบประมาณที่รัฐจ่ายไป เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นความเหลื่อมล�้ำโอกาสด้าน
การศึกษาซึ่งสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือน รวมถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่อยู่
ในเขตเมืองกับชนบทอย่างชัดเจนอีกด้วย
หากมองในมุมของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดจากการลงทุนด้าน
การศึกษา โดยอ้างอิงจากสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ พัฒนาการจัดการ (International Institute for
Management Develop: IMD) ซึง่ ได้จดั ล�ำดับความสามารถในการแข่งขันจาก 61 ประเทศเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 25585 พบว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 48
จาก 61 ประเทศเศรษฐกิจ ซึ่งดีขึ้น 6 อันดับจากปี 2557 ซึ่งได้อันดับที่ 54 ส่วนหนึ่งมาจากตัวชี้วัด

รายจ่ายด้านการศึกษารวมของไทย ปี 2551-2556

ทีม่ า : สิง่ พิมพ์ เรือ่ ง บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ เผยความจริงรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย (สสค.)
5

กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, รายงานสถานการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2558, กรุงเทพฯ
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ด้านงบประมาณที่ภาครัฐใช้ไปในด้านการศึกษา อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด “ความคิดเห็นต่อการจัดการ
ศึกษาสาขาบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการภาคธุรกิจ” มีอันดับตกลงถึง 10 อันดับจาก
42 เป็น 52 หรือตัวชี้วัด “ความคิดเห็นต่อการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย” มีอันดับตกลง 5 อันดับ จาก 48 เป็น อันดับ 53 ซึ่งอาจสะท้อน
ให้เห็นว่าผลผลิตจากสถานศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา

แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561) ถื อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของไทย ซึ่ ง ได้ มี
การศึกษาวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมี
ผู้แทนจากทุกจังหวัดในการจัดท�ำร่างแผนฯ เข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนในหลายช่องทางเพื่อปรับปรุงเป็นร่างฉบับสุดท้าย หลังจากนั้นจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วมพิจารณา พร้อมทั้งให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวง
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้สรุป
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติไว้อย่างน่าสนใจ ดังต่อไปนี6้
		สภาพปัญหา
1. ระบบการศึกษาของประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นเป้าประสงค์ในเชิงปริมาณ คือ การได้รับ
การศึกษาตามจ�ำนวนปีทกี่ ำ� หนด แต่ยอ่ หย่อนในเรือ่ งคุณภาพของการศึกษาทีไ่ ด้รบั ทัง้ ในและนอกระบบ
และคุณภาพของผู้สอนรวมทั้งมาตรฐานวิชาการ
2. การเข้าถึงการศึกษาในเชิงคุณภาพมีความแตกต่างสูงตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัวและเขตที่อยู่อาศัย อีกทั้งการศึกษาในระบบยังคงมาเอื้อต่อการเข้าถึงของคนบางกลุ่ม
เช่น ชาวมุสลิม คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น
3. ความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาในหลายสาขาไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง
และไม่สามารถเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/2556/thaigov_Plam3/1plan3.pdf [20 กรกฎาคม 2558]
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4. บุคลากรทางการศึกษายังคงมุง่ เน้นความก้าวหน้าของตนและคาดหวังผลตอบแทนเป็นทีต่ งั้
และขาดจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง
5. นโยบายทางการศึกษายังขาดความต่อเนือ่ งและเปลีย่ นแปลงไปตามแต่ละรัฐบาล นอกจากนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายทางการศึกษาหลายเรื่องที่ผ่านมายังคงก�ำหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ อีกทั้ง
แม้กระทรวงศึกษาจะได้งบประมาณเป็นสัดส่วนที่สูงมาก แต่เกือบทั้งหมดเป็นรายจ่ายประจ�ำส�ำหรับ
เงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไม่มงี บประมาณเพียงพอส�ำหรับงบลงทุนเพือ่ การพัฒนา
ในโครงสร้างและศักยภาพทางการศึกษาอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขยายคุณภาพทางการศึกษา
6. นโยบายเรียนฟรีได้ให้การสนับสนุนในด้านค่าเรียนและอุปกรณ์การศึกษาเท่านั้น หากเด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนยังคงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นจ�ำนวน
ทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เทียบกับสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน อาทิ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และค่าเสียโอกาส
ทางรายได้จากการประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัว
7. หลักสูตรทางการศึกษาถูกก�ำหนดขึน้ ในลักษณะทีข่ าดการมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียน ผู้ประกอบการ เช่น นายจ้าง อย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้ผลการศึกษาและ
ทักษะของผู้ศึกษาด้อยคุณภาพและไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง
8. การศึกษาส�ำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น ชาวมุสลิม คนพิการ เป็นระบบที่ค่อนข้างตายตัวและ
จัดแยกออกไป เป็นสถานศึกษาซึ่งลดโอกาสการให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการศึกษาระบบ
หลักอย่างเพียงพอ
		ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาวทีไ่ ด้มกี ารบังคับอย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ งในทุกรัฐบาล
และปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหลักทางการศึกษาของประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เช่น คะแนนเฉลี่ยจาการวัดผลในวิชาหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาที่จ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมแรงงานเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
เช่น ภาษาที่สองและวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นหลัก
2. ผลักดันหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีบทบาทหลักในการสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานจาก
ส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน การสร้างมาตรฐานคุณภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา
เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สอื่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพและจิตส�ำนึกของ
บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกระดับ การให้ทุนการศึกษา
และส่งเสริมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกันทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนชุมชนเมืองและพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล
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3. สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพของเด็กนักเรียน เพื่อจูงใจนักเรียนจากครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนให้สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียรายได้จากการท�ำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
4. ส่งเสริมหลักสูตรทางการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อันได้แก่ผู้ศึกษา
และนายจ้างและส่งเสริมการศึกษาที่ไม่เพียงเน้นการศึกษาในวัยเรียน แต่ให้รวมถึงการเรียนรู้ตลอด
ช่วงอายุชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะแรงงานส�ำหรับคนในกลุ่มวัยแรงงานและการ
พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุ
5. พัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน บริบทของ
ท้องถิน่ และเอือ้ ต่อสิทธิในการศึกษาของคนกลุม่ เฉพาะและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เช่น การจัดการศึกษา
ทางเลือกส�ำหรับผู้สูงอายุ การบรรจุใช้วิชาเกี่ยวกับศาสนาเป็นวิชาเลือก การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
และอุปกรณ์ทางการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น คนพิการ ให้สามารถเข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึง สร้างการยอมรับในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย สร้างการยอมรับ
ในอัตลักษณ์และสร้างการมีสว่ นร่วมในโรงเรียน อีกทัง้ ควรปรับเปลีย่ นและสร้างความเข้าใจในเรือ่ งของ
ผู้มีความหลากหลายทางเพศในวิชาสุขศึกษา
6. จัดให้มีหลักสูตรด้านศีลธรรม จริยธรรม การเคารพสิทธิผู้อื่น หน้าที่พลเมือง กฎหมาย
เบื้องต้น ทักษะชีวิต วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น และการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้เด็กสร้าง
จิตส�ำนึกและตระหนักในสิทธิของผู้อื่นมากขึ้น ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับสาธารณสุขศึกษา และ
พลศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
7. บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละ
ท้องถิ่น สร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนทุกวัยเห็นความส�ำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเข้าถึง
การศึกษาทางไกลได้ง่ายในราคาถูก เพื่อพัฒนาทุนทางการศึกษาและขับเคลื่อนให้เกิดเป็นก�ำลังใน
การพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป

บทสรุป

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐภาคีขององค์กรสหประชาชาติ ที่ได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ และ
ได้จัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยถือเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีความกระตือรือร้นในการยกระดับเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา โดยมีผลผลิตในเชิงปริมาณ
ที่หลากหลายรอบด้าน ทั้งการก�ำหนดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิด้านการศึกษาที่ปรากฏใน
กฎหมายแม่บทอย่างรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงตัวเลขงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ด้านการศึกษาที่มี
แนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดงบประมาณ หรือสัดส่วนต่องบประมาณ

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

-18-0219(001)P4.indd 41

41
6/5/61 BE 11:56 AM

ธวัชชัย กิจรัตนะกุล

ประเทศ ผ่านการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนได้มีสิทธิและโอกาส
เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันผ่านโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดให้มีการศึกษาทั้งในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ชายขอบ
อย่างไรก็ตามคุณภาพการศึกษาของไทยก็ยังคงมีความเหลื่อมล�้ำแตกต่างกัน นอกจากนี้
ยังพบว่า มีเด็กบางส่วนทีห่ ายไปจากการศึกษาในระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ส่วนหนึง่ มาจากการที่
ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ซึ่งไม่ถูกเรียกเก็บภายใต้ชื่อค่าเล่าเรียนได้
จึงถึงเวลาแล้วหรือยังทีเ่ ราจะขยับก้าวเลยเขตแดนของสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาจากความเท่าเทียม
เป็นความยุตธิ รรม ไม่วา่ จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทีม่ ากกว่ากับคนทีม่ โี อกาสน้อยหรือด้อยกว่าตาม
หลักความเหมาะสมทีค่ ำ� นึงถึงความแตกต่างของค่าใช้จา่ ยตามพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันในระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือการแก้ไข
ปัญหาครูขาดแคลนในโรงเรียนที่ห่างไกล ด้วยการส่งเสริมการเรียนแบบทางไกลหรือเพิ่มแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของครูในพืน้ ทีช่ ายขอบ รวมถึงเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้จา่ ยงบประมาณด้านการศึกษา
(ซึ่งโครงสร้างงบประมาณด้านการศึกษากว่ากึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำเกี่ยวกับงบด�ำเนินงานและ
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรทางการศึกษา) เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลตามหลักสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาได้อย่างยุติธรรมสามารถลดความเหลื่อมล�้ำใน
สังคม และท�ำให้ประเทศไทยยกระดับคุณภาพของประชากรซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในโอกาสต่อไป
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สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของไทย
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หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงาน
บูรณ์ ฐาปนดุลย์*
การยอมรับซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และสันติภาพนั้น เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับการอยูร่ ว่ มกันของสังคมมนุษย์ หากมีการด�ำรงอยูท่ า่ มกลางการละเมิดหรือดูหมิน่ เหยียดหยาม
ก็ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ดังนั้น ทุกคนควรได้รับการ
คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ก�ำเนิด แม้ไม่มีกฎหมายมารองรับก็ยังสามารถด�ำรงอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
เพือ่ เป็นหลักประกันว่าทุกคนทีอ่ ยูใ่ นรัฐนัน้ จะได้รบั ความคุม้ ครองชีวติ ความเป็นอยู่ สิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเหมาะสม จึงจ�ำเป็นต้องมีการรับรองหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในรูปแบบ
กฎหมายหรือได้รับการรับรองโดยรัฐบาล เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคนที่ต้อง
ได้ รั บ ในฐานะที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ เ พื่ อ ความอยู ่ ร อดและการพั ฒ นาต่ อ ไป ในสั ง คมไทยมี ก ารต่ อ สู ้ เ พื่ อ
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ศาลปกครอง หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะที่มีบทบาท
อ�ำนาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
จึง มีความส� ำคัญ ยิ่งต่อการคุ้มครองและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสิ ทธิม นุษยชนทั้ งในส่ วนของส�ำ นัก งาน
ต่อประชาชนและภายในส�ำนักงานเองด้วย เพื่อส่งเสริมซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความ
เป็นธรรมของทุกฝ่ายต่อไป

ความหมายของหลักสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หรือ Human Rights คือ สิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธิความเป็นคนที่เป็นของ
ทุกคน ไม่วา่ จะเป็นเชือ้ ชาติ แหล่งก�ำเนิด เพศ อายุ สีผวิ ฐานะ ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน หรือในเรือ่ งอืน่ ๆ

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

ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิด ไม่มีบุคคลหรือองค์กรใดสามารถ
ล่วงละเมิดความเป็นมนุษย์ได้ ซึ่งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความ
หมายของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนไว้ว่า สิทธิพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี โดยค�ำว่า สิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
ค�ำว่า สิทธิ กับ มนุษยชน สิทธิ หมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรม มนุษยชน หมายถึง บุคคลทั่วไป
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลในฐานะมนุษย์ เช่น สิทธิในการด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมนุษย์
สิทธิในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีท่ ำ� ให้มนุษย์สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ ได้รบั การคุม้ ครอง
ให้ปลอดภัย และได้รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย สิทธิมนุษยชนเกิดจากมุมมองที่ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็น
คนปกติ หรือคนพิเศษ เช่น คนพิการ คนชรา ฯลฯ มีสิทธิได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน สามารถ
ด�ำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือต่อศีลธรรมอันดี
ของสังคม ส่วนในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้นิยาม
ความหมายของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนไว้วา่ คือ ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การรับรองทัว่ โลก
ว่าเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น

ความส�ำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนบนโลกที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเป็นสากล ไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ชนชาติ ประเทศ เพศ อายุ ผิวพรรณ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สติปัญญา ความสามารถ
ฐานะทางเศรษฐกิจ ทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รี มีอสิ ระ เสรีภาพ เสมอภาค มีชวี ติ ทีด่ ี มีสทิ ธิแสวงหา
ปัจจัยมาด�ำรงชีพ ได้รับการยอมรับจากสังคมและการปฏิบัติจากรัฐอย่างเหมาะสม รวมถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการศึกษา สิทธิในการประกอบอาชีพ การไม่ถูกทรมาน และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายเมือ่ ตกเป็นผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีค้ อื สิทธิขนั้ พืน้ ฐานส�ำหรับ
มนุษย์ทกุ คน ซึง่ จะท�ำให้มนุษย์อยูร่ อดและสามารถพัฒนาตัวเองได้ และได้รบั การคุม้ ครองเป็นสิทธิตาม
กฎหมายอย่างเป็นการทั่วไปในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ  
สิทธิเหล่านี้เข้าใจทั่วไปว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่สามารถโอนให้ระหว่างกันได้ ซึ่งบุคคลมีสิทธิใน
ตัวเองเพราะเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิง่ สากล มีผลทุกที่ และเสมอภาค คือเท่าเทียมส�ำหรับทุกคน
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์

     สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ก�ำเนิด และอยู่เหนือกฎหมายหรืออ�ำนาจใด ๆ ของรัฐ  
ซึ่งสิทธิเหล่านี้ ได้แก่ สิทธิในชีวิตที่ห้ามฆ่าหรือท�ำลายต่อชีวิต ห้ามการค้ามนุษย์ ห้ามทรมาน หรือ
การที่ทุกคนมีสิทธิในความเชื่อหรือลัทธิทางศาสนา หรือมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก สิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับก็ยังสามารถด�ำรงอยู่ เช่น แม้ไม่มี
กฎหมายห้ามฆ่าคนก็ตาม แต่ทุกคนก็ส�ำนึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นสิ่งที่บาป
อย่างไรก็ตาม สิทธิมนุษยชนที่ต้องได้การรับรองในรูปแบบของกฎหมายหรือต้องได้รับความคุ้มครอง
โดยรัฐบาล ซึ่งอาจต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่าทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้นจะได้รับความคุ้มครองชีวิตความ
เป็นอยู่ ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ ได้แก่ การได้รับสัญชาติ การประกอบอาชีพ การได้รับ    
ความคุ้มครองแรงงาน ความเสมอภาคของเพศ สิทธิของเด็กและเยาวชน สิทธิของผู้สูงอายุ สิทธิของ
คนพิการ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันการว่างงาน การได้รับบริการสาธารณสุข เป็นต้น
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR) หรือการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส�ำคัญในการวางกรอบ
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุม
สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ ใ ห้ ก ารรั บ รอง มี ส าระส� ำ คั ญ ที่ ร ะบุ ถึ ง หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไว้ คื อ
ข้อ 1 “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและ
มโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ” ข้อ 2 “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ
และเสรีภาพบรรดาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าในชนิดใด ๆ ดังเช่น
เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือสังคม
ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ อนึ่ง จะต้องไม่มีความแตกต่างใด ๆ อันเนื่องมาจากพื้นฐาน
แห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหว่างประเทศ ของประเทศหรือดินแดน
ที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้เป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ ไม่ได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้
การจ�ำกัดอธิปไตยใด ๆ ทั้งสิ้น” และข้อ 3 “บุคคลทุกคนมีสิทธิในการด�ำรงชีวิต เสรีภาพ และ
ความมั่นคงแห่งตัวตน”
ในระดับโลก มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ และกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (UNICEF) ส�ำหรับใน
ประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา การเคลื่อนไหวปกป้อง คุ้มครองและเผยแพร่
แนวคิดสิทธิมนุษยชนค่อย ๆ ขยายตัวมากขึ้น จนถึงในปี พ.ศ. 2540 จึงเกิดรัฐธรรมนูญที่ประชาชน
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มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและยังมีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเด่นชัด รวมไปถึงการก่อให้
เกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย  โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในมาตรา 25 ดังนี้
		มาตรา 25 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอ�ำนาจดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็น
(1) ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
ให้ความเห็นในการปฏิบตั งิ าน หรือมาให้ถอ้ ยค�ำ หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยาน หลักฐานอืน่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีเคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการแทนผู้ตรวจการแผ่นดินได้ เว้นแต่การออกค�ำสั่งตาม (1) ให้มอบหมายได้เฉพาะเลขาธิการ
หรือรองเลขาธิการ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก�ำหนด
ในการด�ำเนินการตาม (2) ให้ดำ� เนินการต่อหน้าผูค้ รอบครองหรือดูแลสถานทีห่ รือผูซ้ งึ่ เกีย่ วข้อง
หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ดำ� เนินการต่อหน้าบุคคลอืน่ อย่างน้อยสองคนซึง่ ได้ขอร้องให้มาเป็น
พยาน ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก

หลักการพื้นฐานและประเภทของหลักสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระท�ำที่ไม่มี
การล่วงละเมิดได้ โดยได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน 6 ประการ ได้แก่
1. ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึง เป็นสิทธิติดตัวทุกคน
ตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด เป็นคุณสมบัติ จิตใจ สิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของมนุษย์ทุกคน และรักษาไว้
มิให้บคุ คลอืน่ มาล่วงละเมิดได้ การถูกละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์จงึ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งได้รบั การคุม้ ครอง
และได้รับความยุติธรรมจากรัฐ
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       2. คนทุกคนมีความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบตั ิ (Equality and non-discrimination)
3. สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ อาชีพ สถานะ
ทางเศรษฐกิจ หรือสังคม สุขภาพ และความคิดเห็นด้านต่าง ๆ (Universality)
4. สิ ท ธิ มนุษยชนเป็นองค์ร วมแยกเป็ นส่ วน ๆ ไม่ ไ ด้ และพึ่ ง พิ ง กั น (Indivisibility &
Interdependently)
5. การมีสว่ นร่วมและการเป็นส่วนหนึง่ ของสิทธินนั้ (Participation & Inclusion) หมายความว่า
ประชาชนแต่ละคน หรือกลุ่มประชาชน หรือประชาสังคม ย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเข้าถึง
และได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมืองและการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
6. ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม (Accountability & the Rule of Law)
การจะเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น จ�ำเป็นต้องเข้าใจหลักการต่าง ๆ ที่ถือเป็นองค์รวม
ของสิทธิมนุษยชนด้วย ได้แก่
สิทธิ (Rights) ซึ่งเป็นสิ่งติดตัวมนุษย์ทุกคนตามธรรมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งไม่มี
ใครล่วงละเมิดได้ ทุกคนมีสิทธิมีชีวิตที่จะอยู่รอด อยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
แม้กฎหมายยังไม่รองรับ แต่สิทธิก็ยังมีอยู่
เสรีภาพ (Freedom) คือ การทีม่ นุษย์สามารถท�ำอะไรก็ได้ภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงาม
โดยไม่เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงล�้ำสิทธิของบุคคลอื่นหรือส่วนรวม ซึ่งค�ำว่าสิทธิและเสรีภาพ
มักจะอยู่รวมกัน ดังปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เพื่อแสดงออก
ทางความคิดและการปฏิบัติ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) เป็นค�ำอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน
ในแง่ของการให้คุณค่าแก่ความเป็นคนว่าทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญของ
สิทธิมนุษยชนที่ก�ำหนดสิทธิมาตั้งแต่เกิด ใครจะละเมิดไม่ได้ และไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้
ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการมีชีวิตและความมั่นคงในการมีชีวิตอยู่ เพราะคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกมี
ศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ดังนั้น การปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมจึงต้องเคารพความเป็นมนุษย์
ห้ า มท� ำ ร้ า ยหรื อ ทรมานอย่ า งโหดร้ า ย ตลอดจนการกระท� ำ ใด ๆ ที่ ถื อ เป็ น การเหยี ย ดหยาม
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการรับรองอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศ อนุสญ
ั ญา และปฏิญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ สังคมในปัจจุบนั มักจะละเลย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะมีการให้คุณค่าของคนต่างกันตามสถานภาพทางสังคมของคนแต่ละคน
เช่น ก�ำนัน นายทหาร ภารโรง นายกรัฐมนตรี ซึง่ สถานภาพเหล่านัน้ ไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ว่ามนุษย์หรือคน ๆ นัน้
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มีศกั ดิศ์ รีของมนุษย์หรือไม่ แต่ศกั ดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์คอื การให้คณ
ุ ค่าความเป็นคนตามธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นผู้ชาย ผู้หญิง กระเทย คนพิการ ปัญญาอ่อน หรือยากจน ต้องถือว่าคนทุกคน
มีคุณค่าเท่ากัน ต้องปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์อย่างเสมอหน้ากัน เพราะถือเป็นการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ด ้ ว ยกั น แต่ ใ นสั ง คมก็ ยั ง มองเห็ น ความแตกต่ า ง เช่ น ความแตกต่ า งทางเพศ
ความแตกต่างทางฐานะ เป็นต้น ดังนั้น การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งหมายถึง การเหยียดหยาม
ลดทอน หรือปฏิบัติต่อคนเหมือนไม่ใช่มนุษย์ หรือลดฐานะมนุษย์เป็นเพียงวัตถุสิ่งของจึงเกิดขึ้น
อยู่เสมอ
ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ (Equality and Discrimination) คือ เกณฑ์ใน
การวัดว่าสังคมหนึ่งสังคมใดมีการละเมิดหรือเคารพสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ชี้ให้เห็นถึงความเสมอภาค
หรือการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกัน
สาเหตุท่ีมนุษย์ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เกิดจากมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมี
สิทธิในตัวเอง มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์มีเกียรติภูมิที่เกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะ
ไม่เท่าเทียมกัน
ประเภทของสิทธิมนุษยชน แบ่งได้ 5 ประเภท ทั้งนี้ เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ได้แก่
1. สิทธิพลเมือง (Civil Rights) เป็นสิทธิของประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งรัฐ เป็น
สิทธิที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของรัฐ ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต
ไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิท่ีจะได้รับสัญชาติ
เป็นต้น
2. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ได้แก่ สิทธิในการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการด�ำเนินกิจการ
ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
สิทธิการเลือกตั้งอย่างเสรี
3. สิทธิทางสังคม (Social Rights) เป็นสิทธิของประชาชนทางสังคมทีจ่ ะได้รบั บริการจากสังคม
ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกของสังคม ได้แก่ สิทธิการได้รบั การศึกษา สิทธิการได้รบั หลักประกันด้านสุขภาพ
ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง และ
สร้างครอบครัว เป็นต้น
4. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ได้แก่ สิทธิการมีงานท�ำ  ได้เลือกงานอย่างอิสระ
และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เป็นต้น
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5. สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) ได้แก่ สิทธิเข้าร่วมในพิธีกรรม ประเพณีวัฒนธรรม
ของประชาคมในด้านศิลปะต่าง ๆ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่น
ของตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน
การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรมและการบันเทิงได้
โดยไม่มีใครมาบีบบังคับ เป็นต้น

หลักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

สิทธิมนุษยชนนั้นมีความส�ำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นอารยธรรมที่ถูกก�ำหนดมาเพื่อให้คนทั่วโลก
ค�ำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรมในสิทธิตั้งแต่ก�ำเนิด เป็นเรื่อง
ที่สังคมต้องให้ความส�ำคัญทั้งในด้านสังคมโลกและสังคมไทย สิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมสิทธิต่าง ๆ
ในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในสังคม ทั้งสิทธิในชีวิต สิทธิในการด�ำเนินชีวิตและพัฒนา
ตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง หรือสิทธิในการยอมรับนับถือ เป็นต้น
ในสังคมไทยมีการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่การเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง เหตุการณ์ ร.ศ. 130 ที่คณะทหารก่อการกบฏ
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปฏิวัติในปี พ.ศ. 2475 ที่มีหลัก 6 ประการของปรีดี พนมยงค์
ซึ่งกล่าวถึงหลักสิทธิเสมอภาคและความเป็นอิสรเสรีภาพ การต่อสู้ในยุคเผด็จการทหารนับหลังจาก
รัฐประหารในปี พ.ศ. 2490 จนถึงยุคของระบบปฏิวัติของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2501 ซึ่งแม้ไทยจะให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490
แต่แนวคิดสิทธิมนุษยชนก็ยังเติบโตช้า ต่อมามีการต่อสู้เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพอย่างเข้มข้น เช่น
ในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เรื่องของมนุษยชนเป็นที่
ถกเถียงกันอย่างมาก ต่อมามีการก่อตั้งคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อศึกษา
กฎหมายหรือร่าง พ.ร.บ. ที่แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในสมัยของรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2535 ซึง่ ชัยชนะของประชาชนมีผลผลักดัน
สร้างส�ำนึกสิทธิมนุษยชนที่จริงจังในสังคมไทย จนกระทั่งถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติขนึ้ ภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 ทีเ่ ป็นกลไกส�ำคัญทีม่ บี ทบาทใน
ด้านการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย รวมถึงองค์กรอิสระและมูลนิธอิ น่ื ๆ อีก เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน
ซี.ซี.เอฟ. มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก มูลนิธปิ วีณาหงสกุลเพือ่ เด็กและสตรี เป็นต้น แต่ปญ
ั หาการละเมิด
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หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงาน

สิทธิมนุษยชนก็ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน  เนื่องด้วยสังคมไทยเป็นสังคมเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม จึงเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้เงื่อนไขว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ ความพยายาม
ก้าวไปสู่ความพัฒนาท�ำให้รัฐบาลใช้กฎหมายโดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบ เช่น การประกาศเขตอุทยาน
ทับที่ท�ำกินของชาวบ้าน การสร้างเขื่อนท�ำลายระบบนิเวศและวิถีชีวิตชาวบ้าน การให้สัมปทาน
เหมืองแร่แก่นายทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่ว่า อุดมการณ์สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
ก�ำลังตกอยูใ่ นทีน่ งั่ ล�ำบากท�ำนองเดียวกับประชาธิปไตย หรือป้ายชือ่ อุดมการณ์ทางสังคมการเมืองอืน่ ๆ
ทั้งหลาย กล่าวคือ กลายเป็นอุดมการณ์ที่ถูกตีความ และน�ำไปใช้ปฏิบัติขัดแย้งกัน จนเป็นผลท�ำให้
เกิดการเผชิญหน้ากันทั่วโลก แต่เราก็ดูจะปล่อยให้ปัญหาแบบนี้ผ่าน ๆ กันไป หรือไม่ซ�้ำร้ายก็ยอมรับ
กันไปแต่โดยดี ยิ่งกว่านั้นได้กลายเป็นกฎปฏิบัติที่เห็นดีเห็นงามกัน ไม่ว่าบุคคลก็ดี หรือชนชั้น หรือ
ประชาชาติก็ดีที่จะเทศนาเรื่องสิทธิมนุษยชน1
ในปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและยังมีบทบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเด่นชัด รวมไปถึงยังก่อให้เกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอืน่ อีกสิบคน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา จากผูซ้ งึ่ มีความรู้
หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องค�ำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหกปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว วาระละ 6 ปี โดยมี
บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานทีก่ ระท�ำ หรือ
ละเลยการกระท�ำดังกล่าวเพือ่ ด�ำเนินการ ในกรณีทปี่ รากฏว่าไม่มกี ารด�ำเนินการตามทีเ่ สนอ ให้รายงาน
ต่อรัฐสภาเพื่อด�ำเนินการต่อไป รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ และส่งเสริมการศึกษา การวิจยั ความร่วมมือและการประสานงาน เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและของประชาชน
ประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอ�ำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

1

เสน่ห์ จามริก, 2545, พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน, ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, หน้า 3-4.
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จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ  รวมทั้งมีอ�ำนาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส�ำหรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ด้วยสังคมไทยนั้นมีประชากรต่างเชื้อชาติ
ศาสนา เผ่าพันธุ์ แต่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสามารถกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
โดยไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องการแบ่งชนชั้น แต่กลับพบการละเมิดในเรื่องอื่น ๆ เช่น
การละเมิดสิทธิเด็ก การละเมิดสิทธิสตรี การละเมิดทางเพศ แรงงาน ยาเสพติด อบายมุข เป็นต้น
ดังนัน้ แต่ละบุคคลควรเข้ามามีสว่ นร่วมในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยการศึกษาเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทยทีพ่ ฒ
ั นาความรู้ ทักษะ ค่านิยมในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง บุคลิกภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชาติบา้ นเมือง
อย่างมีอิสรเสรีภาพ ใช้สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมให้มีประสิทธิภาพ และศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

หลักสิทธิมนุษยชนในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจหลัก
ในการด�ำเนินงานหลายประการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�ำคัญยิ่งคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคอย่างเป็นธรรม โดยการตรวจสอบและควบคุมการใช้อ�ำนาจรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย รวมทั้งป้องกันมิให้มีการใช้อ�ำนาจเกินขอบเขตจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ดังนัน้ การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนภายในส�ำนักงาน ตลอดจนการพัฒนาการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ให้กับประชาชนจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกที่ ป ระเทศสวี เ ดน เมื่ อ ปี ค.ศ. 1809 ซึ่ ง เรี ย กว่ า
Ombudsman เป็นภาษาสวีดิช แปลว่า “ผู้แทน” หรือ “ผู้รับมอบอ�ำนาจผู้ตรวจการ” โดยมี
หน้าที่หลักเป็นผู้คุ้มครองสิทธิและด�ำรงความยุติธรรมให้กับประชาชน ผ่านการรับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน หรือถึงแม้วา่ จะไม่มกี ารร้องเรียน แต่หากเป็นเรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเห็นว่าประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ก็สามารถน�ำประเด็นปัญหาดังกล่าวมาท�ำการสอบสวนได้เอง แนวคิดใน
การมีผู้ตรวจการแผ่นดินให้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐนี้ ได้แพร่หลายไปยังหลายประเทศ
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ทัว่ โลก ต่อมามีการก่อตัง้ สถาบันผูต้ รวจการแผ่นดินในประเทศต่าง ๆ ในเกือบทุกภูมภิ าค เช่น เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา แอฟริกาใต้ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ เป็นต้น
การจัดตั้งระบบผู้ตรวจการแผ่นดินประสบความส�ำเร็จในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยใช้
ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” และได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 7 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา มาตรา 196 มาตรา 167
และมาตรา 198 และก�ำหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา เพื่อรองรับและก�ำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติ ซึ่งรัฐสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว และประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ขึ้นมา และเมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2543 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายพิเชต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย และต่อมาในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีค�ำสั่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่งตั้งให้นายปราโมทย์ โชติมงคล เป็นเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย ต่อมาได้มีการคัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
อีก 2 คน คือ นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ และพลเอก ธีรเดช มีเพียร ซึ่งต่อมา พลเอก ธีรเดช มีเพียร
ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก  
ต่อมาได้เกิดการปฏิวตั ริ ฐั ประหารโดยคณะบุคคลทีเ่ รียกว่า “คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)” เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
และได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่ได้มีประกาศ
คปค. ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอยู่ต่อไป
ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2550 ซึ่งยังคงระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติให้เป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐต่อไป พร้อมทั้ง
มอบอ�ำนาจหน้าที่เพิ่มเติมให้อีกหลายประการ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา” เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”  
ปัจจุบัน “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” ได้ท�ำการยึดและควบคุมอ�ำนาจการ
ปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สิน้ สุดลงแต่ได้มปี ระกาศ คสช. ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ให้องค์กรอิสระ และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป กับทั้ง
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์

ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยให้มีผล
ใช้บังคับเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ต่อมาได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
ปัจจุบันมีผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 คน ได้แก่ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” คือ บุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภา
จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา โดยต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต�่ำกว่าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต�่ำกว่ากรมตามที่
คณะกรรรมการสรรหาประกาศก�ำหนด โดยต้องด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
จ�ำนวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด�ำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี จ�ำนวนหนึ่งคน มีหน้าที่และอ�ำนาจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ไม่เป็นธรรม อันเกิดจากกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ หรือ
เกิดจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือปฏิบตั นิ อกเหนือหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจตามกฎหมาย กับหน่วยงานของรัฐที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 230

หลักสิทธิมนุษยชนในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ก�ำหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีหน้าที่และอ�ำนาจดังกล่าวมาแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินและส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ และภารกิจหลักในการด�ำเนินงานหลายประการ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักทีส่ ำ� คัญ
คือ การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนอย่างเป็นธรรม ป้องกันมิให้รัฐ
ใช้อำ� นาจเกินขอบเขตจนสร้างความเดือดร้อน ทัง้ นี้ ส�ำนักงานได้ดำ� เนินภารกิจดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย
โดยการก�ำหนดวิสยั ทัศน์วา่ “คุม้ ครองประชาชนให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมจากการใช้อำ� นาจรัฐ
เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม” ก�ำหนดพันธกิจ ข้อ 1 ว่า “ตรวจสอบดูแลการใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อให้
ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม” และก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 1 ว่า “พัฒนาขีด
ความสามารถในการตรวจสอบดูแลเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน”
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มีกรณีตัวอย่างที่แสดงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
1. การให้สิทธิและเสรีภาพแก่พนักงานทุกคนในส�ำนักงาน ทั้งสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายในการกระท�ำการใด ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบส�ำนักงาน สิทธิในการรับรู้
และมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ของส�ำนักงานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ความเสมอภาคของบุคคล
ไม่แบ่งแยกระดับหรือฐานะของบุคคล เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างเปิดเผย
เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร เสรีภาพในการรวมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้
ยังรวมถึงสิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพทางการศึกษา และเสรีภาพในการนับถือศาสนา ที่ส�ำนักงานให้
สิทธิและเสรีภาพแก่พนักงานทุกคนอย่างดีเสมอมา
2. การให้สิทธิแก่ประชาชนในการร้องเรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติใด ๆ ไม่ว่าประชาชนที่มา
ร้องเรียนจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านภูมิล�ำเนา ชาติพันธุ์ การศึกษา สาขาอาชีพ ฐานะ
ความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ หรือแม้กระทัง่ วัตถุประสงค์ของการร้องเรียน เป็นต้น  ซึง่ ส�ำนักงาน
ยินดีรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนทุกเรื่องไว้พิจารณาตามระบบขั้นตอนต่อไป
3. การคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามกฎหมาย โดยการปกปิดชื่อในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์
จะให้ส�ำนักงานเปิดเผยชื่อตนเองต่อผู้ถูกร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองและปฏิบัติที่เหมาะสม
4. การสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม ไม่มีอคติ หรือเข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่วา่ จะเป็นประชาชนผูร้ อ้ งเรียนหรือหน่วยงานผูถ้ กู ร้องเรียน เพือ่ ความเป็นธรรมของ
ทั้ง 2 ฝ่าย  และด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งข้อเท็จจริงแวดล้อม อื่น ๆ จนเป็น
ที่ประจักษ์ดี จึงสามารถสรุปและยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างถูกต้องเป็นธรรมได้ ซึ่งเป็นหลักการ
ที่คล้ายกับการพิจารณาคดีของศาลที่ว่า หลักประกันขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ประการหนึ่งก็คือ การก�ำหนดข้อสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าได้มีค�ำพิพากษา
ถึงที่สุดแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท�ำความผิด (Presumption of innocence)2

2

ชาติ ชัยเดชสุริยะ, 2549, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา,
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด, กรุงเทพฯ, หน้า 61.
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์

บทสรุป

หลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักที่จ�ำเป็นในการอยู่ร่วมกันของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่
ระดับโลก สังคมระดับประเทศ หรือสังคมที่เล็กลงมาในระดับชุมชนหรือในที่ท�ำงานก็ตาม ทั้งนี้
เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ไม่มีการละเมิดซึ่งกันและกัน ในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
แนวคิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ จนกระทั่ ง ปรากฏอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเด่นชัด รวมไปถึงมีองค์กร
อิสระเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระดังกล่าว  
ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะที่เป็นองค์อ�ำนาจที่มีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจของรัฐ ตลอดจนพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีความส�ำคัญยิ่งต่อการคุ้มครองซึ่ง
สิทธิมนุษยชนของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากการใช้อ�ำนาจรัฐ
และเสริมสร้างให้สังคมมีการเคารพซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เพื่อประโยชน์สุขของสังคม
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
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สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนไทย
ในทศวรรษที่ผ่านมา
ประสิทธิ์ วัฒนาภา*

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

ประเทศไทยภายหลังจากทีม่ พี ระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้พฒ
ั นา
ไปอย่างก้าวหน้าในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Right) ในด้านการสาธารณสุข โดย
ประชาชนชาวไทยเกือบทัง้ หมดของประเทศจะได้รบั สิทธิในการรับการรักษาพยาบาลจากหนึง่ ในสาม
ระบบหลักตามสิทธิของตน คือ สวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ระบบประกันสังคม และระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อีกทั้งยังได้รับสิทธิในการเข้ารับการบริการในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โดยไม่ต้องถูกถามสิทธิ และไม่ต้องส�ำรองเงินจ่ายไปก่อน อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท้าทายที่ส�ำคัญ
ทางด้านสาธารณสุขที่ควรได้มีการผลักดันเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ทั้งในด้านการเข้ารับบริการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพของบริการ และการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรมในการได้รับบริการสุขภาพ (Health Equity) ของผู้อยู่ในหลักประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปัจจุบัน ทั้ง 3 ระบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนในสัดส่วนที่ต่างกัน ระบบสวัสดิการ
รั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการให้ ค วามคุ ้ ม ครองแก่ ข ้ า ราชการและครอบครั ว ประมาณ 5 ล้ า นคน
ระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนประมาณ 10 ล้านคน ในขณะที่
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนที่นอกเหนือจากสิทธิ์ความคุ้มครอง
2 ระบบดังกล่าว ซึ่งมีจ�ำนวนมากถึงประมาณ 48 ล้านคน เป็นข้อถกเถียงกันมานานเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันของระบบประกันสุขภาพต่างๆ เหล่านี้
และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง ขอเริ่ ม ด้ ว ยการอธิ บ ายความหมายของค� ำ ว่ า
Health Equity หรือความเสมอภาค ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ
และ Iron Triangle of Healthcare หรือสามเหลี่ยมของการดูแลสุขภาพ

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

		Health Equity (ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้ารับบริการ
ทางสุ ข ภาพ) หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านสังคม ชนชั้น
เชือ้ ชาติ เศรษฐานะ หรือถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ได้รบั การดูแลหรือเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้ โดยปราศจาก
ซึ่งความแตกต่างที่หลีกเลี่ยงได้หรือลดความเหลื่อมล�้ำได้ อีกทั้งหมายรวมถึง การปราศจากซึ่งการขัด
ต่อความยุติธรรมและสิทธิ์อันพึงได้ส่วนบุคคล2
		Iron Triangle of Healthcare หรือสามเหลี่ยมของการดูแลสุขภาพ เป็นการอธิบาย
ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของปัจจัย 3 ประการของระบบการดูแลสุขภาพ3 (ดูภาพประกอบที่ 1)

ภาพประกอบที่ 1 : สามเหลี่ยมของการดูแลสุขภาพ (ประยุกต์จากเอกสารอ้างอิง)3
สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส�ำคัญ
3 ประการคือ ค่าใช้จ่าย (Cost) คุณภาพการให้การดูแลรักษาพยาบาล (Quality) และความสะดวกใน
การเข้าถึงการดูแลรักษาพยาบาล (Access) ระบบที่อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการและ
มีคุณภาพการบริการที่ดี ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง หากต้องการลดค่าใช้จ่าย อาจใช้วิธีลดคุณภาพหรือ
ลดความสะดวกในการเข้ารับบริการ (เช่น โรงพยาบาลปิดหอผู้ป่วย ท�ำให้ระยะเวลารอเตียงนานขึ้น)
ขณะเดียวกัน คุณภาพการให้บริการจะลดลง หากการเข้าถึงบริการไม่สะดวกหรือก�ำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายไว้ต�่ำ  ระบบการให้บริการด้านสุขภาพของแต่ละประเทศจึงอยู่ที่จุดสมดุลของปัจจัยทั้ง 3
ดังกล่าว
		 เป็นจุดสมดุลที่ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนนั้นๆ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกได้รับ
บริการที่มีคุณภาพระดับหนึ่ง และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
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สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในทศวรรษที่ผ่านมา

ในการก� ำ หนดจุ ด สมดุ ล ของระบบการดู แ ลสุ ข ภาพของสมาชิ ก ของชุ ม ชนหรื อ ประชาชน
ของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น นโยบายด้ า นสุ ข ภาพจึ ง เป็ นประเด็ นที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง
ฐานะทางเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพและความรุนแรงของปัญหา ตลอดรวมถึงระบบการให้บริการ
(สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย
ระบบการเบิกจ่าย ฯลฯ) ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพประกอบที่ 2 และ 3

ภาพประกอบที่ 2 : ระบบการดูแลสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายต�่ำ การเข้าถึงไม่สะดวก ส่งผลให้ระบบการให้
บริการห่างจากมาตรฐานคุณภาพที่ควรเป็น

ภาพประกอบที่ 3 : ระบบการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เข้าถึงได้ง่าย ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง
ไปตามส่วน
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ส�ำหรับในประเทศไทย ระบบการประกันสุขภาพทีส่ ำ� คัญ 3 ระบบ ก�ำหนดสิทธิใ์ นการรับบริการ
ที่แตกต่างกัน จุดสมดุลของทั้ง 3 ระบบ ไม่ได้เป็นจุดเดียวกัน ประเด็นที่มักเป็นข้อถกเถียงกันเสมอ
คือลักษณะดังกล่าวถือว่าขัดต่อภาวะ Health Equity หรือไม่? ประชาชนคนไทยได้รับการให้บริการ
ด้านสุขภาพที่มี 3 มาตรฐานหรือไม่?

การวิเคราะห์ระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนของประเทศไทย

เพื่อให้เกิดความสมดุลของสามเหลี่ยมการดูแลสุขภาพและเกิดความเสมอภาคทางสุขภาพ
รวมถึงความเท่าเทียมกันในการรับบริการทางสุขภาพขึน้ หลักการการด�ำเนินการกระท�ำได้ 2 รูปแบบ
คือ
		รูปแบบที่ 1 : จุดสมดุลของทั้ง 3 ระบบ อยู่ที่จุดเดียวกัน
ภายใต้หลักการนี้ จุดสมดุลคือสิทธิ์การรับบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน (ซึ่งก�ำหนดระดับ
ความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ มาตรฐานคุณภาพการบริการที่เป็นที่ยอมรับภายใต้ค่าใช้จ่าย
ที่เหมาะสม) ของทั้ง 3 ระบบประกันสุขภาพ เป็นจุดเดียวกัน (Basic Service Package) บุคคลใด
ที่ต้องการได้รับบริการที่สูงกว่าระดับดังกล่าว ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเองเมื่อเข้ารับบริการ
ในแต่ละครั้ง - Copayment (ดูภาพ ประกอบที่ 4) ทั้งนี้ สิทธิ์การรับบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน
ดังกล่าว ต้องครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ

ภาพประกอบที่ 4 : ระบบการดูแลสุขภาพที่ผู้รับบริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากการให้
บริการระดับพื้นฐาน
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สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในทศวรรษที่ผ่านมา

		รูปแบบที่ 2 : จุดสมดุลของแต่ละระบบอยู่ต่างที่กัน
ภายใต้หลักการนี้ จุดสมดุลคือสิทธิ์การรับบริการด้านสุขภาพของแต่ละระบบอยู่ต่างที่กัน
นั่นคือผู้ได้รับสิทธิ์ของแต่ละระบบ ได้รับสิทธิ์การรับการรักษาพยาบาลพื้นฐานที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้
ผูม้ สี ทิ ธิใ์ นแต่ละระบบมีสว่ นรับผิดชอบในจุดสมดุลของการให้บริการด้านสุขภาพพืน้ ฐานโดยผ่านกลไก
ต่างๆ (เช่น การหักเงินรายได้ การก�ำหนดอัตรารายได้ที่ต�่ำ) และส่วนรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์ควรเป็น
สัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิทธิ์ที่ได้รับที่แตกต่างกัน
1. การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
1. ประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ไร้สัญชาติและกลุ่มผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่กันดาร
ซึ่งมีอุปสรรคในการติดต่อกับสถานที่ราชการ ไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่มีสิทธิในการได้รับหลักประกัน
สุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
หลักฐานที่จ�ำเป็นต้องแสดงเมื่อเข้ารับบริการ
ตารางประกอบที่ 1 : แสดงให้เห็นความแตกต่างของระบบการดูแลสุขภาพต่างๆ4
ข้าราชการ
ลักษณะ

สวัสดิการ

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
ประกัน
ภาคบังคับ

หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง สนง.ประกัน
ก�ำกับดูแล
สังคม

แรงงาน
ต่างด้าว

พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
สวัสดิการ

ข้าราชการ
กรุงเทพฯ

สวัสดิการ

ประกัน
ภาคบังคับ

สวัสดิการ

สปสช.

สนง.สาธารณสุข องค์กรปกครอง กองบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
จังหวัด
ส่วนท้องถิ่น สนง.คลัง กทม.

กระทรวง กระทรวง
ต้นสังกัด การคลัง

กระทรวง
กระทรวง
แรงงานและ
สาธารณสุข
สวัสดิการสังคม

กระทรวง
กระทรวง
แรงงานและ
มหาดไทย
สวัสดิการสังคม

กระทรวง
มหาดไทย

แหล่งเงิน งบประมาณ
แผ่นดิน

ลูกจ้าง/
นายจ้าง/รัฐ

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้ประกันตน

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

วิธีจ่าย จ่ายตามจริง
ค่าบริการ

เหมาจ่าย

เหมาจ่าย

เหมาจ่าย

จ่ายตามจริง

เหมาจ่าย

หมายเหตุ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพสถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย : กุมภาพันธ์ 2556
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ประสิทธิ์ วัฒนาภา

2. ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนยังคงมีปัญหาในการรับภาระด้านการเดินทางและ
ค่าเสียโอกาสจากการต้องหยุดงานเมือ่ ประสงค์จะเข้ารับบริการสาธารณสุข จึงไม่สามารถเข้ารับบริการได้
แม้จะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. โครงสร้างของปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับปัญหาในมิติอื่นๆ
เช่น การคมนาคมขนส่ง การเมืองการปกครอง ซึง่ เกีย่ วพันกับภารกิจของหน่วยงานอืน่ และจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาโอกาสและช่องทางการเข้ารับบริการ ควบคู่ไปกับสิทธิในการเข้ารับบริการที่
ปัจจุบันได้รับการรับรองตามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข1

1. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ป่วยถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลที่พึงได้ของตน และให้
ผู้ป่วยมีสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลการรักษาของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีการบังคับใช้จริง
ทั้งในส่วนของกระบวนการรักษา และยาที่ใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้ทราบทางเลือกของตนเกี่ยวกับ
บริการสุขภาพตามสิทธิที่พึงได้รับ ตลอดจนการได้รับการชดเชยเยียวยาผลกระทบจากการรักษา
ที่ผิดพลาดตามสมควร
2. จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการรับบริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
3. กระจายทรัพยากรสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ ซึ่งควร
จัดให้มีเพียงพอในทุกสถานพยาบาล
4. พัฒนาระบบการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อช่วยลดภาระในการเดินทางเข้ารับบริการ
สาธารณสุ ข ของผู ้ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ห ่ า งไกล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด ท� ำ แผนการตรวจเยี่ ย ม และ
รักษาเคลื่อนที่นอกเวลาราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้อง
ประกอบอาชีพในช่วงวันและเวลาราชการ
5. พัฒนาช่องทางการบริการส�ำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยส�ำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น
อาจควรพิจารณาให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการด้านสุขภาพที่จัดเก็บเงินสมทบจากแรงงานข้ามชาติ
เป็นการเฉพาะ เพี่อความยั่งยืนในการบริหารโดยไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนกรณีที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขหรือไม่ได้รับ
ความเท่าเทียมกันของคุณภาพการบริการ
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สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในทศวรรษที่ผ่านมา

6. พัฒนาระบบการชดเชยค่าเสียโอกาสจากการหยุดงานเมื่อต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาล
ซึ่งสะท้อนการสูญเสียรายได้ตามจริง และเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
2. ความเท่าเทียมของคุณภาพบริการ
1. คุณภาพ ประเภทของบริการทีไ่ ด้รบั ยังมีความเหลือ่ มล�ำ 
้ และความล่าช้าของการได้รบั บริการ
ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ ตลอดจนรูปแบบและสัดส่วนการสมทบเข้ากองทุนยังคงมีความแตกต่างกัน
ตามแต่ละระบบประกันสุขภาพ
2. ความเหลื่ อ มล�้ ำ ของคุ ณ ภาพบริ ก ารและยาที่ ไ ด้ รั บ การกระจายจ� ำนวนบุ ค ลากรทาง
ด้านสาธารณสุข ปริมาณและคุณภาพของครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท และ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ
3. ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
4. หลักประกันสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นการรับรองการเข้าถึง
บริการสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ มีโครงสร้างทีแ่ ตกต่างจากสิทธิประโยชน์
ในระบบประกันสุขภาพอื่นๆ กล่าวคือ ระบบสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมีสิทธิประโยชน์ใน
การรักษาพยาบาลอยู่ในรูปของสวัสดิการของข้าราชการที่มีฐานเงินเดือนต�่ำกว่าผู้ประกอบอาชีพใน
ภาคเอกชน และระบบประกันสังคมที่ผู้ได้รับสิทธิและนายจ้างต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุน
5. บุ ค ลากรทางการแพทย์ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะออกจากระบบราชการมุ ่ ง สู ่ เ อกชน เนื่ อ งจาก
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า และมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีคุณภาพชีวิตดีกว่า
6. การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับสถานบริการสาธารณสุขและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยังคง
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกแก่โรงเรียนแพทย์และสถานบริการสาธารณสุขในเขตเมือง
ซึ่งมีความพร้อมในการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพระบบบริการที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข1

1. เพิ่มทางเลือกในการร่วมจ่ายสมทบของผู้ประกันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แก่ผู้ประสงค์จะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าบริการขั้นพื้นฐานดังที่ระบุไว้ตามสิทธิ อันเป็น
แนวทางที่ช่วยสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบประกันสุขภาพของประเทศโดยรวม และสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันในระบบอื่นที่ได้มีการร่วมสมทบในรูปแบบอยู่แล้ว
2. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ทั้งในด้านการป้องกันการส่งเสริม
สุขภาพ และการรักษาโรค เพื่อร่วมใช้ทรัพยากรทั้งในด้านสถานบริการบุคลากร และครุภัณฑ์ใน
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ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนามาตรการให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการเกิดโรค
3. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเขตพื้นที่ห่างไกลสู่โรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่ ตลอดจนระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงคุณภาพบริการของประชาชนในเขตพื้นที่
ห่างไกล
4. บูรณาการระบบบริหารจัดการด้านการบริการทางการแพทย์ของ 3 กองทุน ได้แก่
กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ข้าราชการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ ท�ำให้ทกุ คนได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
รวดเร็วและปลอดภัยเท่าเทียมอย่างทั่วถึง และไม่มีความเหลื่อมล�้ำในการให้บริการ
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พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน
และคนรักร่วมเพศ
(The Development of the Gender-Neutral Language
and Homosexuality Laws)
ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล*

บทคัดย่อ
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ......ถือว่าเป็นก้าวใหม่ของสังคมไทยส�ำหรับคู่รักเพศเดียวกัน
ปัจจุบันมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจ�ำนวนมากที่ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนครอบครัวคู่รักหญิงชายทั่วไป แต่ไม่มี
กฎหมายรับรองสถานภาพ ท�ำให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในเรื่องสิทธิและ
หน้าที่ที่จะพึงมีพึงได้ ซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะ
ความแตกต่างทางเพศหรือการเลือกปฏิบตั โิ ดยเหตุผลเรือ่ งเพศ ในประเทศทางตะวันตกหลายประเทศ
มี ก ารแก้ ก ฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ลั ก ษณะครอบครั ว เพื่ อ ให้ มี ก ารจดทะเบี ย นสมรสระหว่ า ง
ผูร้ กั เพศเดียวกันได้ แต่ในทวีปเอเชีย ยังไม่มปี ระเทศใดยอมรับกฎหมายลักษณะนี้ ซึง่ หากประเทศไทย
ผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้ก็จะเป็นประเทศแรกที่เป็นผู้น�ำในด้านสิทธิความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ
ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางกฎหมายที่ส�ำคัญยิ่ง
ค�ำส�ำคัญ : คนรักเพศเดียวกัน, คนรักร่วมเพศ, ร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ พ.ศ. ..., Civil partnership,
Sexual orientation and Homosexuality

* ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งกรุงเทพใต้, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556)
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บทน�ำ
ในโลกปัจจุบนั ทีเ่ ราเรียกว่าโลกยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) ซึง่ หมายถึง การทีป่ ระชาคมโลก
ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลการกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
กว้างขวาง เป็นผลจากการพัฒนา การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของโลก ที่ส่งผลกระทบอันรวดเร็วและส�ำคัญต่อส่วนอื่นๆ ของโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สภาพทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สืบเนื่องจากเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้า ท�ำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายเป็นผลให้มีความเลื่อนไหล
ทางด้านความคิดจากโลกตะวันตกไปสู่ตะวันออก ถือได้ว่าเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ประกอบกับ
การเคลื่อนย้ายของคนในประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นไปโดยเสรี ก็เป็นผลให้มีการน�ำแนว
ความคิดใหม่ ๆ ไปยังอีกสังคมหนึ่งด้วย หนึ่งในแนวความคิดที่ส�ำคัญที่มีการยอมรับในสังคมไทย
มากขึน้ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา คือ เรือ่ งคนรักเพศเดียวกัน  (Gender-Neutral Language) และคนรัก
ร่วมเพศ (Homosexuality) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการเปิดเผยตัวในสังคมไทยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แตกต่างจากยุคก่อนหน้าที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะอยู่กันแบบไม่เปิดเผย เพราะหากเปิดเผยตัวจะมี
ผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวอย่างมากเนื่องจากสังคมยังไม่ยอมรับและจะมีการวิพากษ์วิจารณ์
หรือตัง้ ข้อรังเกียจทีร่ นุ แรงได้ แต่ขณะนีก้ ลุม่ บุคคลดังกล่าวจะมีอยูใ่ นทุกชนชัน้ ของสังคมไทยเลยก็วา่ ได้
ทั้งแวดวงนักธุรกิจ ข้าราชการ สื่อมวลชน เป็นต้น เมื่อมีการเปิดตัวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมากขึ้น
ก็มีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ในฐานะมนุษย์ว่าควรได้รับการรับรองอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวรวมไปถึงเรื่องการสมรสและการก่อตั้งครอบครัว (Gender-Neutral
Marriage)
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การพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศ
(The Development of the Gender-Neutral language and Homosexuality Law)

บทที่ 1
พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศในสังคมโลก
คนรักร่วมเพศหรือคนรักเพศเดียวกันหมายถึง พฤติกรรมทางเพศ หรือความสนใจของใน
เพศเดียวกัน หรือรสนิยมทางเพศ ในเรื่องรสนิยมทางเพศหมายถึง “มีเพศสัมพันธ์หรือความรักใน
ทางโรแมนติกพิเศษกับบุคคลในเพศเดียวกัน” และยังหมายถึง “ความรู้สึกส่วนตัวและการแสดงออก
ทางสังคม” โดยยึดจากความชอบ พฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออก และการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคม
เดียวกันของพวกเขา ปัจจุบันได้มีค�ำศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น “ความหลากหลายทางเพศ” หรือ
กลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลายหลายทางเพศ เนือ่ งจากค�ำดังกล่าวมีความหมายทีค่ รอบคลุมและตรงตัวกว่า
ค�ำว่า “รักร่วมเพศ” ทีอ่ าจถูกตีความบุคคลประเภทนีใ้ ห้ความส�ำคัญต่อการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม
ค�ำว่าความหลากหลายทางเพศนั้นอาจหมายความรวมถึงผู้ที่มีรสนิยมรักสองเพศด้วย
คนรักร่วมเพศนั้น หรือคนรักเพศเดียวกัน มีมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์แรก ๆ รูปแบบบางอย่าง
เกี่ยวกับการดึงดูดทางเพศและความต้องการทางเพศระหว่างผู้ชายด้วยกัน ฝังแน่นมานานเป็น
การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานทางสังคมและมีการกล่าวถึงมากที่เกี่ยวกับกรีกโบราณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ ในบางวัฒนธรรมอย่างศาสนาเอบราฮัม มีกฎหมาย
ออกมาและโบสถ์ ไ ด้ ถื อ ว่ า การร่ ว มเพศทางทวารหนั ก เป็ น การละเมิ ด ต่ อ กฎสวรรค์ ห รื อ เป็ น
“อาชญากรรมฝืนธรรมชาติ” ที่ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างรุนแรง เช่น การประหารชีวิต โดยมากใช้ไฟเผา
(เพือ่ เป็นการกระท�ำช�ำระบาป) การร่วมเพศทางทวารหนักระหว่างผูช้ ายด้วยกันเกิดขึน้ ก่อนยุคความเชือ่
คริสเตียน โดยมากมักอ้างถึงในกรีกโบราณว่าเป็น “อธรรมชาติ” ย้อนไปได้ในยุคเพลโต
ศตวรรษที่ 20 เรื่องคนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องการศึกษาที่ส�ำคัญและถกเถียงกันในสังคม
ตะวันตก โดยเฉพาะหลังจากการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของเกย์ที่เริ่มในปี 1969 และเมื่อผ่านอ�ำนาจ
ผู้มีอ�ำนาจอย่างด้านพยาธิวิทยาหรือความป่วยทางจิตที่สามารถรักษาได้ การรักเพศเดียวกันได้มี
การตรวจสอบมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เข้ า ใจทางด้ า นชี ววิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา การเมื อ ง พั นธุ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ และความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของการปฏิบัติทางเพศ และอัตลักษณ์กฎหมาย
และสถานภาพทางด้านสังคมของคนทีต่ อ่ สูใ้ นการกระท�ำของชาวรักร่วมเพศ หรือการบ่งชีใ้ นฐานะเกย์
หรือเลสเบี้ยน แปรเปลี่ยนไปทั้งโลก และในบางทีก็ยังคงต่อต้านทางด้านการเมืองและศาสนา
ทัศนคติด้านสังคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพศเดียวกันมักแตกต่างกันไปทั้งสถานที่และเวลา
มีตงั้ แต่ความคาดหวังของผูช้ ายทีจ่ ะต่อต้านความสัมพันธ์เพศเดียวกัน ถึงการรวมตัวอย่างไม่ตงั้ ใจผ่าน
การยอมรับของสังคม ถึงการเห็นทีก่ ารปฏิบตั ใิ นฐานะคนบาป ความอดกลัน้ การบังคับใช้ทางกฎหมาย
และวิธีการตัดสินทางกฎหมายและการห้ามปรามที่อาจมีโทษถึงตาย หลายชาติส่วนใหญ่ไม่กีดกัน
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การอยู่ร่วมกันของคน อ�ำนาจศาลบางแห่งให้ความส�ำคัญของสิทธิเท่าเทียมกันการปกป้องและ
สิทธิของโครงสร้างครอบครัวเดียวกัน รวมถึงการแต่งงานด้วย ในบางชาติควบคุมออกจากคนรักต่างเพศ
ในบางที่ห้ามแสดงออกกิจกรรมรักร่วมเพศและถือว่าผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงตาย ในประเทศ
ที่เป็นมุสลิม ยกตัวอย่าง ประเทศอิหร่าน ซูดาน เยเมน โซมาเลียและบางส่วนของประเทศไนจีเรีย
ส�ำหรับเรื่องการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน (Gender-Neutral Marriage) นั้นยังไม่เป็น
ทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางของสังคมประเทศทัว่ โลก รวมทัง้ ในประเทศไทยทีย่ งั ไม่มกี ารยอมรับการสมรส
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน โดยถือว่ายังขัดต่อกฎหมายไทย ด้วยเหตุนสี้ ถานะทางทะเบียน เพือ่ การอยู่
ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกันหรือ Civil Partnership จึงเป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจ เหตุผลที่ท�ำให้
หลายประเทศเห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายรับรอง “การสมรส” หรือ “รับรองสถานภาพ
การอยู่ร่วมกัน” ของบุคคลเพศเดียวกันนั้น เป็นเพราะว่านักกฎหมายหรือฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่า
เป็นเรื่องถูกต้องและชอบธรรมที่จะสร้างสถาบันขึ้นมาอีกสถาบันหนึ่งส�ำหรับคนกลุ่มนี้เคียงคู่ไปกับ
สถาบันสมรสของคนต่างเพศ เนื่องจากมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการสมรส และการก่อตั้ง
ครอบครัว และต้องค�ำนึงอยู่เสมอว่าสิทธิเสรีภาพในการสมรสและการก่อตั้งครอบครัว “เป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน” ของมนุษย์ทุกคน ไม่จ�ำเป็นว่าเฉพาะแต่ชายและหญิงเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว
นอกจากนี้พัฒนาการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องยืนยันว่านอกเหนือจากการสมรสระหว่าง
คนต่างเพศกันแล้ว การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันก็ยังถือเป็น “สิทธิเสรีภาพ” อย่างหนึ่ง
ของ “มนุษย์” เช่นกัน หมายถึง ปัจเจกชนต้องมีอิสระในการก�ำหนดวิถีชีวิตของตนเอง (Selfdetermination) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรายอมรับว่ามนุษย์มีสิทธิในการก�ำหนดเพศวิถีของตนแล้ว
ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะน�ำมาใช้เป็นข้อคัดค้านสิทธิในการก�ำหนดวิถีชีวิตและการก่อตั้งครอบครัวของ
บุคคลเพศเดียวกัน และจากแนวความคิดนี้เองที่ท�ำให้กล่าวได้ว่า “การสมรสควรเปิดกว้างให้กับ
ทุกคน” หรือจะเรียกว่าเป็นเสรีภาพที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้โดยไม่สมควรจะน�ำเรื่องการแบ่งแยก
ทางเพศมาเป็นอุปสรรค
ส�ำหรับประเทศทีก่ ฎหมายรับรองการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันว่าเป็นคูส่ มรสทีถ่ กู ต้องตาม
กฎหมายครอบครัว และมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศ
ได้แก่
- ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2001 ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ยอมรับการสมรสระหว่าง
เพศเดียวกันโดยถูกกฎหมาย
- ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อปี 2003
- ประเทศสเปนและประเทศแคนาดา เมื่อปี 2005
- ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี 2006 ซึ่งถือเป็นชาติแรกในทวีปแอฟริกาที่ยอมรับการแต่งงาน
ของบุคคลรักเพศเดียวกัน
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การพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศ
(The Development of the Gender-Neutral language and Homosexuality Law)

- ประเทศสวีเดน เมื่อปี 2009 มีเสรีภาพในการประกอบพิธีสมรสตามหลักศาสนาได้
- ประเทศโปรตุเกส เมื่อปี 2010 โดยมีการเห็นชอบให้กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันสามารถ
แต่งงานได้โดยชอบธรรม
- ประเทศไอซ์แลนด์ เมื่อปี 2010 ซึ่งนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศได้เข้าพิธีสมรสกับ
คู่รักหญิง และกฎหมายฉบับใหม่ของประเทศได้ให้เสรีภาพแก่คู่รักเพศเดียวกันให้แต่งงานกันได้
- ประเทศอาร์เจนตินา่ เมือ่ ปี 2010 ซึง่ ถือเป็นประเทศแรกในละตินอเมริกาทีผ่ า่ นร่างกฎหมาย
รับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ประเทศที่มีการออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันว่า
เป็นสิง่ ทีถ่ กู กฎหมาย เฉพาะบางรัฐ คือประเทศสหรัฐอเมริกาทีร่ ฐั ไอโอวา คอนเนตทิคตั แมสซาชูเซตส์
เวอร์มอนต์ นิวแฮมเชียร์ และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ล่าสุดรัฐอิลลินอยส์ได้ผา่ นกฎหมายของคนรักเพศเดียวกัน
เข้าสภาแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยวุฒิสภาลงคะแนน 32 ต่อ 21 ผ่านกฎหมายรับรอง
การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันโดยกฎหมายนี้จะก�ำหนดนิยามของการแต่งงานตามกฎหมายใหม่
ที่ไม่จ�ำกัดเฉพาะว่าเป็นการแต่งงานระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้น แต่เปลี่ยนเป็นการแต่งงานของ
คนสองคนแทน แต่ยงั มีขอ้ ห้ามใน 30 รัฐ ซึง่ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เคยกล่าวว่าคูร่ กั เพศเดียวกัน
สมควรได้รับการอนุญาตให้แต่งงานกันได้ และชาวอเมริกันส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการแต่งงาน
ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมากขึ้น เมื่อประมาณกลางปี 2555 ผู้พิพากษาศาลในรัฐคอนเนตทิคัต
มีค�ำพิพากษาว่า กฎหมายที่ให้ค�ำนิยามการแต่งงานว่าหมายถึงการแต่งงานระหว่างเพศชายและหญิง
เท่านั้น ปฏิเสธการแต่งงานของชาวเกย์ นั้นเป็นสิ่งที่ขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกัน
และประเทศแม็กซิโก โดยเฉพาะกรุงแม็กซิโกซิตี้ อย่างไรก็ดี ในประเทศฝรั่งเศสนั้นเคยยอมรับ
พิธีการจดทะเบียน (civil union-registered partnership) หรือลักษณะเป็นหุ้นส่วนชีวิต เพื่อเป็น
ทางออกให้แก่กลุ่มคนที่ยังไม่ปรารถนาที่จะสมรสตลอดจนกลุ่มคนรักเพศเดียวกันไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกัน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิต่างๆ ในระดับหนึ่งคล้ายคลึงกับการสมรส ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศสได้ผ่านร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการ อนุญาต
ให้กลุ่มชาวรักร่วมเพศ สามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องแล้ว และสามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้
หลังลงมติรองรับจากวุฒิ สมาชิก 329 ต่อ 229 เสียง โดยกฎหมาย “สมรสส�ำหรับทุกคน” ได้รับ
การสนับสนุนจากประธานาธิบดี และวุฒสิ มาชิกฝ่ายซ้าย และมีการจัดท�ำผลส�ำรวจ พบว่าชาวฝรัง่ เศส
จ�ำนวน 55 57 60 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการอนุญาตให้กลุ่มหญิงรักหญิงหรือชายรักชายแต่งงาน
กันอย่างถูกกฎหมาย และอีกราว 50 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับกับการที่กลุ่มรักร่วมเพศรับอุปถัมภ์เด็ก และ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษได้ลงมติสนับสนุนร่างกฎหมาย
แต่งงาน ของคนเพศเดียวกันด้วยคะแนนเสียง 400 ต่อ 175 เสียง ซึ่งการลงมติดังกล่าวถือเป็นชัยชนะ
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ครั้งส�ำคัญของนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน ที่พยายามผลักดันให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน
เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายแม้ ว ่ า จะเผชิ ญ กั บ เสี ย งคั ด ค้ า นก็ ต าม โดยร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้
จะถูกน�ำเข้าหารือในสภา ในรายละเอียดเพิ่มเติมและหากมีผลบังคับใช้ ก็จะเป็นการเปิดทางให้
คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ ทัง้ พิธที จี่ ดทะเบียนสมรสและพิธที างศาสนา  โดยประเทศอังกฤษ
ตั้งแต่ปี 2005 ผู้รับเพศเดียวกันมีสิทธิจดทะเบียนเป็นคู่ครองกัน (Civil Partnership) แต่ไม่สามารถ
สมรสกันได้ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสะสมจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษ
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระเทศที่ ไ ด้ รั บ รองโดยผลของกฎหมายว่ า มี ลั ก ษณะเป็ น หุ ้ น ส่ ว นชี วิ ต (Civil
Partnership) ทีจ่ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษต่างๆ จากรัฐและมีหน้าทีต่ า่ งๆ ตามกฎหมายแม้จะไม่เต็มทีเ่ ท่ากับ
ประเทศที่มีการยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน ว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายครอบครัว ดังที่กล่าวมาแล้วได้แก่ รัฐอันดอร์รา ประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก
ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเยอรมนี ประเทศฮังการี ประเทศไอซ์แลนด์ รัฐลิกเทนสไตน์ รัฐลักเซมเบิรก์
รัฐสโลวีเนีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

บทที่ 2
พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศในประเทศไทย
ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น มีค�ำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่กฎหมายไทยจะยอมรับและ
ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแห่งความสุขนี้ แม้จะยังไม่ก้าวไปถึง
การยอมรั บ การสมรสแต่ อ ย่ า งน้ อ ยการยอมรั บ สถานะทางทะเบี ย นก็ ถื อ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ และ
นับเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งของกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายครอบครัว และกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ค�ำตอบก็คือ ส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 30 บัญญัติว่า บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานภาพบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
ในสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้ ถือได้วา่ ทุกคนทีเ่ กิดมามีสทิ ธิเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ ปัจจุบนั มีบคุ คล
เพศเดียวกันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเป็นจ�ำนวนมากแต่มิได้มีการรับรองตามกฎหมายเหมือนเป็นบุคคล
ในครอบครัวเดียวกันเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1448 ว่าด้วย
เรื่องครอบครัวมักให้สิทธิเฉพาะชายกับหญิงที่มีเพศตามที่ก�ำหนดมาและกฎหมายรับรองเท่านั้น
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ซึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่ใช้มานานและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ส�ำหรับประเด็นการจดทะเบียนรับรองคูค่ นรักเพศเดียวกันนัน้ เคยมีการพูดคุยกันมาแล้วตัง้ แต่ปี 2544
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเห็นด้วยที่จะมีการจดทะเบียนคู่คนเพศเดียวกัน
แต่ขณะนั้นยังเป็นเรื่องที่แปลกเกินไปส�ำหรับสังคมไทย ต่อมาปี 2548 มีการเสนอว่าหากต้องการ
ให้กฎหมายจดทะเบียนรับรองคู่ชีวิตเพศเดียวกันสามารถรวบรวมรายชื่อขอแก้ไขกฎหมายได้ แต่
เป็นเพียงการจุดประเด็นที่ไม่มีการสานต่อ ปัจจุบันสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้กฎหมาย
จดทะเบียนรับรองคู่ชีวิตคนรักเพศเดียวกันถูกหยิบยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้ง จากการผลักดันของ
กลุ่มองค์กรหลาย ๆ องค์กรก่อให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพราะที่ผ่านมาทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมักเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนรักเพศเดียวกันอย่างไม่เหมาะสม ทัง้ กรณีทชี่ ายทัง้ สองคนไปยืน่ ค�ำร้องขอ
จดทะเบียนสมรสที่ส�ำนักทะเบียน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมีการตรวจสอบเอกสารประกอบ
ค�ำร้องขอ พบว่าทั้งสองคนเป็นเพศชาย ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขแห่งการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 1448 ที่ระบุว่า “การสมรสจะท�ำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์”
สํานักทะเบียนจึงไม่อนุมัติให้จดทะเบียนสมรสได้ คู่รักคู่นี้เห็นว่าค�ำสั่งปฏิบัติปฏิเสธการจดทะเบียน
สมรสเป็นการละเมิดสิทธิ ท�ำให้เกิดความไม่เท่าเทียมเพราะความแตกต่างทางเพศ จึงร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ร้องร้องว่าเป็นชายโดยก�ำเนิด แต่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้ว
เพียงแต่ไม่สามารถมีบตุ รได้เท่านัน้ ซึง่ ผูร้ อ้ งมีความประสงค์จะถือเพศเป็นหญิง แต่เจ้าพนักงานขัดข้อง
ในการแก้หลักฐานในทางทะเบียนบัตรประจ�ำตัวประชาชนและทะเบียนทหาร นอกจากจะได้รบั อนุญาต
จากศาลก่อน จึงขอร้องให้ศาลสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องถือเป็นเพศหญิง คดีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่า
เพศของบุคคลธรรมดานั้น กฎหมายรั บรองและถื อ เอาตามเพศที่ ก� ำ เนิ ด มาและค� ำ ว่ า “หญิ ง ”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายความถึง คนที่ออกลูกได้ ผู้ร้องถือก�ำเนิดมาเป็นชาย
ถึงหากจะมีเสรีภาพในร่างกายโดยรับการผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศเป็นอวัยวะเพศหญิงแล้วก็ตาม
แต่ผู้ร้องรับรู้อยู่ว่าไม่สามารถมีบุตรได้ ฉะนั้นโดยธรรมชาติและตามกฎหมายรับรอง ผู้ร้องยังคงเป็น
เพศชายอยู่ และไม่มีกฎหมายรับรองให้สิทธิผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพศที่ถือก�ำเนิดมาได้เนื่องจาก
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วของศาลฎี ก า และบุ ค คลกลุ ่ ม รั ก เพศเดี ย วกั น มี เจตนาที่ จ ะอยู ่ ร ่ ว มกั น หรื อ
มีความยินยอมสมัครใจที่จะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาก็ไม่สามารถท�ำการสมรสกันได้ แล้วกฎหมายให้
สิทธิเฉพาะชายกับหญิงทีม่ เี พศตามทีก่ ำ� เนิดมาและกฎหมายรับรองเท่านัน้ นอกจากกรณีดงั กล่าวแล้ว
ยังมีหนังสือชีวติ ทีถ่ กู ละเมิดเรือ่ งเล่ากะเทย ทอมดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศได้เล่าเรื่องของหญิงรักหญิงคู่หนึ่งซึ่งคนหนึ่งเป็นข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลได้ วันหนึง่ คนรักของเธอประสบอุบตั เิ หตุโรงพยาบาลไม่ยนิ ยอมให้เธอเซ็นอนุญาตในการรักษา
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ผู้ป่วย เนื่องจากเธอไม่ใช่ญาติและไม่ใช่คู่สมรสตามกฎหมาย นอกจากนี้เธอยังไม่สามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลให้กบั คนรักได้ดว้ ย เนือ่ งจากระเบียบของกระทรวงการคลังมิได้ให้สทิ ธิแก่บคุ คลทีใ่ ช้ชวี ติ คูก่ บั
คนเพศเดียวกัน หรือกรณีที่ผู้ชายรักชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานต้องการท�ำประกันชีวิตโดยให้ระบุให้
คนรักฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ แต่บริษัทประกันปฏิเสธไม่รับท�ำสัญญาประกันชีวิตให้กับชาย
รักชายผู้นี้ ถึงแม้ทั้งสองคนกลับค�ำสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่สามารถยกประโยชน์ให้แก่กันและกันได้
เพราะทัง้ สองคนไม่ได้เป็นสามีภริยาตามกฎหมาย และไม่ได้เป็นญาติกนั ในขณะทีส่ ามีภริยาทีอ่ ยูก่ นิ กัน
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถท�ำประกันชีวติ และยกประโยชน์ให้อกี ฝ่ายหนึง่ ได้ คณะกรรมาธิการฯ
ของสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะท�ำงานขึ้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และได้สรุปแนวคิดว่าควรจะมี
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ.... ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมจึงเสนอให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมืองผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและ
ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการท�ำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ
4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และวิทยาลัยพาณิชยการโดย 80 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยที่จะให้มีพระราชบัญญัติดังกล่าวและ
หลังจากนั้นจะด�ำเนินการตามขั้นตอนที่เสนอสภาพิจารณาต่อไป โดยขณะนี้จะมีการรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนอย่างน้อย 15,000 ชือ่ เพือ่ น�ำเสนอต่อประธานรัฐสภาเพือ่ ขอให้พจิ ารณาเรือ่ งนีอ้ ย่างเร่งด่วน
มีความเห็นจาก พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ว่าร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต พ.ศ. ดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบให้กับสังคมไทย เพราะไม่มีใครเสียประโยชน์
และไม่ได้ให้สิทธิพิเศษใด ๆ แก่ผู้จดทะเบียนชีวิตคู่เหนือกว่าชายหญิงทั่วไปที่จดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั แต่เป็นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมแก่กลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เพศที่ขาดสิทธิ และยังเจอปัญหาการเลือกปฏิบัติและขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต พ.ศ.... ทุกมาตรามีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ....
โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวได้บัญญัติใช้มานานและ
ไม่สอดคล้องกับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีบุคคลจ�ำนวนมากที่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างรักใคร่ห่วงใย
ดูแลกันและเฉกเช่นบุคคลในครอบครัว สมควรได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงมีพึงได้จาก
การใช้ชีวิตคู่ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
		มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ...
		
		มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		
		มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นซึ่งมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
		
		มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
		“คู่ชีวิต” หมายถึง บุคคล 2 คนที่จดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้
		“การจดทะเบียน” หมายความว่า การที่บุคคลสองคนแสดงความยินยอม โดยการจดข้อความ
ลงในทะเบียนคู่ชีวิตเพื่อความสมบูรณ์ทางกฎหมาย
		“การบันทึก” หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์
		“นายทะเบียน” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้แต่งตั้งขึ้น
		“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า
(1) คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในครอบครัว
(2) คู่สมรส คู่ชีวิต บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรม หรือ
ผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคลตาม (1)
		มาตรา 5 บุคคลที่จะเป็นพยานตามมาตรานี้ไม่ได้คือ
(1) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) บุคคลวิกลจริตบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
(3) บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

		มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่
รักษาการเท่าที่เกี่ยวกับกระทรวงนั้น ๆ ให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกกฎ
กระทรวงตามระเบียบการงานตามอ�ำนาจหน้าที่ กับให้มอี ำ� นาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการจดทะเบียนคู่ชีวิต
		มาตรา 7 การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะท�ำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะ การจดทะเบียน
คู ่ ชี วิ ต จะกระท� ำ ได้ โ ดยบุ ค คลทั้ ง สองเช่ น ว่ า นั้ น ได้ แ สดงความยิ น ยอมให้ ป รากฏโดยเปิ ด เผยต่ อ
หน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย
		มาตรา 8 การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะกระท�ำมิได้ถ้า
(1) บุคคลที่จดทะเบียนคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้มีสัญชาติไทย
(2) บุคคลที่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
(3) เป็นญาติสบื สายโลหิตโดยตรงขึน้ ไปหรือลงมาก็ดี เป็นพีน่ อ้ งร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บดิ า
หรือมารดาก็ดีความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่ค�ำนึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่
(4) บุคคลใดซึ่งได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 อยู่ก่อน
หรือได้จดทะเบียนคูช่ วี ติ กับบุคคลอืน่ ก่อนอยูแ่ ล้ว หากจดทะเบียนคูช่ วี ติ อยูก่ อ่ นการจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ให้ถอื การจดทะเบียนในครัง้ แรกเป็นส�ำคัญ การจดทะเบียนใด
ในครั้งหลังให้ถือว่าเป็นการจดซ้อนกับการจดครั้งแรกและเป็นโมฆะ
(5) มีความสัมพันธ์เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมต่อกัน
		มาตรา 9 การจดทะเบียนคูช่ วี ติ ในต่างประเทศระหว่างคนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ มีสญ
ั ชาติไทย จะท�ำตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนัน้ ก็ได้
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยให้นายทะเบียนหรือ
กงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียน
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หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต
		มาตรา 10 คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
และให้น�ำบทบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของคู่สมรสมาใช้กับคู่ชีวิต
ตามกฎหมายนี้เสมือนเป็นคู่สมรสตามกฎหมาย
ให้ถือว่าคู่ชีวิตเป็นบุคคลในครอบครัว ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความรุนแรงใน
ครอบครัว และมีให้อ�ำนาจจัดการแทนผู้เสียหายในกรณีที่คู่ชีวิตอีกฝ่ายถูกท�ำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ
จนไม่สามารถจัดจัดการเองได้ ตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้
เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียมีอ�ำนาจในกรณีตาม มาตรา 150 และ มาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และถือเสมือนว่าเป็นทายาทโดยธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายโดยให้มีสิทธิเท่ากับ
ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส
		มาตรา 11 คูท่ จี่ ดทะเบียนคูช่ วี ติ อาจเลือกใช้ชอื่ สกุลของฝ่ายหนึง่ เป็นชือ่ สกุลในการจดทะเบียน
โดยต้องแจ้งการใช้ชื่อสกุลนั้นต่อเจ้าหน้าที่ในขณะที่จดทะเบียน
		มาตรา 12 เมือ่ การจดทะเบียนคูช่ วี ติ สิน้ สุดลงด้วยความตายของฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด ผูท้ จี่ ดทะเบียน
คู่ชีวิตยังสามารถใช้ชื่อสกุลในการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นหรือกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิม
		มาตรา 13 คู่ชีวิตทั้งสองต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
		มาตรา 14 ถ้าการอยูร่ ว่ มกันจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือท�ำลายความผาสุกอย่างมาก
ของทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือความเสียหายอาจร้องต่อศาลขอให้สั่งอนุญาตให้ตนอยู่
ต่างหากในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยู่ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ศาลจะก�ำหนดจ�ำนวนค่าอุปการะเลี้ยงดูให้
ฝ่ายหนึ่งเสียให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามควรแก่พฤติการณ์ก็ได้
		มาตรา 15 ในกรณีทศี่ าลสัง่ ให้คชู่ วี ติ ฝ่ายใดเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
คู่ชีวิตอีกฝ่ายย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่เมื่อผู้มีส่วนร่วมได้เสียหรืออัยการร้องขอและถ้ามี
เหตุส�ำคัญศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

		มาตรา 16 กรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตไม่ว่าศาลจะได้สั่งให้เป็นคนไร้ความ
สามารถหรือไม่ถา้ คูช่ วี ติ อีกฝ่ายหนึง่ ไม่อปุ การะเลีย้ งดูฝา่ ยทีว่ กิ ลจริต หรือกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการ
อย่างใด อันเป็นเหตุให้ฝ่ายที่วิกลจริตตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือ
ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 28 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือผู้อนุบาลอาจฟ้องคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ฝ่าย
ที่วิกลจริต หรือขอให้ศาลมีค�ำสั่งใดๆ เพื่อคุ้มครองฝ่ายวิกลจริตมันได้
ในกรณีฟอ้ งเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดูตามวรรคหนึง่ ถ้ายังไม่ได้มคี ำ� สัง่ ของศาลว่าคูช่ วี ติ ซึง่ วิกลจริต
เป็นคนไร้ความสามารถก็ให้ขอต่อศาลในคดีเดียวกันให้ศาลมีคำ� สัง่ ว่าคูช่ วี ติ ซึง่ วิกลจริตเป็นคนไร้ความ
สามารถ โดยขอให้ตั้งตนเองหรือผู้อื่นที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้อนุบาล แต่ถ้าได้มีค�ำสั่งของศาลแสดงว่า
คูส่ มรสซึง่ วิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถอยูแ่ ล้ว จะขอให้ถอดถอนผูอ้ นุบาลคนเดิมและแต่งตัง้ อนุบาล
คนใหม่ก็ได้
ในการขอให้ศาลมีค�ำสั่งใด ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิตฝ่ายที่วิกลจริตโดยไม่ได้เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
ด้วยนัน้ จะไม่ขอให้ศาลมีคำ� สัง่ ให้คชู่ วี ติ ฝ่ายทีว่ กิ ลจริตนัน้ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ จะไม่ขอเปลีย่ น
ผู้อนุบาลก็ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าวิธีการคุ้มครองที่ขอนั้นจ�ำต้องมีผู้อนุบาล หรือเปลี่ยนผู้อนุบาล ให้ศาล
มีค�ำสั่งให้จัดการท�ำนองเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคสอง แล้วจึงมีค�ำสั่งคุ้มครองตามที่เห็นสมควร
หมวด 4 วิธีการจดทะเบียนคู่ชีวิต
		มาตรา 17 การจดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ ะท� ำ ที่ แ ห่ ง ใด ๆ ดั ง ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
กฎกระทรวงก็ได้ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องถึงกันมากกว่าแห่งหนึ่งให้ หมายเหตุใน
ทะเบียนต่าง ๆ ถึงการเกี่ยวข้องนั้น ๆ ดังที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บทบัญญัติ ในวรรคก่อนนี้
บังคับตลอดถึงการบันทึกด้วย
		มาตรา 18 ค�ำร้องขอการจดทะเบียนต้องท�ำเป็นหนังสือตามแบบที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
		มาตรา 19 รายการที่ลงไว้ในทะเบียนนั้น ให้นายทะเบียนลง วัน เดือน ปี และลายมือชื่อ
ในทะเบียนไว้เป็นส�ำคัญ
		มาตรา 20 เมื่ อ ได้ รั บ จดทะเบี ย นหรื อ การเพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นโดยความยิ น ยอม
นายทะเบียนต้องออกใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียน หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น มอบให้
ฝ่ายละฉบับ โดยค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
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		มาตรา 21 เมื่อมีการร้องขอให้จดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้
		มาตรา 22 ถ้านายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนจะยื่นค�ำร้องต่อศาลก็ได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลเมื่อศาลไต่สวนได้ความว่าการได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย ครบถ้วนแล้ว
ก็ให้ศาลมีค�ำสั่งไปให้รับจดทะเบียน
		มาตรา 23 เมื่อศาลได้พิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนกันแล้ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอให้
นายทะเบียนบันทึกไว้ในทะเบียนก็ได้แต่ต้องยื่นส�ำเนาค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดที่รับรองว่าถูกแล้วต่อ
นายทะเบียน
หมวด 7 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตและบุตร
		มาตรา 27 หากคูช่ วี ติ ทีจ่ ดทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิ จี้ ะรับบุตรบุญธรรม และไม่มบี ญ
ั ญัติ
ไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้ ให้น�ำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5
ลักษณะ 2 หมวด 4 บังคับใช้ โดยอนุโลม
		มาตรา 28 อายุความในสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตทั้งสองตามพระราชบัญญัตินี้ มีก�ำหนด
ระยะเวลาหนึ่ง ปีนับแต่วันสิ้นสุดการจดทะเบียนคู่ชีวิต
กล่าวโดยสรุปสาระส�ำคัญของร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... นั้นมีเนื้อหาส�ำคัญคือ
คู่ชีวิต หมายถึง บุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตามพระราชบัญญัตินี้ การจดทะเบียนจะท�ำได้ต่อเมื่อ
บุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว นอกจากนี้บุคคลใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้ว มาจดทะเบียนคู่ชีวิต
หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้วไปจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนครั้งหลังถือเป็นโมฆะ และคู่ชีวิต
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงคู่ชีวิตอาจเลือกใช้
นามสกุลของอีกฝ่ายได้ ส่วนในเรื่องทรัพย์สิน ให้น�ำบทบัญญัติในประมวลแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5
ว่าด้วยครอบครัว หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน
เหมือนกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน) เช่นเดียวกับเรื่องมรดกให้น�ำบทบัญญัติประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มาใช้บังคับ (คู่ชีวิตมีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยา
ที่จดทะเบียนสมรสกัน) นอกจากนี้ คู่ชีวิตมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะคนในครอบครัว เช่น เป็นผู้เสียหาย
ฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัวได้ เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา เป็นบุคคล
ในครอบครัวตามกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว เป็นผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์หากคูช่ วี ติ ถูกสัง่ ให้เป็น
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

ผูไ้ ร้ความสามารถ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นค�ำถามทีใ่ ห้ถกเถียงกันอีกมาก เช่น การจดทะเบียน
คู่ชีวิตจะใช้สิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสได้จริงหรือ การแบ่งการจดทะเบียนเป็น 2 ระบบจะเป็นการ
เลือกปฏิบัติซึ่งจะขัดต่อหลักความเท่าเทียมหรือไม่ คู่ชีวิตที่ไม่ใช่ชายหญิงตามแบบฉบับควรมีสถานะ
และสิทธิต่างจากผู้ชายมีภรรยาที่สมรสตามกฎหมายเดิมหรือไม่ สิทธิและหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตร
จะเป็นอย่างไร ซึ่งจะต้องติดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวครั้งต่อไปนี้

บทที่ 3
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากวิวัฒนาการการพัฒนาทางด้านความคิด เป็นเพียงนามธรรม จนถึงได้น�ำมาก่อร่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งมีหลายประเทศที่ยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแล้วและถือว่า
เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบครัวและมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรส
ระหว่างบุคคลต่างเพศหรือชายกับหญิง และยังมีอีกหลายประเทศที่ให้การรับรองผลของกฎหมายว่า
มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนชีวิต ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากรัฐและมีหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมาย แม้จะ
ไม่เต็มที่เท่ากับประเทศที่มีการยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแล้วก็ตาม
และในประเทศไทยได้มีการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตขึ้น ซึ่งนับเป็นก้าวส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับกลุ่ม
คนรักร่วมเพศ ทีไ่ ด้มกี ารยอมรับและให้การสนับสนุนจากสังคมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ขณะนีร้ า่ งพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิตของไทยได้ผ่านการท�ำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศในเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่ว่าจะผ่านการพิจารณา
ของสภาจนได้รับการอนุมัติให้เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้หรือไม่ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของสังคมไทย
ทีเ่ ปิดโอกาสให้กบั กลุ่มบุคคลอีกกลุม่ หนึง่ ซึง่ เป็นคนไทยเช่นเดียวกันทีจ่ ะมีสทิ ธิและเสรีภาพเท่าเทียม
กับชายและหญิงโดยก�ำเนิด นอกจากนี้หากมีการผ่านร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตและได้รับการรับรอง
เป็นกฎหมายออกมาใช้บังคับแล้ว ควรที่จะต้องมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
บรรพ 5 กฎหมายลักษณะครอบครัวในมาตราทีเ่ กีย่ วข้องหลายมาตรา เช่น เพือ่ ให้รบั สมและสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคู่ชีวิตด้วย
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ*

บทคัดย่อ
สิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีด้วยความเสมอภาค เพื่อด�ำรงชีวิต
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ สีผิว ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา หรือความเชื่อในทางอื่นใด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้
ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการวางหลักการว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง” โดยประชาชนชาวไทยไม่วา่ ถิน่ ก�ำเนิด
เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน และยังได้มีการจัดตั้งองค์กร
ที่เป็นกลไกท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดินถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าว
โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบว่ากฎหมายมีการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ค�ำส�ำคัญ : สิทธิมนุษยชน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

* อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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Abstract
Human rights are commonly considered fundamental rights. Every individual
is entitled to have rights equally with their dignity and without being differentiated
by their native land, ethnicity, color, language, gender, physical and mental
disability, personal status, economic and social status, religious or any other beliefs.
The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 gives priority to human
rights protection with a principle, “human dignity, rights, freedom, and equality of
an individual shall be inevitably protected”. Citizen of Thailand, hence, regardless
of their birthplace, gender, or religion, shall be equally protected under the
Constitution. As a consequence, Organisations were established to perform as a human
right machnism. Ombudsman is one of the organisations responsible for the task through
its procedures to investigate whether a law is begging a question of constitutionality.
Key Words : Human rights
Ombudsman
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

สิทธิมนุษยชน เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไร1

หลายปีมานี้ สิทธิมนุษยชนกลายเป็นถ้อยค�ำที่มีคนน�ำมาพูด เขียน และถกเถียงกันมากขึ้น
บ้างก็วา่ สิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งของต่างชาติไม่เข้ากับวัฒนธรรมไทย บ้างก็วา่ เป็นเรือ่ งไกลตัวไม่เกีย่ วข้อง
กับชีวิตของตัวเรามากนัก ทั้ง ๆ ที่สิทธินี้เป็นของคนทุกคน เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเราตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย เป็นที่มาของความเจริญ ความสุข ความทุกข์ของคนในสังคมอย่างมาก เริ่มตั้งแต่
เกิดเป็นทารก ซึ่งจะต้องได้รับการเลี้ยงดู ได้รับความรัก ความอบอุ่น การศึกษา เมื่อเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่จะต้องมีปัจจัยในการด�ำรงชีพ อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ยารักษาโรค มีงานท�ำ ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าเป็นชาวนา ชาวไร่ ก็ควรจะมีที่ดินพอสมควร ส�ำหรับท�ำมาหากิน ขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม
อยู่ในชุมชน สังคมและประเทศที่สงบ เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมและรัฐ ได้รับการบริการด้านต่าง ๆ
จากรัฐ การที่จะได้สิ่งเหล่านี้จะต้องแสวงหา กระท�ำหรือด�ำเนินการอย่างหนึ่ง ซึ่งการแสวงหา กระท�ำ
หรือด�ำเนินการดังกล่าว ถือว่าเป็นสิทธิของคนเราทุกคน และเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งรัฐ
และสังคมจะต้องยอมรับ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์

ความหมายของสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนคืออะไร2 ในทางวิชาการยังไม่มีการให้ค�ำนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน
นอกจากมีการพยายามอธิบายค�ำปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า “โดยที่การ
ยอมรับนับถือเกียรติศกั ดิป์ ระจ�ำตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทัง้ หลายแห่ง
ครอบครัวมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพโลก” นั้น ดังนั้น
จึงสามารถสรุปได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี
มีเกียรติศักดิ์ประจ�ำตัว สิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ แต่นักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน
ให้ค�ำอธิบายว่า เราเรียกสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน ซึ่งท�ำให้คน ๆ นั้น
มีชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีความเหมาะสมแก่ความเป็นคนและสามารถมีการพัฒนาการตนเองได้ว่า คือ
“สิทธิมนุษยชน” เมือ่ น�ำค�ำอธิบายทัง้ สองประการมาประกอบกัน ก็สามารถเข้าใจได้วา่ สิทธิมนุษยชน
คือ สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน เพื่อท�ำให้คน ๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้และ
มีการพัฒนา

1
2

คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง โดย ผศ.จรัล  ดิษฐาอภิชัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันนโยบายศึกษา
ชุดความรู้ “สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยภาคี” กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
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สิทธิมนุษยชนจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้
		ระดับแรก คือ สิทธิที่ติดตัวทุกคนมาแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ อยู่เหนือกฎหมาย
และอ�ำนาจใดของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล่านีไ้ ด้แก่ สิทธิในชีวติ ห้ามฆ่าหรือท�ำร้ายต่อชีวติ ห้ามการค้ามนุษย์
ห้ามทรมานอย่างโหดร้าย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น สิทธิมนุษยชน
เหล่านี้ไม่จ�ำเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหล่านี้ก็ด�ำรงอยู่ซึ่งอย่างน้อยอยู่ในมโนธรรมส�ำนึกถึง
บาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน เช่น แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็นความผิดทาง
กฎหมาย แต่คนทุกคนมีส�ำนึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นบาปในทางศาสนา เป็นต้น
		ระดับที่สอง เป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือต้องได้รับการคุ้มครองโดย
รัฐบาล ได้แก่ การได้รับสัญชาติ การมีงานท�ำ  การได้รับความคุ้มครองแรงงาน ความเสมอภาคของ
หญิง ชาย สิทธิของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกัน
การว่างงาน การได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข การสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่าง
อิสระ สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะ วัฒนธรรมในกลุ่มของตน เป็นต้น ซึ่งสิทธิมนุษยชน
ระดั บ ที่ ส องนี้ ต ้ อ งเขี ย นรั บ รองไว้ ใ นกฎหมายหรื อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ แนวนโยบายพื้ น ฐานของรั ฐ
ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้น จะได้รับความคุ้มครองชีวิต
ความเป็นอยู่ ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” หมายถึง ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะ
ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
การด�ำเนินงานเกี่ยวกับมนุษยชนได้ให้ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน”3 หมายความถึง สิทธิที่มี
ตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด โดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไว้ในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ กติกา อนุสัญญา ข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การรับรอง
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

หลักการของสิทธิมนุษยชน4

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human
Rights) เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2491 ได้นำ� เสนอหลักการส�ำคัญของมนุษยชน หลักการนีจ้ งึ ถือเป็นสาระ
ส�ำคัญทีใ่ ช้อา้ งอิงความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน และใช้เป็นเครือ่ งมือชีว้ ดั ว่าสังคมใดหรือประเทศใด
มีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม่ในเวลาต่อมา
		หลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
		1. เป็นสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด หมายความว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจ�ำตัว
ตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้ไม่มีใครมอบให้ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ก�ำหนดขึ้น
ในมนุษย์ทุกคน ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง
(1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ คุณค่าของคนในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์
(2) การให้คุณค่าของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
(2.1) คุณค่าของมนุษย์ในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่งทางสังคม ซึง่ มีความแตกต่างกันขึน้
อยู่กับการมีอ�ำนาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม
(2.2) คุณค่าของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ซึ่งมีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
(3) การก�ำหนดคุณค่าที่แตกต่างกันน�ำมาซึ่งการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผู้คน
ในสังคมโดยทัว่ ไปมักให้คณ
ุ ค่าของฐานะ ต�ำแหน่ง หรือเงินตรามากกว่า ซึง่ การให้คณ
ุ ค่าแบบนีน้ ำ� มาซึง่
การเลือกปฏิบัติ จึงต้องปรับวิธีคิดและเน้นให้มีการปฏิบัติ โดยการให้คุณค่าของความเป็นคนในฐานะ
ความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ให้คุณค่าคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
		2. สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ หมายความว่า สิทธิมนุษยชนนั้น
เป็นของคนทุกคน ไม่มีพรมแดน โดยหลักการแล้วถือว่า คนทุกคนย่อมถือว่าเป็นคน ไม่ว่าอยู่ที่ใด
ในโลก ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ เหล่าก�ำเนิดใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิมนุษยชนประจ�ำตัวทุกคนไป
จึงเรียกได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคน ไม่ว่าคน ๆ นั้น จะยากจนหรือร�่ำรวย เป็นคนพิการ
เป็นเด็ก เป็นผู้หญิง ส่วนทีก่ ล่าวว่า สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กนั ได้ หมายความว่า ในเมือ่
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ�ำตัวมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนย่อมไม่สามารถมอบอ�ำนาจ หรือสิทธิมนุษยชน
ของตนให้แก่ผู้ใดได้ ไม่มีการครอบครองสิทธิแทนกัน แตกต่างจากการครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน
เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ธรรมชาติก�ำหนดขึ้น เป็นหลักการที่ทุกคนต้องปฏิบัติ แต่หากจะถาม
ว่าในเมื่อสิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนเช่นนี้แล้ว สามารถมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุ่มได้หรือไม่
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ในทางสากลได้มีการจัดหมวดหมู่และกลุ่มของสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของกลุ่มเฉพาะและสิทธิ
ตามประเด็นปัญหา เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์ สิทธิของ
ผู้ลี้ภัย เป็นต้น
		3. สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ว่าสิทธิใดมีความส�ำคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง
กล่าวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถแบ่งแยกว่ามีความส�ำคัญกว่าสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม สิทธิทั้งสองประการนี้ต่างมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้น รัฐบาลใดจะมาอ้าง
ว่าต้องพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ หรือต้องแก้ไขปัญหาปากท้องก่อน
แล้วจึงค่อยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ย่อมขัดหลักการนี้
		4. ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน
ในทุกสังคม และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเหตุว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคน ต้องได้
รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนจน คนรวย คนพิการ เด็ก หรือผู้สูงอายุ คนป่วย
หรือมีสุขภาพดี ความเสมอภาค คือ การที่ทุกคนควรได้รับจากส่วนที่ควรได้ในฐานะที่เป็นคน เช่น
การแจกของผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ทุกคนจะได้รับของแจกขั้นพื้นฐาน เช่น ได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง
ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่ง มีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัว
มีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มส�ำหรับเด็ก ทางราชการสามารถเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัว
เหล่านั้น นี่คือความเสมอภาคที่ได้รับ เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งจ�ำเป็นเพื่อการยังชีพแล้ว
หลักความเสมอภาค คือ ต้องมีการเปรียบเทียบกับของสองสิ่ง หรือสองเรื่อง และดูว่าอะไรคือ
สาระส�ำคัญของเรือ่ งนัน้ หากสาระส�ำคัญของประเด็นได้รบั การพิจารณาแล้ว ถือว่ามีความเสมอภาคกัน
เช่น การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลไม่เท่ากัน คนที่มีรายได้มากก็เสียภาษีมาก คนที่มีรายได้น้อย
ก็เสียภาษีน้อย คนที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนดก็ไม่ต้องเสียภาษี แต่การมีรายได้มากหรือน้อยเป็น
สาระส�ำคัญของการเก็บภาษี ซึ่งเป็นธรรมส�ำหรับประชาชน การเลือกปฏิบัตินั้น เป็นเหตุให้เกิด
ความไม่เสมอภาค เช่น การรักษาพยาบาล หรือการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐเป็นไปไม่ทั่วถึง
และไม่เท่าเทียมกัน เพราะมีความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ เช่น หากมีแรงงานข้ามชาติ
ชาวกัมพูชาหรือพม่ามารักษา เจ้าหน้าที่มักไม่อยากให้บริการที่ดี หรือไม่ยอมรับรักษาผู้มีเชื้อเอชไอวี
หรือผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น
ส�ำหรับหลักการเรื่องความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยนั้น ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 ที่บัญญัติว่า การเลือกปฏิบัติเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ ไม่อาจกระท�ำได้
		5. การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น หมายความว่า ประชาชนแต่ละคนและ
กลุ่มของประชาชนหรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จาก
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

		6. ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม หมายถึง รัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ในการก่อให้เกิด
สิทธิมนุษยชนต้องมีหน้าที่ตอบค�ำถามให้ได้ว่าสิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลจริงในประเทศ
ของตน ส่วนสิทธิใดยังไม่ได้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามหลักสากลก็ตอ้ งอธิบายต่อสังคมได้วา่ จะมีขนั้ ตอน
ด�ำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะรัฐต้องมีมาตรการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม หรือปกครอง
โดยอาศัยหลักการที่ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
มีกระบวนการไม่ซับซ้อนเป็นไปตามหลักกฎหมายและมีความเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมาย
ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับสิทธิมนุษยชน

หลังจากทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ลงมติรบั รองและประกาศปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงมติ
ให้การรับรอง ก็ได้พยายามปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักดังกล่าว โดยมีการด�ำเนินการแก้ไขกฎหมาย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และให้ความส�ำคัญต่อการจัดท�ำ
กฎหมายที่จะออกมาในภายหลัง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เป็นรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง ส่งเสริม และขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างเต็มที่ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเพิ่มขึ้น เพื่อ
ลดการผูกขาดอ�ำนาจรัฐและขจัดการใช้อ�ำนาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม ท�ำให้การเมืองมีความโปร่งใส
มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนปรับปรุงองค์กรตรวจสอบให้มีความอิสระ เข้มแข็ง และท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติรับรอง ก�ำชับ และเรียกร้องเมื่อถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนไว้ในมาตรา 4 เพือ่ คุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ มาตรา 26 เพือ่ ให้รฐั บาล ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการปฏิบตั งิ านตามอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของ
ประชาชนชาวไทย และมาตรา 28 บุคคลสามารถอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ แต่การกล่าวอ้างนั้น
ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูอ้ นื่ หากบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญนี้
รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของตนเองได้

สภาพปัญหาสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทย

ปัญหาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยดูเหมือนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น
อุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด แม้รัฐธรรมนูญทุกฉบับจะได้มีการบัญญัติรับรองไว้
แต่สภาพความเป็นจริงก็คือประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องนี้ในระดับที่ดีเท่าที่ควร จนปรากฏ
เป็นที่มาของการขยายความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้กว้างขวางและเป็นจริงกว่าเดิมในกรอบของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

ด้วยกฎหมายคือที่มาของอ�ำนาจรัฐและการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลาย
ซึ่งเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย (legality) คือ “การกระท�ำใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หากไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ ย่อมกระท�ำไม่ได้” เพราะหากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�ำนาจรัฐมากเท่าไร
ประชาชนย่อมมีโอกาสถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้มากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะยอมให้รัฐ
ตรากฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญก็ก�ำหนดเงื่อนไข
ของการตรากฎหมายไว้ทั้งในเรื่องของรูปแบบและเนื้อหา คือ กฎหมายนั้นต้องอ้างบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการออกกฎหมาย และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ไม่ได้ ดังนั้น จึงปรากฏให้เห็นได้ในหลายกรณีว่าประชาชนอาจถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเนื้อหาของกฎหมายที่รัฐตราขึ้นนั่นเอง กฎหมายที่มีเนื้อหา
ในลักษณะนี้จึงเป็นกฎหมายที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมายที่มีเนื้อหาในลักษณะ
เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เกินกว่าความจ�ำเป็น
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือกฎหมายที่มีเนื้อหาไปจ�ำกัดไม่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้ เป็นต้น ส่วนปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่รัฐตราขึ้น
ในทางรูปแบบ เช่น กฎหมายที่ตราขึ้นโดยไม่อ้างถึงอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ยอมให้ออกกฎหมายได้
ดังที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 29 เป็นต้น
การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทัง้ ก่อนและหลังมีการประกาศใช้นนั้ เท่ากับ
เป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในระดับต้นสาย มิให้ถูกล่วงละเมิดจากการมีหรือบังคับ
ใช้กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากล�ำพังการบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ไว้ในรัฐธรรมนูญนัน้ ไม่ได้แปลความว่าประชาชนจะมีสทิ ธิและเสรีภาพดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ และเมือ่
มีปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก็จ�ำเป็นที่จะต้องมีองค์กรมาท�ำหน้าที่คุ้มครอง เพื่อการดังกล่าวจึงจะต้องมี
องค์กรและกระบวนการควบคุมให้กฎหมายนั้นมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

การสร้างกลไกโดยการจัดตั้งองค์กรที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ

การสร้างกลไกตามแนวความคิดที่ถือว่าอ�ำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ
อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการนั้น อาจมีผู้โต้แย้งว่าเป็นแนวความคิดที่ไม่ได้รับการยอมรับ
ในปัจจุบนั เนือ่ งจากอ�ำนาจอธิปไตยมีเพียงหนึง่ เดียวแต่แยกใช้โดยองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญเท่านัน้
และในปัจจุบนั รัฐธรรมนูญไม่ได้บญ
ั ญัตถิ งึ เฉพาะองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัติ องค์กรบริหาร หรือองค์กรตุลาการ
เท่านั้น มีองค์กรหลายองค์กรได้รับการจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และมีอ�ำนาจหน้าที่แตกต่างกัน
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเพื่อปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน โดยการจัดตัง้ กลไกต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ สอดส่อง ตรวจสอบ
และวินิจฉัยกรณีที่มี หรืออาจมีการละเมิดสิทธินั้น เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 204 – 206
ศาลปกครอง ในมาตรา 223 – 227 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในมาตรา 242 – 245 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในมาตรา 256 – 257 เป็นต้น

ผู้ตรวจการแผ่นดิน : กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ผูต้ รวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าทีร่ บั เรือ่ งราวร้องเรียนจากประชาชน
เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในกรณีที่หน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐกระท�ำการ หรือละเว้น
การกระท�ำอันเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ�ำนาจ
หน้าที่ รวมทั้งการกระท�ำที่เจ้าหน้าที่นั้นได้กระท�ำไปโดยไม่มีอ�ำนาจด้วย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ
ได้ก�ำหนดให้อ�ำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอปัญหาว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือการกระท�ำใดของบุคคลใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245 โดยเสนอ
เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองตามแต่กรณี คดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร้องมาตามมาตรา 245 นี้ไม่ต้องเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันในศาล หรือกรณีพิพาทเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้น
ก็สามารถน�ำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยผ่านมาตรานี้ได้ โดยให้เป็นดุลพินิจของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่

การพิจารณาเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญของผูต้ รวจการแผ่นดินตามมาตรา 245 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25505
การเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
มีขั้นตอนในการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้

5

รวมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน : กรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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		1. การตรวจสอบเบื้องต้นว่ากรณีตามค�ำร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือไม่
แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะบัญญัตใิ ห้การพิจารณาเสนอเรือ่ ง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญของผูต้ รวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 245 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 แยกออกจากการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ตามค�ำร้องเรียน ตามมาตรา 244 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 แต่การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณารับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้ดำ� เนินการ โดยหลักแล้วเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน  พ.ศ. 2552 เช่นเดียวกันเรือ่ งร้องเรียน
ทั่วไป หรืออีกนัยหนึ่ง คือ จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา 244
และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ. 2552 ด้วย
ดังนั้น เมื่อมีค�ำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่า ค�ำร้องเรียนดังกล่าว
เป็นเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณา ดังนี้
			1.1 เป็นเรือ่ งร้องเรียนทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่อาจรับไว้พจิ ารณาได้ ตามมาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 หรือไม่ หากพิจารณาว่า
กรณีตามค�ำร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนเป็นเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ กฎหมายก�ำหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับเรื่องนั้นไว้พิจารณา หรือให้ยุติการพิจารณา
						
(1) เรื่องที่เป็นนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เว้นแต่การปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา 13 (1) หรือ (2) เนื่องจากเรื่องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เป็นใช้อำ� นาจของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ  ส่วนการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็นการใช้อำ� นาจ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน
						
(2) เรื่ อ งที่ มี ก ารฟ้ อ งร้ อ งเป็ น คดี อ ยู ่ ใ นศาลหรื อ เรื่ อ งที่ ศ าลมี ค� ำ พิ พ ากษาหรื อ
มีคำ� สัง่ เสร็จเด็ดขาดแล้ว โดยสามารถพิจารณาในทางรูปแบบว่าข้อร้องเรียนทีผ่ รู้ อ้ งเรียนร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินกับค�ำฟ้องของศาลเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ หากเป็นเรื่องเดียวกัน ย่อมถือได้ว่า
ค�ำร้องเรียนนั้นมีลักษณะของเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล
						
(3) เรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา 13 (1) หรือ (2) เช่น
- เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียน มิใช่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
- เรื่ อ งที่ ผู ้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นมิ ไ ด้ เ กิ ด จากการใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย หรื อ
อีกนัยหนึ่ง คือ เรื่องที่ไม่ใช่การกระท�ำทางปกครอง
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

						
(4) เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
เว้นแต่เป็นเรื่องจริยธรรมตามมาตรา 13 (2) เนื่องจากเป็นเรื่องภายในของฝ่ายปกครอง และ
กระบวนการเพื่อให้มีการแก้ไขเยียวยามีกลไกดูแลอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า เรื่องเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 13 (2) กฎหมายก็ไม่ได้
ให้อ�ำนาจในการด�ำเนินการตามนัยแห่งมาตรา 14 เช่นเดียวกัน
						
(5) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 กล่าวคือ การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรณีท�ำเป็นหนังสือจะต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
2) ระบุเหตุทที่ ำ� ให้ตอ้ งร้องเรียนพร้อมด้วยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ทเี่ กีย่ วกับเรือ่ ง
ร้องเรียนตามสมควร
3) ใช้ถ้อยค�ำสุภาพ
4) ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
ส�ำหรับค�ำร้องเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น ในการระบุ
เหตุที่ท�ำให้ต้องร้องเรียน ควรปรากฏข้อเท็จจริงที่อ้างถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยว่า มีปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตราใด
			1.2 เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินอาจไม่รบั พิจารณาหรืออาจยุตกิ ารพิจารณา ตามมาตรา 29
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552
						 หากปรากฏว่า กรณีตามค�ำร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนเป็นเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะ
ดังต่อไปนี้ กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน อาจไม่รับพิจารณาหรืออาจยุติการพิจารณา
						
(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เนื่องจากเรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูภ่ ายใต้การตรวจสอบของหลายองค์กร เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
						
(2) เรือ่ งทีผ่ รู้ อ้ งเรียนมิได้เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย และการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่
ประชาชนโดยส่วนรวม เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินมิได้มีบทบาทหน้าที่หลักในการรับเยียวยาสิทธิ
แก่ผู้ร้องเรียนเป็นรายกรณีหรือเฉพาะกรณี แต่ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า หากการพิจารณาของผู้ตรวจการ
แผ่นดินเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม แม้ผู้ร้องเรียนจะมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็สามารถรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาได้
						
(3) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเมื่อพ้นก�ำหนดสองปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การร้องเรียน และการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม เนื่องจากการรับ
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ค�ำร้องเรียนที่พ้นก�ำหนดสองปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียนอาจน�ำไปสู่ปัญหาใน
การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเฉพาะการค้นหาพยานหลักฐาน
อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่า การก�ำหนดระยะเวลาสองปีนี้ ไม่ใช่เรือ่ งของอายุความทีจ่ ะน�ำไปสูจ่ ำ� กัดสิทธิ
ของผู้ร้องเรียน
						
(4) เรือ่ งทีผ่ รู้ อ้ งเรียนได้รบั การแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมหรือได้รบั
การชดใช้ความเสียหายอย่างเหมาะสมแล้ว และการพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
โดยส่วนรวม เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส�ำคัญกับแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของผู้ร้องเรียนมิใช่การพิจารณาเพื่อลงโทษผู้กระท�ำความผิด
ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนได้รับการชดใช้
ความเสียหายอย่างเหมาะสมแล้ว ก็ไม่มีประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณาต่อไป
						
(5) เรือ่ งทีผ่ รู้ อ้ งเรียนไม่มาให้ถอ้ ยค�ำ ไม่แสดงพยานหลักฐาน หรือไม่ดำ� เนินการตาม
หนังสือที่ได้รับจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เนื่องจากการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินจ�ำเป็นจะต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ร้องเรียนในการด�ำเนินการดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องเรียน
ให้เกิดความเป็นธรรมต่อไปได้ อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้วา่ กรณีนถี้ อื เป็น “เงือ่ นไขบังคับในเชิงรูปแบบ”
อันมิได้เป็นเหตุโดยตรงในการพิจารณารับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ด�ำเนินการ
						
(6) เรื่ อ งที่ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นตายโดยไม่ มี ท ายาทเข้ า แทนที่ และการพิ จ ารณาต่ อ ไป
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องเรียนเป็นหลัก
						
(7) เรือ่ งทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินเคยสรุปผลการพิจารณาแล้ว เว้นแต่จะปรากฏพยาน
หลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท�ำให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นเรื่องเดิม
ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว และเพื่อมิให้เป็นการด�ำเนินการซ�้ำ  เว้นแต่เป็นกรณี
ปรากฏข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเติม
		2. การพิจารณาวัตถุแห่งการตรวจสอบว่าเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม่			
เมื่อค�ำร้องเรียนที่ยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดินแล้ว ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาต่อไป คือ วัตถุแห่งการตรวจสอบตามค�ำร้องเรียน เป็น บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 14 หรือไม่ ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อาจแบ่งได้ดังนี้
			(1)		 บทบัญญัติแห่งกฎหมายในทางรูปแบบ ได้แก่ กฎหมายที่ผ่านกระบวนการออกโดย
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภา และต้องมีผลใช้บงั คับอยูใ่ นขณะร้องเรียนแล้วเท่านัน้   ได้แก่ พระราชบัญญัติ
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และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
			(2) บทบัญญัติแห่งกฎหมายในทางเนื้อหา ได้แก่ พระราชก�ำหนด ประกาศคณะปฏิวัติฯ
ที่ มี ค ่ า บั ง คั บ เที ย บเท่ า พระราชบั ญ ญั ติ หรื อ กฎหมายที่ มี ชื่ อ เรี ย กอื่ น ใดที่ มี ค ่ า บั ง คั บ เสมอกั บ
พระราชบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจจากรัฐธรรมนูญ อาทิ
- พระราชกฤษฎีกาที่รัฐธรรมนูญถวายเป็นพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์ เช่น
พระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุม ตามมาตรา 128 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2550 เป็นต้น
- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ตามมาตรา 134 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
- กฎอัยการศึก ตามมาตรา 188 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2550 ทั้งนี้ เพราะถือว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่อยู่ในล�ำดับชั้นเดียวกับพระราชบัญญัติ จึง
ควรถูกตรวจสอบในลักษณะเดียวกัน
		3. การพิจารณาว่ากรณีตามค�ำร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ในการพิจารณาว่า กรณีตามค�ำร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ นัน้ ผูต้ รวจการแผ่นดินเปิดโอกาสให้ผรู้ อ้ งเรียน ข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จง
และแสดงพยานหลักฐานประกอบค�ำชี้แจงของตนได้ตามสมควร ส่วนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตาม
ค�ำร้องเรียน กรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  อาจด�ำเนินการเช่นเดียวกับการสอบสวน
หาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียน กรณีการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ดังนี้
(1) ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ มีหนังสือชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม (1) พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยค�ำหรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(3) ขอให้ศาลส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการ
พิจารณา
(4) ตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนโดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

		4. การพิจารณาว่าจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อศาลใด
หากผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินจิ ฉัยว่า กรณีตามค�ำร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียน
ที่รับไว้พิจารณามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ
ผูต้ รวจการแผ่นดินจะเสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลใด ปัจจุบนั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 มาตรา 245 ก�ำหนดเขตอ�ำนาจศาลที่จะพิจารณาเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้ชัดเจนแล้วว่า
(1) หากกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
(2) หากกรณีกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดของบุคคลใดตาม
มาตรา 244 (1) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลปกครอง
		5. การพิจารณาว่าจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่
			 เนื่องจากมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้
“ผูต้ รวจการแผ่นดินอาจเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เมือ่ เห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้ ...” จึงอาจกล่าว
ได้ว่า การพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 245 เป็นการใช้อ�ำนาจ
“ดุลพินิจ” ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งการใช้อ�ำนาจดุลพินิจของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้บงั คับมาตรา 12 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2552 ด้วย กล่าวคือ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องปรึกษาหาและเห็นชอบร่วมกันว่า กรณีตาม
ค�ำร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนนั้น เป็นเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และเห็นควรเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี หรือไม่
จึงจะด�ำเนินการได้
ตัวอย่างเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับปัญหาสิทธิมนุษยชนทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอเรือ่ งพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
		1. เรื่อง พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
			 ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนโดยสรุป ผูร้ อ้ งเรียนได้ยนื่ หนังสือร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา (ชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนั้น) ขอให้พิจารณา กรณี พระราชบัญญัติชื่อบุคคล
พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ที่บัญญัติว่า “หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี” เป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม เนื่องจากมิได้ให้หญิงมีสามีมีสิทธิใช้นามสกุลเดิมของตนเองได้ บทบัญญัติดังกล่าว
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จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 ที่บัญญัติให้
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนั้น กระท�ำมิได้ ผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพิจารณาเสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 198 ประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา ค�ำร้องเรียนนี้มีประเด็น
ข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาว่า การก�ำหนดให้เฉพาะหญิงมีสามีที่ได้สมรสกันตามกฎหมายต้องเปลี่ยน
ชื่อสกุลของหญิงมาเป็นชื่อสกุลของชายผู้เป็นสามี ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล
พ.ศ. 2505 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือไม่ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพิจารณาแล้ว เห็นว่า
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้หญิงมีสามีที่ได้สมรสกัน
ตามกฎหมายต้องเปลีย่ นชือ่ สกุลของหญิงมาเป็นชือ่ สกุลของชายผูเ้ ป็นสามี และเป็นการบัญญัตบิ งั คับ
เฉพาะหญิงทีม่ สี ามีฝา่ ยเดียว ท�ำให้หญิงมีสามีไม่มสี ทิ ธิและเสรีภาพในการเลือกใช้ชอื่ สกุลได้อย่างอิสระ
อันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ทีบ่ ญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิของบุคคลให้ได้รบั ความคุม้ ครอง
และให้เกิดความเสมอภาคกันในทางกฎหมายระหว่างชายและหญิง อีกทัง้ ได้บญ
ั ญัตหิ า้ มมิให้มกี ารเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ดังนัน้ จึงเห็นว่า
บทบัญญัติ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 เพราะท�ำให้หญิงถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชื่อสกุลหลังจากสมรสกันตาม
กฎหมายแล้ว ท�ำให้เกิดความไม่เสมอกันในทางกฎหมายระหว่างชายและหญิง ท�ำให้หญิงไม่ได้รับ
สิทธิเท่าเทียมกับชาย และยังเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล จึงอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 198 เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ผลการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยค�ำวินจิ ฉัยที่ 21/2546 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน  2546
ความสรุปได้ว่า
1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมาย ซึ่งถือเป็นหลักความเสมอภาค
โดยเฉพาะการรับรองสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560
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บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้ แต่การห้ามมิให้มกี าร
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนั้นก็มิได้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด หากการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นมาตรการ
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค โดยท�ำให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมตามมาตรา 30 วรรคสี่
2. การใช้ชอื่ สกุลเป็นมาตรการของรัฐในการจ�ำแนกตัวบุคคลเพือ่ แสดงถึงแหล่งก�ำเนิดว่ามาจาก
วงศ์ตระกูลใด โดยการใช้ชื่อสกุลถือว่าเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้
รัฐยังคงมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองบุคคลตามกฎหมายเพื่อมิให้การใช้ชื่อสกุลของบุคคลใดก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่บุคคลอื่นได้ และถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลทุกคนที่จะต้องไม่ให้การใช้
สิทธิในการใช้ชื่อสกุลไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอื่นเช่นกัน
3. ถ้อยค�ำทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของบทบัญญัตมิ าตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตชิ อื่ บุคคล พ.ศ. 2505
คือ ค�ำว่า “ให้ใช้” มีลกั ษณะเป็นบทบังคับโดยชัดแจ้ง โดยมีเจตนารมณ์ไม่ประสงค์ให้หญิงมีสามีมสี ทิ ธิ
ใช้ชื่อสกุลเดิมของตนต่อไป การบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น จึงเป็นการลิดรอน
สิทธิในการใช้ชอื่ สกุลของหญิงมีสามี ท�ำให้ชายและหญิงมีสทิ ธิไม่เท่าเทียมกัน เกิดความไม่เสมอภาคกัน
ทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล เนื่องจากสิทธิการใช้
ชื่อสกุลนั้น เป็นสิทธิของบุคคลที่จะแสดงเผ่าพันธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของตน และเป็นสิทธิที่ทุกคนมีอยู่
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้มกี ารแบ่งแยกว่า เป็นสิทธิของชายหรือหญิง อีกทัง้ เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไม่เป็นธรรม เนื่องจากการบังคับให้หญิงมีสามีใช้ชื่อสกุลของสามีฝ่ายเดียวโดยใช้สถานะการสมรสนั้น
มิได้เป็นเหตุผลในเรื่องความแตกต่างทางกายภาพ หรือภาระหน้าที่ระหว่างชายและหญิงที่มีผล
มาจากความแตกต่างทางเพศ จนท�ำให้ต้องมีการเลือกปฏิบัติให้แตกต่างกัน จึงไม่เป็นเหตุที่ท�ำให้
ต้องมีการเลือกปฏิบัติให้แตกต่างกันในเรื่องเพศและสถานะของบุคคลได้
4. ส�ำหรับข้อชีแ้ จงของกระทรวงมหาดไทยทีว่ า่ การเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวมีเหตุผลทางสังคมทีว่ า่
เพื่อความเป็นเอกภาพและความสงบสุขของครอบครัว อีกทั้งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชนชาวไทยนั้น เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้ เนื่องจากความเป็นเอกภาพและความสงบสุขของครอบครัว
เกิดขึน้ จากความเข้าใจ การยอมรับ และการให้เกียรติซงึ่ กันและกันระหว่างสามีและภริยา ประกอบกับ
กฎหมายว่าด้วยการใช้ชื่อสกุลฉบับแรกของประเทศไทยเพิ่งตราขึ้นเมื่อปี 2456 โดยก่อนหน้านั้น
ประเทศไทยไม่มีระบบการใช้ชื่อสกุล จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีมาช้านาน
อีกทัง้ การให้หญิงมีสามีมสี ทิ ธิใช้ชอื่ สกุลเดิมของตนได้นนั้ เป็นเพียงการส่งเสริมให้ชายและหญิงมีสทิ ธิ
อย่างเสมอภาคกันทางกฎหมายเท่านั้น
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

5. พระราชบั ญ ญั ติ ชื่ อ บุ ค คล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 จึ ง มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 6
		2. เรื่ อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนโดยสรุป ผูร้ อ้ งเรียนได้ยนื่ หนังสือร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
ขอให้พิจารณา กรณีผู้ร้องได้ไปสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ แต่ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรมแจ้งว่า ก.ต. มีมติไม่รับสมัครโดยให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายและจิตใจไม่เหมาะสมต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ า้ ราชการตุลาการ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการตัดสิทธิสอบบุคคลด้วยเหตุผลดังกล่าว
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือ
ความพิการ บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 ประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา ค�ำร้องเรียนนี้มีประเด็น
ข้อกฎหมายทีต่ อ้ งพิจารณาว่า พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึง่ (10) มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่
ผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีนศี้ าลรัฐธรรมนูญเคยมีคำ� วินจิ ฉัยที่ 16/2545
ว่า พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึง่ (10)
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30
แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสาม ได้บัญญัติ
ข้ อ ความว่ า “ความพิ ก าร” เพิ่ ม เติ ม อั น เป็ น หลั ก การส� ำ คั ญ ที่ แ ตกต่ า งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท�ำให้ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เฉพาะหลักการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรือ่ งความพิการตาม ตามมาตรา 30 วรรคสาม จึงอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 245 เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ผลการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยค�ำวินจิ ฉัยที่ 15/2555 ลงวันที่ 13 มิถนุ ายน  
2555 ความสรุปได้ว่า
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1. ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 ว่า พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 แล้ว ประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา และ
ท�ำให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตามพันธกรณีข้อ 27 (เอ) ที่ก�ำหนดว่า ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ
แห่งความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง
และการจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพการท�ำงาน
ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และ (จี) ที่ก�ำหนดให้ว่าจ้างคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ
ดังนัน้ การทีห่ น่วยงานของรัฐจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการับบุคคลเข้าท�ำหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งใด ย่อมต้อง
ค�ำนึงถึงพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วย
2. การทีพ่ ระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10) ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ...” นั้น ค�ำว่า
“กายหรือจิตใจไม่เหมาะสม” อยูใ่ นกรอบความหมายของค�ำว่า “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของ
สหประชาชาติ โดยมีลักษณะเป็นการก�ำหนดลักษณะทางกายและจิตใจที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ข้าราชการตุลาการไว้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน น�ำไปสู่การใช้ดุลพินิจที่ส่งผลให้เกิดการ
เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมได้ในทีส่ ดุ กฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนัน้ ต้องมีขอบเขต
ชัดเจนแน่นอน เช่น อาจก�ำหนดว่า มีลกั ษณะทางกายและจิตใจทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นข้าราชการ
ตุลาการได้เพียงใด เป็นต้น เพือ่ ให้ประชาชนทราบว่ากฎหมายดังกล่าวต้องการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ในเรื่องใดบ้าง และต้องสอดคล้องกับหลักแห่งความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี ค�ำนึงถึง
ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของสังคมโดยรวมมากกว่าประโยชน์องค์กร
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10) จึงเป็นบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกินความจ�ำเป็นอันอาจ
ส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้ การก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการไว้ในขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ โดยให้เป็นดุลพินจิ ของ ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล
ที่จะให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้น เป็นการตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้น
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

โดยไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และไม่มีโอกาส
แสดงความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานนั้นเสียก่อน ทั้งภารกิจหลักตาม
อ�ำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และต้องนั่งพิจารณาโดยครบองค์คณะ ความพิการจึงมิได้เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จะเป็นข้าราชการตุลาการที่จะมีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความ
หรือผู้เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึง่ (10) ในส่วนทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ผสู้ มัครสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ” จึงขัดต่อสิทธิ
ของคนพิการในการเข้าท�ำงานบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไปตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ของสหประชาชาติ และเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10) เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ
ตุลาการ...” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม
		3. เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสองหรือไม่
ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนโดยสรุป ผูร้ อ้ งเรียนได้ยนื่ หนังสือร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
ขอให้พจิ ารณา กรณีบริษทั ผูร้ อ้ งเรียนถูกเจ้าพนักงานท�ำการค้นเพือ่ พบและยึด/อายัดเครือ่ งคอมพิวเตอร์
หรือแผ่นซีดี ที่มีการติดตั้งหรือบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม
และได้มีการร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยได้มีหมายเรียกผู้ต้องหาจากกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมายังบริษัทและกรรมการบริษัททุกคน
ในฐานะผูต้ อ้ งหา ผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่า พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 ซึง่ บัญญัตวิ า่ “ในกรณีที่
นิติบุคคลกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคล
นั้นเป็นผู้ร่วมกระท�ำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�ำของนิติบุคคลนั้นได้กระท�ำ
โดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย” เป็น บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง ซึง่ บัญญัตวิ า่ “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด”
ประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา ค�ำร้องเรียนนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณา
ว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสองหรือไม่
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติ
ทีม่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา โดยต้องสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
ไม่มคี วามผิดจนกว่าจะพิสจู น์ได้วา่ บุคคลนัน้ ได้กระท�ำความผิดจริง ถือเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา โดยให้โจทก์มีหน้าที่น�ำสืบให้ศาลเห็นว่าจ�ำเลยเป็นผู้กระท�ำ
ความผิด ส่วนพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 เป็นการสันนิษฐานความรับผิดทางอาญา
ของกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลโดยให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลเป็น
ผู้ร่วมกระท�ำผิดกับนิติบุคคลด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�ำของนิติบุคคลนั้นได้กระท�ำโดยตน
มิได้รู้เห็นหรือยินยอม ซึ่งมีผลว่าเมื่อโจทก์สามารถน�ำสืบให้เห็นถึงข้อเท็จจริงอันเป็นเงื่อนไขของ
ข้อสันนิษฐานว่า กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท�ำผิดแล้ว ก็จะท�ำให้ได้รับ
การสันนิษฐานว่ากรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท�ำความผิดด้วย อันเป็น
การน�ำการกระท�ำความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้กรรมการหรือผู้จัดการ
ของนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญา เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่กรรมการหรือผู้จัดการของ
นิติบุคคลในการที่จะต้องน�ำเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสันนิษฐาน นอกจากนั้น บทบัญญัติ
ดังกล่าวยังส่งผลให้กรรมการหรือผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คลต้องตกเป็นผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยโดยไม่จำ� ต้องมี
พยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องต้นว่ากรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นได้ร่วมกระท�ำ
ความผิดกับนิตบิ คุ คลนัน้ หรือไม่ กรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง
จึงอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 245 เสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว
ผลการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยค�ำวินจิ ฉัยที่ 5/2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม
2556 ความสรุปได้ว่า
1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 เป็นบทบัญญัตใิ นหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยวรรคสอง บัญญัติว่า ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยในคดีอาญาโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิดจนกว่าจะมี
ค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าผูก้ ระท�ำความผิด ซึง่ ข้อสันนิษฐานว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์
(presumption of innocence) ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 39 วรรคสองนี้
เป็นข้อสันนิษฐานอันมีทมี่ าจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏอยูใ่ นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 11 ที่ว่า บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญา
มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย
ในการพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นั้นได้รับหลักประกันทั้งหลายที่จ�ำเป็นในการต่อสู้คดี และกติกา

98
-18-0219(001)P4.indd 98

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

6/5/61 BE 11:56 AM

บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights) ข้อ 14.2 ที่ว่า บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับ
การสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าจะพิสจู น์ตามกฎหมายได้วา่ ความผิดอันถือเป็นหลักการพืน้ ฐาน
ของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่ว่า บุคคลทุกคนมิใช่ผู้กระท�ำความผิดอาญา เพื่อเป็น
หลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาทีร่ ฐั ให้การรับรองแก่บคุ คล
ทุกคนที่จะไม่ถูกลงโทษทางอาญา จนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระท�ำความผิด
และเป็นหลักการที่ส�ำคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ได้รับการยอมรับใน
นานาอารยประเทศ
2. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้
ความคุ้มครองผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและศีลธรรม ซึ่งบุคคลผู้สร้างสรรค์พึงได้รับจากผลงาน
สร้างสรรค์อันเกิดจากการเป็นผู้ท�ำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น จึงต้องมี
มาตรการคุม้ ครองด้านลิขสิทธิใ์ ห้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ รองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศและระหว่างประเทศ และเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารสร้างสรรค์งานใน
ด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานด้านอื่น ๆ รวมทั้งมีบทก�ำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติที่พระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดไว้ และส�ำหรับกรณีนิติบุคคลกระท�ำความผิดมีบทบัญญัติ
ให้กรรมการหรือผู้จัดการเป็นตัวการร่วมกระท�ำผิดกับนิติบุคคลตามมาตรา 74 ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่
นิติบุคคลกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคล
นั้นเป็นผู้ร่วมกระท�ำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�ำของนิติบุคคลนั้นได้กระท�ำ
โดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
3. กรณีจงึ เป็นการสันนิษฐานไว้แต่แรกแล้วว่า กรรมการหรือผูจ้ ดั การทุกคนของนิตบิ คุ คลนัน้
ได้กระท�ำผิดร่วมกับนิติบุคคลด้วย อันมีผลเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการ
หรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของ
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริง
ทีเ่ ป็นองค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลังจากทีโ่ จทก์ได้พสิ จู น์ให้เห็นถึงการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่
ที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่จ�ำเลยถูกกล่าวหาและยังขัดกับหลักนิติธรรมข้อที่ว่าโจทก์ในคดีอาญา
ต้องมีภาระการพิสูจน์ถึงการกระท�ำความผิดของจ�ำเลยให้ครบองค์ประกอบของความผิด นอกจากนี้
บทบัญญัตมิ าตราดังกล่าวยังเป็นการน�ำบุคคลเข้าสูก่ ระบวนการด�ำเนินคดีอาญาให้ตอ้ งตกเป็นผูต้ อ้ งหา
หรือจ�ำเลย ซึ่งท�ำให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง
โดยไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องต้นว่า บุคคลนั้นได้กระท�ำการหรือมีเจตนาประการใด
อันเกีย่ วกับความผิดตามทีถ่ กู กล่าวหา บทบัญญัตมิ าตราดังกล่าวในส่วนทีส่ นั นิษฐานความผิดอาญาของ
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

ผูต้ อ้ งหรือจ�ำเลยโดยไม่ปรากฏว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยได้กระท�ำการหรือมีเจตนาประการใดอันเกีย่ วกับ
ความผิดนั้น จึงขัดต่อหลักนิติธรรมและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง
4. พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง

บทสรุป

นอกจากตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่หยิบยกมาข้างต้นนี้ ในสังคมไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนทางด้านอื่นอีกหลายด้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหาสิทธิของคนพิการที่ควรจะ
ได้รบั การดูแลให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัว่ ถึง ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 54 ระบุว่า “บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมจากรัฐ” และมาตรา 80 ระบุว่า “รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้”
แต่ในสภาพความเป็นจริงคนพิการต้องประสบปัญหาด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ผ่านกองทุนความช่วยเหลือต่าง ๆ
ที่การจัดบริการยังมีความเหลื่อมล�้ำ ด้านการศึกษาของคนพิการยังมีช่องว่าง เช่น การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ไม่ชัดเจน ส�ำหรับด้านสุขภาพ แม้ปัจจุบันจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แต่ก็มีคนพิการจ�ำนวนหนึ่งที่มีหลักประกันยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็น
รวมไปถึงข้อจ�ำกัดในเรื่องการเดินทาง เช่น ในเรื่องสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจากการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ จึงท�ำให้เส้นทางของการเข้าถึงการบริการยังไม่มีความเหมาะสม และถูกละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน
ส�ำหรับปัญหาเกีย่ วกับสิทธิสตรี ผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั ค�ำร้องเรียนเกีย่ วกับความไม่เป็นธรรม
ในการเสียภาษีของหญิงที่มีสามี ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแบบองค์รวมไม่ใช่เพียงแต่เรื่อง
ความเสมอภาคของหญิงชายเท่านัน้ แต่พจิ ารณาถึงเสถียรภาพในการประกอบอาชีพ สถาบันครอบครัว
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ผู้หญิงที่มีสามีเท่านั้น ต้องพิจารณาทั้งตัวบุคคลและคณะบุคคลที่มีส่วน
เข้ามาเกี่ยวข้อง และพบว่า การค�ำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้าของผู้ที่มีคู่สมรส ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มีคู่สมรส อีกทั้ง ยังส่งผลกับ
ความไม่เป็นธรรมทางสังคม ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ดังนั้น จึงส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยทบทวนผลค�ำวินจิ ฉัยที่ 48/2545 ว่าไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ที่จะได้กล่าวถึงในอีกบทความหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า
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ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยที่ 17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ เป็นการจ�ำกัดสิทธิสามีและภริยา
ในการยื่นรายการและเสียภาษี ถือว่าไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง กรณีจึงขัดหรือแย้ง
ต่อมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบัญญัตติ ามมาตรา 57 ตรี
และมาตรา 57 เบญจ จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ส่วนในกรณีเรื่องร้องเรียนที่ 3 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74
มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง นัน้
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ยังมีพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ อีกเป็น
จ�ำนวนมากที่มีบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกับมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นี้
ก�ำลังรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาแล้วเสร็จ
จะได้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป
เรื่องดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชน
ส่วนรวมและเป็นประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีแนวคิดในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยจะวิเคราะห์และจัดท�ำรายงานสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทัง้ ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึง่ จะเป็นส่วนช่วยสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย เนื่องจาก
ในการปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ ตลอดจนการตรากฎหมาย การตีความ และการบังคับใช้กฎหมาย
อาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ หากถูกลิดรอนหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาชน
สามารถใช้ช่องทางจากบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้
ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินจะท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวโดยตรวจสอบว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ท�ำให้ประชาชนในสังคมไทยสามารถ
ยืนยัน อ้างอิงหลักการสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ขึ้นต่อสู้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของตนได้เป็นอย่างมาก
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีส่วนช่วยปกป้องไม่ให้เกิดช่องว่างในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ชาวไทยอีกทางหนึ่ง
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พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์*

บทคัดย่อ
สังคมโลกปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับคนพิการ (disability) โดยมิได้มองว่าคนพิการเป็นผู้ป่วย
ทีต่ อ้ งคอยรับความช่วยเหลือจากสังคม แต่มงุ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการสามารถพึง่ ตนเองและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ (occupation) ตามศักยภาพที่
ตนเองมีอยู่เพื่อให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต ไม่ตกเป็น
ภาระของสังคมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง องค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ
(United Nation : UN) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ต่างบัญญัติให้รัฐที่เป็น
ภาคีสมาชิกให้ความส�ำคัญกับคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คนพิการมีสิทธิประกอบอาชีพตาม
ความถนัดหรือตามความต้องการ โดยต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (Unjust discrimination)
แก่คนพิการ ซึ่งประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกขององค์การดังกล่าวต้องมีหน้าที่ส่งเสริมสมรรถภาพ
และฟื้นฟูคุณภาพของคนพิการให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค�ำส�ำคัญ คนพิการ, การประกอบอาชีพ, แรงงาน, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, การเลือกปฏิบัติ

* กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, น.บ., ร.ป.ม., นักศึกษาหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นปธ.) รุ่นที่ 3 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ในอดีตผู้พิการส่วนใหญ่ถูกแยกออกจากสังคมอันเนื่องมาจากทัศนคติที่มองว่าผู้พิการไม่มี
ศักยภาพที่จะใช้ชีวิตในสังคมและเป็นภาระของสังคม ท�ำให้ผู้พิการขาดบริการที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม ปัญหาดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้พิการขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม และน�ำไปสู่การ
เลือกปฏิบตั ิ (discrimination) อย่างไม่เป็นธรรม ผูพ้ กิ ารจึงถูกผลักเข้าสูว่ งจรแห่งการพึง่ พาตลอดชีวติ
ไม่สามารถด�ำรงตนอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์1 ซึ่งทัศนคติดังกล่าวมีมุมมองว่าคนพิการ
เป็นเสมือนผูป้ ว่ ยไม่สามารถด�ำเนินชีวติ ตามปรกติเหมือนคนทัว่ ไป ต้องเป็นภาระของสังคมในการดูแล
รักษา แต่ปจั จุบนั แนวความคิดนีไ้ ด้ถกู ลบล้างไปแล้ว เนือ่ งจากสังคมได้รบั รูอ้ ตั มโนทัศน์ (self-concept)
ของคนพิการที่ต้องการมีอิสรภาพและพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพ
ของคนพิการ ท�ำให้เกิดความภาคภูมใิ จในการพึง่ พาตนเองและเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่า (value) ต่อสังคม
เช่นเดียวกับคนที่มีสภาพร่างกายปกติทั่วไป
1. สิทธิมนุษยชนกับสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ
		 1.1 สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) มีทมี่ าจากความคิดของนักปรัชญาชาวกรีกทีส่ นับสนุนใน
เรือ่ งกฎหมายธรรมชาติ (natural law) ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ คือ เกิดมามีเองโดยมนุษย์
ไม่ได้ทำ� ขึน้ และเป็นกฎหมายทีอ่ ยูเ่ หนือรัฐและใช้ได้โดยไม่จำ� กัด และเรือ่ ง “สิทธิธรรมชาติ” (natural
rights) ที่ถือว่า “มนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันและพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์มาโดยให้สิทธิบางอย่าง
แก่มนุษย์ สิทธิเหล่านี้ไม่อาจโอนให้แก่กันและไม่มีใครล่วงละเมิดได้ ซึ่งได้แก่สิทธิในชีวิต เสรีภาพและ
สิทธิที่จะหาความสุข และรัฐทั้งหลายจะต้องกระจายอ�ำนาจเพื่อให้มนุษย์มีสิทธิเหล่านั้นอย่างเต็มที่
วิธกี ารเช่นนีท้ ำ� ให้มนุษย์ซงึ่ เป็นสัตว์โลกทีใ่ ช้เหตุผลยอมรับว่าเป็นหลักการทีด่ ี และเชือ่ ว่าจะท�ำให้มนุษย์
อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขและมีความสุข”2

1

2

ผลา ศรีขาว และคณะ. ปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของผู้พิการที่จบการฝึกจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
บ้านพองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี, (ออนไลน์) สืบค้น http://www.human.ubru.ac.th/hunac2015/imag/
document/Article/Format Conferrence.pdf [18 มิถุนายน 2558]
โปรดดู. กุมพล พลวัน. 2547, สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย พิมพ์ครั้งที่ 1, หน้าที่ 14-16
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ต่ อ มาในยุ ค จั ก รวรรดิ โรมั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาแนวความคิ ด ใหม่ ว ่ า ด้ ว ยหลั ก กฎหมาย
(jurisprudence) เช่น แนวความคิดว่าด้วยความเสมอภาคอันเป็นสากล (Universal Equality) และ
หลักกฎหมายว่าด้วยธรรมชาติ (Law of Nature) ซึง่ แตกต่างไปจากแนวความคิดยุคกรีกเป็นอย่างมาก
ส่วนที่เหมือนกันคือ การแสวงหาความยุติธรรม (The search for justice) เท่านั้น เพราะจักรวรรดิ
โรมันมีคนหลายเชื้อชาติ หลายภาษา และหลายวัฒนธรรม การเดินทางติดต่อมีมากขึ้น3
ส�ำหรับความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้
ให้ความหมายหรือก�ำหนดนิยามไว้อย่างชัดเจน เพราะการที่องค์การสหประชาชาติไม่เขียนค�ำนิยาม
ไว้อาจเป็นการละไว้ในฐานะที่เข้าใจได้โดยสามัญส�ำนึกหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการอธิบาย
ความหมายหรือเปิดกว้างไว้เป็นความยืดหยุ่นในการตีความหรือเปิดทางในการพัฒนาความหมาย
ของสิทธิมนุษยชนที่เป็นไปตามพลวัตรสังคม4 แต่อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ในข้อบทสามข้อแรกได้บัญญัติหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน คือ เป็นสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์
มีอยู่ตามธรรมชาติและความเป็นอิสระเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ โดย
ไม่คำ� นึงว่าบุคคลนัน้ จะมีถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยชนชัน้ ชาติพนั ธ์ุ เพศ อายุ สีผวิ ภาษา และมีความเชือ่ ทางศาสนา
หรือทางการเมืองเป็นเช่นไร ซึง่ บุคคลสามารถใช้สทิ ธิเหล่านีไ้ ด้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยเหตุผล
เพราะบุคคลนั้นเป็นมนุษย์
การยอมรับคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ สิ่งที่เตือนความจ�ำอย่างมีพลังที่บุคคล
ผู้ไร้ความสามารถหรือคนพิการได้รับการผูกมัดหรืออ้างสิทธิในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและต้องได้รับ
ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย บุคคลดังกล่าวเป็นเป้าหมายในตัวเอง ค�ำพูดดังกล่าวมีอิทธิพล
อย่างเข้มแข็งในการต่อต้าน และเป็นแรงผลักดันในสังคมในความหมายความมีประโยชน์และคุม้ ครอง
ป้องกันมิให้มีการกระท�ำที่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ5
หลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนอกจากจะเป็นสิทธิและเสรีภาพที่รับรองความเป็นอิสระ
ความเท่าเทียมของมนุษย์แล้ว ยังใช้เป็นข้อต่อสู้กับการใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อมิให้เกิดความย�่ำยีละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนได้ตามอ�ำเภอใจ อันจะก่อให้เกิดความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อนแก่
ประชาชนอีกด้วย
3
4
5

ชุมพร สังขปรีชา, 2531. ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์. ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพ, หน้า 127-129.
จรัญ โฆษณานันท์, 2545. สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงของสังคม, ส�ำนักนิติธรรม
กรุงเทพ, หน้า 57.
Ann Lawson. (2008) “Disability and Eguality Law in Britain” Oxford And Portland, OREGON. P.19
สืบค้น http://www.aoc.magill.ca. [25 MAY 2014]
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		1.2 สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องสิทธิและความเสมอภาคแก่คนพิการ
อย่างมากมาย โดยได้รบั รองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และสิทธิทจี่ ะได้รบั ประกันทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้คนพิการสามารถท�ำงานและได้รับสวัสดิการสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ กล่าวคือ
(1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Declaration of the Rights of Disabled
Persons) ได้ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการเข้าสู่บริการต่างๆ
โดยได้รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการในฐานะที่ทุกคนเกิดมาอย่างเสรี มิสิทธิและเกียรติ
ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม สิทธินี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคน
ซึง่ มิอาจโอนให้กนั ได้ และรวมทัง้ รับรองสิทธิของคนพิการทีม่ สี ทิ ธิได้รบั หลักประกันทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ พวกเขามีสิทธิตามความสามารถที่จะได้รับสวัสดิการในการท�ำงาน
หรือได้รับประโยชน์จากผู้ผลิตและรายได้จากอาชีพและเข้ามามีส่วนร่วมในสหพันธ์กรรมการต่างๆ
(2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities) ถือเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ให้หลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ
และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ตอ่ คนพิการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป ซึง่ ประเทศไทยได้ให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการฉบับนี้
ได้ยอมรับในศักดิศ์ รีและคุณค่าของมนุษย์ทมี่ มี าแต่กำ� เนิด การเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใดๆ บนพืน้ ฐานของ
ความพิการเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพทีม่ มี าแต่กำ� เนิดของมนุษย์ และมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวด
ในการแก้ไข ผลกระทบเชิงลบของความยากจนที่มีต่อคนพิการ นอกจากนี้อนุสัญญาฯ ได้รับรองสิทธิ
การประกอบอาชีพของคนพิการ กล่าวคือ ให้รฐั ภาคียอมรับสิทธิของคนพิการในโอกาสทีจ่ ะหาเลีย้ งชีพ
โดยการท�ำงานที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโดยอิสระ และต้องปกป้องส่งเสริมให้การใช้สิทธิของคนพิการ
ในการท�ำงานดังกล่าวเป็นจริง ห้ามเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุความพิการในทุกด้านทีเ่ กีย่ วกับการจ้างงาน
รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลการว่าจ้าง และการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพ
และสภาพการท�ำงานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
ในเนื้อหาของบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือคนพิการ การตอบสนองที่ส�ำคัญหรือความ
จ�ำเป็นต้องปฏิบัติที่แตกต่างตามสภาพแวดล้อมหรือพฤติการณ์ของแต่ละบุคคลในฐานะที่เป็นเงื่อนไข
เริ่มแรกของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการยอมรับในแผน/โครงการของ
การปฏิบัติต่อผู้พิการ และยอมรับโดย UN. General Assembly 1992 ว่า “ความส�ำคัญของสิทธิ
ความเสมอภาคของผู้ไร้ความสามารถ หรือพิการ หรือไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถ มีความหมายว่า
ความต้องการของปัจเจกบุคคลทุกคนต้องมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน และความต้องการดังกล่าว
ต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นการวางแผนของสังคม และวิธีการจ้างบุคคลแต่ละรูปแบบต้อง
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ได้ รั บ ความคุ ้ ม ครอง เพื่ อ ปั จ เจกบุ ค คลทุ ก คนได้ มี โ อกาสในการมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ”
(The principle of equal rights for the disabled and non-disabled implies that needs of
each and every individual are of equal importance, that these needs must be made
the basis for planning of societies, and that resources must be employed  in such
a way as to ensure, for every individual, equal opportunity for participation)6 ดังนั้น
สิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลผู้มีร่างกายปกติทั่วไป
ต้องไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลผูพ้ กิ าร เว้นแต่การเลือกปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม (justice discrimination)
ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพได้ตามความสามารถของตน
		1.3 ความหมายของคนพิการตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของไทย
กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้ความหมาย “คนพิการ” ไว้ดังนี้
(1) องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายไว้ในกฎหมาย 2 ฉบับ ด้วยกัน คือ
1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Declaration of the Rights of
Disabled Persons) ว่า “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งไม่สามารถสร้างหลักประกันให้แก่ตนเอง
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในด้านสิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลหรือในฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมทั่วไป เนื่องจากความสามารถทางร่างกายและจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นมา
แต่กำ� เนิดหรือไม่กต็ าม การรักษาไว้หรือการแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพการงานทีเ่ หมาะสมของตน
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่ปรากฏอย่างชัดเจน
2) อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ (Declaration of the Rights of Persons with
Disabilities) ว่า “คนพิการ” หมายความรวมถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการจะกีดขวาง
การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับคนอื่น
(2) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ว่า
“คนพิการ” คือ บุคลใดบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสด้านความมั่นคงในชีวิต สถานภาพการจ้างงาน หรือ
การก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสมถูกจ�ำกัดหรือลดลงอย่างชัดเจน อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือจิตใจ

6

General Assembly Resolution 37/52 (3 December 1982) para 25.
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สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน

(3) พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ว่า “คนพิการ” หมายถึง
บุคคลที่มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจาก
มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปญ
ั ญา
การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นๆ ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ และมีความจ�ำเป็นพิเศษที่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน หรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
จากความหมายของคนพิการดังกล่าวข้างต้น ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ของไทย ต่างบัญญัติความหมายของคนพิการไว้ในลักษณะเหมือนกัน และเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครอง
คนพิการให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ต้องขจัดสิ่งที่เป็นเครื่อง
ขัดขวางการเข้าร่วมในสังคมของคนพิการให้หมดไป
2. หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (NON-Discrimination)
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมิให้ถูกละเมิดจากการใช้อ�ำนาจรัฐ บุคคลจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคหรืออย่างเท่าเทียมกัน หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination) ถือเป็น
หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างส�ำคัญสูงสุด และเป็นหลักการที่ได้รับการเชิดชูความส�ำคัญจนปรากฏ
เป็นจุดร่วมที่ด�ำรงอยู่ในกติกาสากลระหว่างประเทศหลายๆ ฉบับ ซึ่งจะก�ำหนดให้รัฐภาคีให้การ
รับประกันหรือให้สิทธิต่างๆ อันเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง
หรือความเห็นอย่างอื่น และยังต้องประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย7 หลักการ
ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นเบือ้ งต้นต้องการป้องกันมิให้มกี ารกระท�ำทีไ่ ม่เป็นธรรม (unfair) หรือได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างล�ำเอียง (favourable) ต่อบุคคลเพราะบุคคลมีลกั ษณะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ (immutable)
และมีมาแต่โดยก�ำเนิด (inherent) ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น คนพิการ คนไร้ความสามารถ เป็นต้น
หลักการไม่เลือกปฏิบัติจึงมีหลักการเช่นเดียวกับหลักความเสมอภาค (Equality) ที่ยอมรับ
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของบุคคล แต่อย่างไรก็ตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติหรือหลัก
ความเสมอภาคไม่สามารถท�ำให้เกิดความเป็นธรรมได้ในความเป็นจริง เพราะการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทุกคน
ราวกับว่าบุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ ทีบ่ คุ คลนัน้ ๆ มีความแตกต่างไม่วา่ จะเป็นด้านกายภาพ
หรือความคิด สติปัญญา ก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นเดียวกัน

7

จรัญ โฆษณานันท์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 316
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การปฏิบัติที่แตกต่างกันย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติแทบทั้งสิ้น ถ้าเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
อคติ (objective) การเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างถูกต้อง หรือการปฏิบัติท่ีไม่มีเหตุผลเชื่อมโยงกับหลักแห่งความได้สัดส่วน (proportionality)
ระหว่างวิธีการ (means) กับจุดหมายที่ท�ำให้เป็นจริง (realize) โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อบุคคลที่ไร้
ความสามารถหรือคนพิการที่กระท�ำโดยไม่เป็นธรรม (unjustified) โดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะพิเศษ
ระหว่างบุคคลกับการที่ท�ำให้คุณค่าของบุคคลนั้นลดลง (impairment)8
ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ได้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดเรื่อง
ความยุติธรรมของ อริสโตเติล (Aristotle) โดยมีหลักว่า “การเลือกปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์
เดียวกันแต่ได้รับการปฏิบัติ (กฎเกณฑ์) แตกต่างกัน หรือในต่างสถานการณ์กันแต่ได้รับการปฏิบัติ
(กฎเกณฑ์) อย่างเดียวกัน” (when comparable situations are treated differrently and
different situation treated in the same way)9 ซึ่งการเลือกปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
		2.1 การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับ
การปฏิบัติน้อยกว่าหรือด้อยกว่าบุคคลอื่นบนพื้นฐานข้อห้ามด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ
ความพิการ อายุ หรือเพศ ในสถานการณ์เดียวกัน หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันบนพื้นฐาน
ของลักษณะพิเศษของบุคคลซึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่น โดยอาจต้องตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือในการ
เปรียบเทียบและความเป็นเหตุเป็นผลของการได้รับปฏิบัติน้อยกว่าและเปรียบเทียบการกระท�ำต่อ
สถานการณ์ทสี่ ำ� คัญในสภาพแวดล้อมของการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรง10 การเลือกปฏิบตั โิ ดยตรงมีพนื้ ฐาน
มาจากความเสมอภาคตามรูปแบบ (Formal Equality) ที่เน้นให้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน หากมี
การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันภายในสถานการณ์เดียวกันถือเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยตรง11 เช่น การห้ามมิให้
ผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เท่าเทียมผู้ชาย หรือการปฏิบัติต่อคนที่มีความพิการทางจิตแตกต่างจาก
คนพิการทางกาย เป็นต้น ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกการเลือกปฏิบัติโดยตรงว่า Disparate
Treatment

8
9
10
11

Hendriks. A.C. (2002) “Differrent Difinition-Same Problem-One Way Out?” in M.L. Brelin and S. yee (Eas.),
Disability Right Law and Policy : Internatonal and Nation Perspectives, P.212
Justyna Malizawska-Nienatowicz, 2014. Direct and Indirect Dicrimination in European Union Law-How
to Draw a Dividing Line?. International Journal of Social Sciences. P.42.
Ipid, P.42.
พรรณณิภา เอียดช่วย, (2556). การเลือกปฏิบัติทางเพศของพนักงานสอบสวนหญิงในเขตพื้นที่ภูธรภาค 5, วิทยานิพนธ์
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 27
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ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะพิ จ ารณาว่ า การกระท� ำ ใดเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยตรงหรื อ ไม่
ศาลอังกฤษพิจารณาโดยหา “ตัวเปรียบเทียบ” ว่า บุคคลที่จะกล่าวหาว่าการกระท�ำใดเป็นการ
เลือกปฏิบัติหรือไม่ ต้องพิจารณาด้วยตัวเปรียบเทียบ12 ดังนี้
1) บุคคลนั้นจะต้องเปรียบเทียบตนกับบุคคลเพศตรงข้ามตามสภาพความเป็นจริง โดยบุคคล
เพศตรงข้ามต้องประกอบด้วยลักษณะหนึ่งลักษณะใด กล่าวคือ ท�ำงานแบบเดียวกัน (Like Work)
ท�ำงานระดับเดียวกัน (Work Rates As Equivalent) หรือท�ำงานที่มีคุณค่าเท่ากัน (Work of Equal
Value)
2) การเปรียบเทียบต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน
3) ตัวเปรียบเทียบต้องเป็นการปฏิบัติในการจ้างงานแบบเดียวกันกับผู้กล่าวอ้าง หมายถึง
ท�ำงานกับนายจ้างคนเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน
		2.2 การเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อม (Indirect Discrimination) เกิดจากแนวความคิดหลัก
ความเสมอภาคตามเนือ้ หา (Substantive Equality) ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ
หรือกายภาพ13 อยู่บนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติอย่างเป็นกลางซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่มิใช่ข้อห้ามปฏิบัติ แต่มีลักษณะไม่เท่าเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติหรือ
ออกกฎเกณฑ์ที่เป็นกลางแต่ในความเป็นจริงกลับท�ำให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อบุคคลอื่น14 เช่น
การปฏิบัติการวางนโยบาย การออกมาตรการ การวางแผนงาน การท�ำระเบียบออกใช้เสมอภาคกัน
ทุกคน ไม่กีดกันใคร ไม่เลือกปฏิบัติต่อใคร เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด แต่ผลการปฏิบัติท�ำให้
เกิดผลเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม แต่คนพิการทั่วไปก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
คนพิการ15 การเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมจึงอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการปฏิบัติที่เป็นกลางแต่มี
ผลกระทบท�ำให้กลุ่มที่มีลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองเสียเปรียบ และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ ซึ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกการปฏิบัติโดยอ้อมว่า Disparate Impact หรือ Adverse Effects

12
13
14
15

เรื่องเดียวกัน หน้า 22
Government Equality office, “Equality Act 2010 Obtaining Information” P.6. อ้างอิงใน พรรณณิภา เอียดช่วย,
เรื่องเดียวกัน, หน้า 30
Justyna Maliszewska, Ibid หน้า 43
จรัญ ภักดีธนากุล, การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การขจัดการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ : กฎหมายและวิธปี ฏิบตั ิ
เพื่อความเป็นธรรมในสังคม” . หน้า 3. สืบค้น http//www.nep.gv.th/law/file/document 1 .doc [23 พฤษภาคม
2558]
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พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

แนวคิ ด การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยทางอ้ อ มได้ รั บ การพั ฒ นาโดยศาลสู ง สุ ด สหรั ฐ ในคดี Griggs
V. Duke Power Co และน�ำมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแก้ไขปรับปรุงหมวด 7 ของ
พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิพลเมือง ค.ศ. 1964 ใน ค.ศ. 1991 ปรากฏในข้อ 703 (k) (1) (a) ว่า “...การกระท�ำ
ในการอ้างงานที่ผิดกฎหมายจะเป็นการเลือกปฏิบัติในทางอ้อม เมื่อปรากฏดังนี้
(i) ผูฟ้ อ้ งคดีได้แสดงให้ศาลเห็นว่าการกระท�ำในการจ้างงานของผูถ้ กู ฟ้องเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
โดยอ้อม โดยวางพืน้ ฐานอยูบ่ นเชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ หรือถิน่ ก�ำเนิด และผูถ้ กู ฟ้องร้อง
พิสูจน์ไม่ได้ว่าการกระท�ำดังกล่าวเกี่ยวข้องกับงานในต�ำแหน่งดังกล่าว (Job Related)
และเป็นความจ�ำเป็นในทางธุรกิจ (Business Necessity) หรือ
(ii) ผู้ฟ้องคดีได้แสดงปรากฏตามอนุมาตรา (C) ถึงการปฏิบัติในการจ้างงานอย่างอื่นที่
ผู้ถูกฟ้องอาจจะกระท�ำได้ แต่ผู้ถูกฟ้องปฏิเสธที่จะกระท�ำดังกล่าว...”16
ความเสมอภาคตามเนื้อหา (Substantive Equality) ไม่เพียงแต่จะท�ำให้บรรลุความส�ำเร็จ
ในกฎเกณฑ์ส�ำคัญในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเท่านั้น แต่ความจ�ำเป็นเพื่อขจัด (eliminate)
การเลือกปฏิบัติของสังคมและโครงสร้างทางการเมืองจะต้องมีมาตรการตรวจวัดบนพื้นฐานของ
ความยุ ติ ธ รรมและเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ สั ง คม มาตรการที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย มกั น
(equalization measures) จะต้องมีรูปแบบการเข้าถึงองค์ประกอบของหลักตามความเป็นจริง
(holistic approach) โดยมาตรการตรวจวัดต้องประกอบด้วยมาตรการต่างๆ และไม่ควรจ�ำกัด
การมีสว่ นร่วมของคนกลุม่ น้อยในสังคม (minority group) ทีเ่ พิม่ มากขึน้ รวมทัง้ ก�ำหนดความต้องการ
เพื่อปรับองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลดังกล่าว มาตรการตรวจวัด
ความเป็นจริงจะสนับสนุนและเกิดท�ำให้เกิดผลดี (fruitful) ต่อการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง
ของการไร้ความสามารถหรือความพิการ การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องจะสามารถดึงความเป็นจริง
คุณลักษณะของบุคคลออกมาได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ได้มกี ารยอมรับให้มกี ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลได้ถา้ เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ที่มีเหตุผลชอบธรรมอย่างเพียงพอ หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม ในทวีปยุโรปกฎหมายที่ว่าด้วย
การจ้ า งแรงงาน (European Employment Law) ก็ ย อมรั บ ในหลั ก การดั ง กล่ า ว ซึ่ ง หากมี

16

พรรณณิภา เอียดช่วย, เรื่องเดียวกัน, หน้า 44.
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การเลือกปฏิบัตินายจ้างต้องให้เหตุผลทางกฎหมายในการจ้างลูกจ้างให้ท�ำงานที่แตกต่างกัน โดยมี
ข้อยกเว้นการมีเหตุผลพิเศษในเรือ่ งอายุหรือความสามารถทางด้านกายภาพ (objective justification)
แต่การเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวต้องมีเหตุผลชอบธรรมอย่างเพียงพอ โดยต้องประเมินค่าของการเลือกปฏิบตั ิ
ต้องมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่จะต้องมีการพิจารณา ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจะต้องเป็น
จุดมุ่งหมายที่ชอบด้วยกฎหมาย (legitimate aim) และมีความเป็นเหตุเป็นผลของความได้สัดส่วน
ระหว่างจุดมุ่งหมายที่ชอบด้วยกฎหมายและมาตรการการเลือกปฏิบัติภายใต้การตรวจสอบทบทวน
ซึ่งการเลือกปฏิบัติที่จะใช้ต้องมีความเหมาะสมและความได้สัดส่วนในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนั้น
การเลือกปฏิบัติที่รัฐมีความมุ่งหมายส่งเสริมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ
เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบกว่าได้รับโอกาสหรือจะใช้สิทธิได้เท่าเทียมกับบุคคล รัฐจะ
สามารถกระท�ำได้โดยมีเหตุผลแห่งความชอบธรรมและความจ�ำเป็น ซึ่งรัฐจ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป็น
แนวนโยบายในแต่ละกรณีไป
3. สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการในประเทศไทย
ในอดี ต สั ง คมไทยยั ง มิ ไ ด้ เ ปิ ด กว้ า งให้ สิ ท ธิ ก ารประกอบอาชี พ ของคนพิ ก าร แต่ ห ลั ง จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มบี ทบัญญัตทิ ชี่ ดั เจนห้ามมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความพิการ และประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ (Convention on the Right of Person with Disabilities) แล้ว สิทธิการประกอบ
อาชีพของคนพิการในประเทศไทยได้เปิดกว้างมากขึน้ คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับการให้สทิ ธิแก่คนพิการ เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 เป็นต้น ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
แม้วา่ จะเป็นรัฐธรรมนูญทีม่ าจากรัฐประหาร (Coup d’ etat) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
แต่ก็ยังมีบทบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของชนชาวไทย
โดยบรรดาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพใดๆ ที่ปวงชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตาม
ประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ด้วย ซึ่งสิทธิของคนพิการที่มีอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมา
รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศใด ๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันหรือให้การรับรองแล้ว สิทธิของ
คนพิการจะมีอยู่ตลอดไปและได้รับความคุ้มครองจากองค์กรของรัฐทุกองค์กรในการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้วย
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		3.1 การรั บ รองสิ ท ธิ ก ารประกอบอาชี พ ของคนพิ ก าร นอกจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 ได้รับรองสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการไว้แล้ว พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง (3) ได้บัญญัติให้คนพิการ
มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและ
ความช่วยเหลืออืน่ จากรัฐ โดยการฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการทีม่ มี าตรฐาน การคุม้ ครอง
แรงงาน มาตรการเพือ่ การมีงานท�ำตลอดจนได้รบั การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสือ่
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการท�ำงานและประกอบอาชีพ
คนพิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก�ำหนด
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้เพิ่มโอกาสให้
คนพิการประกอบอาชีพหรือส่งเสริมให้คนพิการมีงานท�ำมากขึ้น กล่าวคือ
3.1.1 ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถานประกอบการภาค
เอกชนรับคนพิการเข้าท�ำงาน โดยในปัจจุบันก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการภาคเอกชนต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานตามระบบสัดส่วนโดยผู้ใช้แรงงานทั่วไป
100 คน ต้องจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน 1 คน (มาตรา 33) โดยเศษของ 100 คน ที่เกิน 50 คน ให้รับ
คนพิการเพิ่มอีก 1 คน
3.1.2 หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชนทีม่ ไิ ด้รบั คนพิการเข้าท�ำงาน
ตามข้อ 3.1.1 ให้สง่ เงินเข้ากองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงานก�ำหนด และหากมิได้สง่ เงินเข้ากองทุน ส่งล่าช้า หรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจ�ำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน (มาตรา 34) และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนพิการแห่งชาติ มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สนิ
ของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชนที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน (มาตรา 36)
3.1.3 ในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�ำงานและ/หรือนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชนไม่รับคนพิการเข้าท�ำงาน และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน
ให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชนอาจให้สัมปทานจัดสถานที่
จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือเหมาบริการโดยวิธีการพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้
มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการก็ได้ (มาตรา 35)
เห็นได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550
ได้บัญญัติรับรองสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการโดยให้หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของ
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สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน

ภาคเอกชนต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานตามระบบสัดส่วนตามที่กฎหมายก�ำหนด แต่เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลการประกอบอาชีพคนพิการในวัยท�ำงาน ปรากฏว่าคนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงานมีจ�ำนวน
756,820 คน17 แบ่งเป็น
(1) คนพิการที่ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 230,627 คน
(2) คนพิการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 371,708 คน
(3) คนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากจนช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้) จ�ำนวน 154,485
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วพบว่ า คนพิ ก ารที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ มี จ� ำ นวนถึ ง 371,708 คน
หรือประมาณครึ่งหนึ่งของคนพิการที่อยู่ในวัยท�ำงานซึ่งช่วยเหลือตนเองได้แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ซึ่งเป็นภาระของสังคมจะต้องให้การดูแล ดังนั้น รัฐจะต้องให้การส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางกาย เพือ่ ลดภาระของสังคมไทยในอนาคต ให้ผพู้ กิ ารได้มคี วามภูมใิ จและตระหนักในคุณค่าศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับบุคคลทั่วๆ ไป
		3.2 การรับคนพิการเข้าท�ำงานในภาครัฐ ในปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการตามระบบสัดส่วน
ของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน แต่ปรากฏว่าในปี 2557 มีหน่วยงาน
ของรับทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าวจ�ำนวน 290 แห่ง ซึง่ ตามสัดส่วนจะต้องรับคนพิการเข้าท�ำงาน
จ�ำนวน 10,246 คน แต่ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงาน 160 แห่ง และเป็นการจ้าง
คนพิการเข้าท�ำงานเพียง 1,280 คน เท่านัน้ จะเห็นได้วา่ หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
กฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนใน
การรับคนพิการเข้าท�ำงานตามกฎหมาย ท�ำให้สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการถูกล่วงละเมิด
จากหน่วยงานของรัฐ ทั้งที่อาชีพการรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงและได้รับการยอมรับจากสังคม
หากหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว
		3.3 การรั บ คนพิ ก ารเข้ า ท� ำ งานในภาคเอกชน ในภาคเอกชนเมื่ อ พิ จ ารณาจ� ำ นวน
สถานประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป มีอยู่จ�ำนวนทั้งสิ้น 12,469 แห่ง
เมื่อพิจารณาจ�ำนวนคนพิการที่สถานประกอบการจะต้องรับเข้าท�ำงานแล้วไม่น้อยกว่า 58,253 คน
แต่มีสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าท�ำงานเพียง 24,492 คน หรือประมาณร้อยละ 50 ของ
17
18

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ. (2558). รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย หน้า 6 จาก
http://nep.go.th/sites/defaust/file/document/report_Sep 58.pdf.[สืบค้น 10 มกราคม 2559]
TCIJ. (2559) คนไทยรู้ยัง : ปี 2557 ภาครัฐจ้างงานคนพิการเพียง 1,280 คน จาก http://www.tcijthai,org/
tcjthainews/view.php?ids=6077 [สืบค้น 29 มิ.ย.2559]
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คนพิการที่สถานประกอบการต้องรับเข้าท�ำงาน เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งอาจมีข้อจ�ำกัด
บางประการ เช่น สถานที่ยังไม่พร้อมส�ำหรับคนพิการเข้าท�ำงาน19 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ข้อมูลที่สถานประกอบการภาคเอกชนที่รับคนพิการเข้าท�ำงานแล้วมีถึงร้อยละ 50 ของคนพิการ
ที่สถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานที่มี
เพียงร้อยละ 12.50 แล้ว สถานประกอบการภาคเอกชนยังรับคนพิการเข้าท�ำงานมากกว่าหน่วยงาน
ของรัฐ ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้
สิทธิประโยชน์บางประการแก่สถานประกอบการภาคเอกชน อาทิเช่น สิทธิการได้รับยกเว้นภาษีของ
จ�ำนวนค่าจ้างทีจ่ า่ ยให้แก่คนพิการหรือเงินทีส่ ง่ เข้ากองทุน การลดหย่อนภาษีคา่ ใช้จา่ ยในการปรับปรุง
สถานประกอบการเพื่อรองรับพนักงานที่พิการ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นายจ้างและสถานประกอบการใช้ทางเลือกที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมากกว่าที่จะจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน หรือเมื่อรับคนพิการ
เข้าท�ำงานแล้วก็มไิ ด้จดั สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงานของคนพิการท�ำให้คนพิการไม่สามารถท�ำงาน
อย่างคนปกติทั่วไปได้
4. มาตรการคุ้มครองสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ
สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง
จากรัฐ โดยให้คนพิการมีโอกาสทีจ่ ะได้เลีย้ งชีพโดยการท�ำงาน เพือ่ ให้คนพิการออกมาใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับ
คนปกติได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี รัฐจึงควรก�ำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้โอกาสในการประกอบ
อาชีพแก่คนพิการ กล่าวคือ
4.1 มาตรการบังคับ การที่หน่วยงานของรัฐไม่รับคนพิการตามสัดส่วนที่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงต่อคนพิการ
ท�ำให้คนพิการไม่สามารถเข้ารับราชการตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้ได้ ทั้งที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชน ดังนั้น รัฐควรก�ำหนดมาตรการบังคับให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานตามสัดส่วนที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัดและจริงจัง รวมทั้งก�ำหนดระยะเวลา
การด�ำเนินงานดังกล่าวให้ชัดเจน หากด�ำเนินการไม่เสร็จตามก�ำหนดระยะเวลา ก็ให้มีบทลงโทษตาม
หน่วยงานรัฐภาคดังกล่าว
19

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

		4.2 มาตรการจูงใจ การรับคนพิการเข้าท�ำงานในภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนส่วนใหญ่
พิจารณาว่าการรับคนพิการเข้าท�ำงานนัน้ เป็นภาระแก่นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ เนือ่ งจาก
นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการพิจารณาในเรื่องของก�ำไรหรือขาดทุนทางด้านการเงินมากว่า
และยังมีความฝังใจว่าผลผลิตที่ได้รับจากการรับคนพิการเข้าท�ำงานย่อมสู้จ้างคนปกติเข้าท�ำงานไม่ได้
อีกทั้งต้นทุนของการจ้างแรงงานและสวัสดิการของคนพิการและคนปกติไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจึงเลือกใช้วธิ จี า่ ยเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนพิการแห่งชาติมากกว่าที่จะจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน ซึ่งนอกจากจะเสียเงินน้อยกว่าแล้ว
ยังไม่เป็นภาระด้านการจัดสวัสดิการหรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงานของคนพิการอีกด้วย
ถึ ง แม้ รั ฐ บาลจะมี ม าตรการจู ง ใจทางด้ า นภาษี แ ต่ ก็ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะให้ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของ
สถานประกอบการจ้างคนพิการเข้าท�ำงานได้ รัฐควรก�ำหนดมาตรการจูงใจทางด้านอื่นๆ อีก
เช่น มาตรการสนับสนุนช่วยเหลือด้านเงินทุนให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้าง
คนพิการเข้าท�ำงานมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด มาตรการพัฒนาศักยภาพการท�ำงานให้แก่คนพิการ
(in the job training) เพื่อให้คนพิการมีสมรรถนะ (performance) ในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่คนพิการในการปฏิบัติงานตาม
ความต้องการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน
		4.3 มาตรการทางสังคม การให้การยกย่องหรือรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าท�ำงาน ซึ่งจะเป็นผลให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
มิได้คดิ ถึงแต่ประโยชน์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วย เพราะการท�ำ  CSR
โดยการรับคนพิการเข้าท�ำงานมากเท่าใด ผลลัพธ์คือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากเท่านั้น มิได้ปล่อยให้คนพิการเป็นภาระต่อสังคมให้ต้องดูแลแต่เพียง
อย่างเดียว

สรุป

สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการนับว่าเป็นสิทธิที่ส�ำคัญตามหลักสิทธิมนุษยชน หาก
สังคมไทย ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนให้ความสนใจและเข้าใจในสิทธิดงั กล่าว ก็จะเป็น
การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมระหว่างคนพิการกับคนปกติ ไม่เป็นภาระของสังคมทีจ่ ะต้องเลีย้ งหรือ
ดูแลคนพิการไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ โดยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้เหมือนคนปกติ
มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทย
(Human Rights Protection under Reforming of Thailand)
พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส*

บทคัดย่อ
สาระสังเขป
เนลสัน แมนเดลา บิดาแห่งแอฟริกาใต้ยุคใหม่ กล่าวว่า ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เราไม่อาจมีสิ่งหนึ่งโดยปราศจากอีกสิ่งหนึ่งได้” (Democracy
and human rights are inseparable. We cannot have the one without the other.)  ถ้าเรา
เชือ่ ตามทีท่ า่ นเนลสัน แมนเดลา กล่าวไว้ คือเป็นสิง่ เดียวกันและแบ่งแยกไม่ได้ ดังนัน้ ทัง้ ประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชนจึงเติบโตและเกาะติดไปด้วยกัน และเมือ่ เข้าใจสิง่ หนึง่ ก็หมายถึงการเข้าใจอีกสิง่ หนึง่
แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้กระแสของโลกมีความโน้มเอียงไปสู่เรื่องอ�ำนาจอธิปไตยของชาติและผู้ที่มี
แนวโน้มที่จะละเมิดอธิปไตยของชาติอื่น ดังนั้น สิทธิเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะออกเป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ดังนัน้ ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” โดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่ใช่คำ� ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างเป็นทางการ
แต่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ อาทิ สิทธิใน
การก�ำหนดอนาคตตนเอง (self-determination) สิทธิในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สิทธิที่จะมี
สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิในความเท่าเทียมกัน
ระหว่างคนแต่ละยุคและความยั่งยืน เป็นต้น
การเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรง
อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อาจกล่าวได้ว่าสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีพัฒนาการมาอย่างเป็นล�ำดับ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของไทย      
ค�ำส�ำคัญ		 สิทธิมนุษยชน สิทธิของประชาชน การปฏิรูป  
* อดีตผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 4 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

บทน�ำ
“สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” (Human Rights) ไม่ มี ก ารก� ำ หนดความหมายไว้ ต ามพจนานุ ก รม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีเพียงค�ำว่า “สิทธิ” หมายความว่า อ�ำนาจอันชอบธรรม อ�ำนาจ
ทีจ่ ะกระท�ำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รบั การรับรองจากกฎหมาย และหากแปลความตามตัวอักษร
ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” อาจหมายถึง สิทธิของมนุษย์ หรืออ�ำนาจอันชอบธรรมที่สืบเนื่องมาจาก
ความเป็นมนุษย์ ในอันที่จะกระท�ำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์
ประจ�ำตัว สิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้
หากกล่าวถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชน คงต้องศึกษาถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ
เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เห็นถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของคน
ทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ส�ำหรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ไม่ได้ก�ำหนดนิยามค�ำว่า
“สิทธิมนุษยชน ไว้โดยเฉพาะ แต่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว
ท�ำให้เห็นถึงแนวความคิดพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ได้แก่
(1) ความมีอิสระเสรี และมีศักดิ์ศรี มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน
(2) การปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง
(3) การไม่แยกความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง
เป็นต้น

1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” มีความหมายกว้างกว่า “สิทธิ” ตามกฎหมาย เนื่องจากนักกฎหมาย
โดยทั่วไปอธิบายว่า “สิทธิ” คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายในขอบเขต
ที่แคบ ในแง่ที่ว่า คนจะมีสิทธิได้ ต้องมีกฎหมายรับรองไว้เท่านั้น ถ้ากฎหมายไม่เขียนรับรองไว้
ย่อมไม่มีสิทธิ
ส�ำหรับมุมมองของนักสิทธิมนุษยชน ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” นั้นมีขอบเขตกว้างกว่าสิ่งที่
กฎหมายรับรอง โดยสิทธิมนุษยชนทีไ่ ด้รบั การรับรองทัว่ โลก ว่าเป็นมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของการปฏิบตั ติ อ่
มนุษย์นั้น สามารถจ�ำแนกได้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท1 ได้แก่
1
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1) สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน
ไม่ถูกท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย
สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาล
อย่างยุติธรรม โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือ
และปฏิบัติตามความเชื่อถือ
2) สิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐในการด�ำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพใน
การชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี
3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำ ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้างอย่าง
เป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง
4) สิทธิทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคง
ทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
5) สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสือ่ ความหมายในภาษาท้องถิน่ ตน
มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตน
การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได้
โดยไม่มีใครมาบังคับ  

2. วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย2

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้น ภายใต้กฎหมายตราสามดวงมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและฐานะ
ทางกฎหมายของราษฎรไว้พอสมควร เช่น สิทธิถือครองที่ดินของราษฎร สิทธิในความเป็นเจ้าของ
ให้บังคับได้ระหว่างราษฎรด้วยกัน สิทธิในการสืบมรดก และสิทธิในการท�ำนิติกรรมสัญญา เป็นต้น
อย่างไรก็ตามกฎหมายตราสามดวงไม่ได้รับรองสิทธิของบุคคลให้เสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
เพียงแต่มุ่งหมายให้ราษฎรมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมตามที่กฎหมายรับรองไว้เท่านั้น การแบ่งชนชั้น
ทางสังคมหรืออภิสิทธิ์ชนอันเนื่องมาจากชาติก�ำเนิดยังคงได้รับการรับรองเป็นพิเศษตามกฎหมายอยู  ่
ราษฎรในสมัยนั้นจึงมีสิทธิตามกฎหมายได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานะ
ทางสังคมของยุคสมัยนั้น
2
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พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

กรุงรัตนโกสินทร์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อพุทธศักราช 2475 เป็นความพยายามของนักคิด
รุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากชาติตะวันตกซึ่งมีรูปแบบการปกครองที่ทันสมัย มีความเจริญก้าวหน้า
และมีการรับรองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ท�ำให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของชาติตะวันตกและน�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกแก่ประชาชนชาวไทย คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พ.ศ.2475 แม้ธรรมนูญการปกครองฉบับแรกของไทยจะมิได้กล่าวถึงหรือรับรองสิทธิ เสรีภาพ
ตลอดจนสิทธิมนุษยชนเลย แต่จากค�ำประกาศของคณะราษฎร์ทไี่ ด้นำ� หลักการของสิทธิมนุษยชนไปใช้
ในทางปฏิบตั แิ ละระบุรบั รองให้ราษฎรมีสทิ ธิเสมอภาคกัน แสดงให้เห็นการตระหนักถึงความส�ำคัญของ
เรื่องดังกล่าว จึงวิเคราะห์ได้ว่าเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
โดยคณะราษฎร์เป็นจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนในเวลาต่อมา
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรได้ถูกร่างและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2475 ซึ่งนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 2 ของไทย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 ได้ปรากฏบทบัญญัติที่ให้
การรับรองสิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนชาวไทยไว้ในหมวดที่ 2 ว่าด้วย สิทธิและหน้าทีข่ องชนชาวสยาม
ซึ่งมีสาระส�ำคัญให้การรับรองหลักความเสมอหน้ากันในกฎหมาย เสรีภาพในการนับถือศาสนา
เสรีภาพในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุม
การตั้งสมาคม และการอาชีพ โดยบทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นการให้ความรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก
ขณะเดียวกันนัน้ ประเทศสยามได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระบบกระบวนการยุตธิ รรม
เพือ่ ให้ทดั เทียมนานาอารยประเทศและเป็นทีย่ อมรับของรัฐต่างชาติ ด้วยความมุง่ หมายทีจ่ ะเรียกร้อง
เอกราชทางการศาลกลับคืนมาเป็นของไทย แนวความคิดในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนจึงปรากฏอยูใ่ น
กฎหมายหลายฉบับ อีกทั้งมีความพยายามสร้างกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้โดยตรงและโดยอ้อม
ผ่านทางสถาบันตุลาการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477  
มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจ�ำเลยในคดีอาญา ซึ่งแตกต่างจาก
ระบบจารีตนครบาลที่มีมาแต่เดิมอย่างสิ้นเชิง
ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2489 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2489 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 และเป็นครั้งแรกที่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนใน
การเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์และเสรีภาพในการจัดตัง้ คณะพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญ ส่วนเสรีภาพใน
การประชุมโดยเปิดเผยในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ได้เปลี่ยนเป็นเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
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ในระหว่างที่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 มีผลใช้บังคับ ปี พ.ศ.2490 ปรากฏกระแสที่ส�ำคัญคือ
เกิดการรวมตัวของกรรมกรในชื่อว่า “สหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน
ของกรรมกรจากกิจการสาขาต่างๆ เช่น โรงเลื่อย โรงสี รถไฟ เป็นต้น เนื่องจากกรรมกรเหล่านี้
ถูกกดขีค่ า่ จ้างแรงงานอย่างมากอันเป็นผลมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 กระแสความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องต่อสังคมและรัฐ
ให้สนองตอบความต้องการที่จ�ำเป็นของตน ท�ำให้สังคมตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน  
อันเป็นการแสดงออกถึงการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอีกรูปแบบหนึง่ ทีเ่ กิดจากการกระท�ำของเอกชนด้วย
ในปี พ.ศ.2491 สหประชาชาติได้ประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948
อันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยก�ำลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 พอดี รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 จึงได้รับอิทธิพลจากการประกาศใช้ปฏิญญาสากล
ของสหประชาชาติ มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพเป็นจ�ำนวนมากและละเอียดกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ  
หลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ทีไ่ ด้รบั การบรรจุลงไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 5 นอกเหนือจากสิทธิทเี่ คยรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ได้แก่ หลักการได้รบั ความคุม้ ครอง
อย่างเสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ไม่วา่ บุคคลนัน้ จะมีกำ� เนิดหรือนับถือศาสนาแตกต่างกันก็ตาม
(มาตรา 26) สิทธิของประชาชนทีจ่ ะไม่ถกู เกณฑ์แรงงาน ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทเี่ ป็นการป้องกันภัยพิบตั ิ
สาธารณะซึ่งเกิดขึ้นโดยฉุกเฉิน เฉพาะเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการณ์รบหรือภาวะสงครามหรือ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น (มาตรา 32) เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่น
ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 40) เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่และการประกอบอาชีพ (มาตรา 41)  
สิทธิของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองในครอบครัวของตน (มาตรา 43) ตลอดจนการให้การรับรอง
แก่บุคคลซึ่งเป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการประจ�ำอื่น และพนักงานเทศบาลที่จะมีสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเหมือนดังพลเมืองคนอื่นๆ (มาตรา 42)  
ในทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้รับการรับรองคุ้มครองอย่างจริงจังเพียงใดนั้น  
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนทัศนคติของผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธินั่นเอง เพราะต่อมาธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 ไม่ปรากฏบทบัญญัตริ บั รองสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใด และการประกาศใช้ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 ช่วงรัฐบาลเผด็จการ
ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนชาวไทยเลย จนกระทั่ง
ภายหลังเกิดเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย โดยนักคิดนักศึกษาเมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 จึงมีการ
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2517 ซึง่ ได้รบั การยอมรับ
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ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับทีด่ ที สี่ ดุ และเป็นประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ มีบทบัญญัตคิ ล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และมีการวางหลักการใหม่ในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านที่มีการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐที่จะเข้ามาแทรกแซงอันมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และในด้านการเพิ่มหน้าที่ให้แก่รัฐในการให้บริการแก่
ประชาชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เช่น ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน (มาตรา 28) สิทธิทางการเมือง
ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง และสิทธิออกเสียประชามติ (มาตรา 29) สิทธิที่จะไม่ถูกปิดโรงพิมพ์หรือ
ห้ามท�ำการพิมพ์ เว้นแต่มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ปดิ โรงพิมพ์หรือห้ามท�ำการพิมพ์ (มาตรา 40)  เสรีภาพ
ในทางวิชาการ (มาตรา 42) การก�ำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงที่มาของรายได้และการใช้จ่าย
โดยเปิดเผย (มาตรา 45) และเสรีภาพในการเดินทางภายในราชอาณาจักร (มาตรา 47) นอกจากนี้
แล้วสิทธิในทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ต้องหาและจ�ำเลยยังได้รับการบัญญัติรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนหรือพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วและ
เป็นธรรม สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในการจัดหาทนายความ (มาตรา 34) สิทธิที่จะไม่ให้
ถ้อยค�ำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง อันจะท�ำให้ตนถูกฟ้องเป็นคดีอาญา และถ้อยค�ำของบุคคลที่เกิดจาก
การถูกทรมาน ขู่เข็ญ หรือใช้ก�ำลังบังคับหรือการกระท�ำใดๆ ที่ท�ำให้ถ้อยค�ำนั้นเป็นไปโดยไม่สมัครใจ
ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ (มาตรา 35) และสิทธิที่จะได้ค่าทดแทน หากปรากฏในภายหลังว่า
บุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิด (มาตรา 36)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2519 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2519 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้เพียง
มาตราเดียว คือ มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
นับว่าเป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิเสรีภาพกว้างขวางมาก แต่ไม่มีการก�ำหนดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพชนิดใด
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520 มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดเลยที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ประกาศใช้
เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2521 น� ำ บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพมาบั ญ ญั ติ ไว้ อี ก
โดยมี ส าระส� ำ คั ญ ส่ ว นใหญ่ เ หมื อ นกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2517
แต่ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของชายและหญิง เสรีภาพในทางวิชาการ และ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพออกไป
ภายหลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้กระท�ำการยึดและควบคุม
การปกครองประเทศไว้เป็นผลส�ำเร็จเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แล้ว ได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทย
(Human Rights Protection under Reforming of Thailand)

พุทธศักราช 2534 แทน โดยให้ไว้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 ซึ่งไม่ปรากฏมีบทบัญญัติใดเลยที่ให้
การรับรองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
ต่อมาในปี 2538 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
โดยเพิ่ ม หมวดที่ 3 ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย ตามที่ ป ระกาศไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 ซึง่ น�ำเอา
บทบัญญัตทิ ใี่ ห้การรับรองสิทธิเสรีภาพทีเ่ คยบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2517 มาบัญญัติไว้อีกครั้ง แต่ได้ตัดเสรีภาพในทางวิชาการออกเสียง และเพิ่มบทบัญญัติรับรองสิทธิ
ในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน (มาตรา 41) สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
(มาตรา 48) และสิทธิในการได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารจากหน่วยงานราชการ (มาตรา 48 ทวิ)
จนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ก็ได้ให้ความคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เป็นรูปธรรมมีความชัดเจนมากกว่าฉบับอื่นๆ ที่ผ่านมา
โดยมีการบัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในหมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 และ257 โดยมีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญวางหลักไว้คือ
- การตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำ  อันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำดังกล่าว
เพือ่ ด�ำเนินการในกรณีทปี่ รากฏทีว่ า่ ไม่มกี ารด�ำเนินการตามทีเ่ สนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพือ่ ด�ำเนินการ
ต่อไป
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่ได้มีผู้ร้องเรียน
ว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
- เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามผู้ร้องเรียนว่ากฎ
ค�ำสั่ง หรือกระท�ำการใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญญาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
- ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่
เห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ
เป็นต้น
เห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มพี ฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือ่ งในเรือ่ งการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชน ประชาชนตื่นรู้สิทธิของตนเองที่พึงจะได้รับการคุ้มครองโดยวางหลักในกฎหมาย
ที่มีความส�ำคัญที่สุดของประเทศ ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพิ่มขึ้นใน
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ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2550 ก่อนที่จะมีการยกเลิกไป
แต่อย่างไรก็ดรี า่ งรัฐธรรมนูญฉบับทีก่ ำ� ลังจะมีการลงประชามติรบั หรือไม่รบั ร่างดังกล่าว ก็ยงั คงเนือ้ หา
ทีส่ ำ� คัญในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนไว้อย่างเต็มทีไ่ ม่นอ้ ยลงไปกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ แต่อย่างใด

บทสรุป

ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แม้จะ
ถูกขัดขวางโดยปัญหาการเมืองการปกครองเป็นบางเวลา แต่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยทางอ้อม
ปรากฏให้เห็นผ่านทางกลไกของรัฐ เช่น กรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาและออกกฎหมายที่ไม่เป็น
การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป การตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายบริหาร
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ การตรวจสอบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยฝ่ายบริหารเพื่อมิให้
เจ้าหน้าที่ใช้อ�ำนาจในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน การพิจารณา
พิพากษาคดีขององค์กรตุลาการโดยยึดหลักกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เหล่านี้
นับว่าเป็นกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แม้จะมิได้มีความมุ่งหมายให้เป็นผลโดยตรงก็ตาม
กรณี ก ารก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ สนอเรื่ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้นั้น ส่งผลให้ประชาชนผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
กว่ า แต่ ก ่ อ น จะเห็ น ได้ ว ่ า หลายประเทศทั่ ว โลกต่ า งมี ค วามเคลื่ อ นไหวที่ เ ป็ น รู ป ธรรมเกี่ ย วกั บ
สิทธิมนุษยชน ดังนั้น สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งท้าทายและรอการพิสูจน์ส�ำหรับ
กระบวนการยุตธิ รรมไทย หากมีการเสนอเรือ่ งหรือฟ้องคดีเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในอนาคต เพือ่ พิสจู น์วา่
กลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพและบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
หรือไม่
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทย
(Human Rights Protection under Reforming of Thailand)
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์
การสร้างสังคมปลอดยาเสพติด ตามหลักพระพุทธศาสนา
ในภาคกลาง : บ้านพักใจ สระบุรี
ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานันท์, ศรัณย์ กอสนาน และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ*
ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งก่อผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อ
บุคคลโดยตรงและสังคมส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข อาชญากรรม และการพัฒนาประเทศ
ท�ำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณมหาศาลในการปราบปราม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึง่ เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศ และการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิด
การเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของประเทศ ท�ำให้นานาชาติเกิดความไม่ไว้ใจในความปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินและรู้สึกเสี่ยงต่อการเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่างๆ
ซึง่ มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ดังเช่น จากสถิตงิ บประมาณแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเชิงบูรณาการ โดยส�ำนักยุทธศาสตร์ส�ำนักงานป.ป.ส. (2557)1 พบว่า ประเทศไทยได้
สูญเสียงบประมาณในการปราบปรามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจ�ำนวน 1.2 พันล้านบาทในปี 2546
เพิ่มเป็นจ�ำนวน 3.7 พันล้านบาท ในปี 2556 งบประมาณด้านการบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพิ่มขึ้น
จาก 1.8 พันล้านบาท เป็น 3.1 พันล้านบาท ซึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความสูญเสียจ�ำนวนมหาศาล
ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจากการประมาณการต้นทุนเฉลี่ยในการ
ด�ำเนินคดีอาญาจะตกประมาณ 76,000 บาท ต่อคดีที่เข้าสู่การพิจารณาในศาลชั้นต้น ยิ่งกว่านั้น
ปัญหายาเสพติดท�ำให้สภาพแวดล้อมไม่เอือ้ ต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทัง้ ในการเสีย่ งต่อการค้า
การผลิตที่ต้องพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่การแพร่ของยาเสพติดที่ท�ำให้พนักงานหลงไปเสพติดจะกลาย
ลงไปเป็นแรงงานไร้ฝีมือ มีปัญหาในการท�ำงาน เกิดการว่างงาน และน�ำไปสู่ปัญหาด้านสังคมอื่นๆ
ที่เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวพันกับปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักทรัพย์ การท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
เพื่อหาเงินมาใช้ในการซื้อยาเสพติด ตลอดจนการคลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด เป็นต้น โดยปัญหา

* คณะผู้วิจัย
1

ส�ำนักยุทธศาสตร์ งบประมาณแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ รายงานการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2557.(กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม) หน้า 241
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

อันดับต้นๆ ของเยาวชนไทยในปัจจุบันคือ การตกเป็นทาสยาเสพติด แม้จะมีมาตรการป้องกัน
ปราบปรามเข้ ม ข้ น เท่ า ไรก็ ต าม ปั ญ หาคงทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ทุ ก ปี อี ก ทั้ ง ตั้ ง แต่ ป ี 2547
ผู้เสพยาเสพติดมีอายุน้อยลงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากสถิติยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรม
(2558)2 พบว่า มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จ�ำนวนทั้งสิ้น 17,982 คน ต่อมาในปี 2550 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็น
48,895 คน และในปี 2555 มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 176,066 คน
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาและรายงานต่างๆ รวมทั้งสภาพการณ์ที่ปรากฎเป็นข่าวและ
ความเป็นจริงทั้งหลายที่สามารถพบเห็นได้กลับพบว่า การปราบปรามหรือการเพิ่มโทษแก่ผู้กระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้ท�ำให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยถอยลงหรือหมดไปแต่ประการใด
จากรายงานของส�ำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2557) พบว่า
การปราบปรามหรือเพิ่มโทษมิได้ท�ำให้ยาเสพติดหมดไปหรือลดน้อยลง จ�ำนวนผู้เสพยาเสพติดใน
ประเทศไทยกลับมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่นในปี 2553 มีผู้เสพยาเสพติด 161,061 คน
แต่ในปี 2555 มีจำ� นวนเพิม่ เป็น 177,818 คน ซึง่ ผูเ้ สพยารายเก่าก็ยงั มิได้เลิกเสพ กลับมีผเู้ สพยาเสพติด
รายใหม่เพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ นัน่ แสดงให้เห็นว่า กลไกลการแก้ปญ
ั หายาเสพติดโดยเน้นการปราบปราม
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดนโยบายด้านอื่นเข้ามาสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา  
ในปี 2556 รัฐบาลจึงได้จัดท�ำยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายใต้
“ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน” เพื่อป้องกันจุดอ่อน 5 ด้าน ทั้งด้านชายแดน ด้านปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
ด้ า นความอ่ อ นแอของครอบครั ว -ชุ ม ชน และด้ า นปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ -สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม
นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ 5 รัว้ ป้องกันแล้ว ยังมีการใช้มาตรการทางกฎหมายการสืบสวน ปราบปราม
กลุ่มการค้ายาเสพติดระดับต่างๆ เพื่อตัดโครงสร้างการแพร่กระจายยาเสพติดไปยังผู้เสพ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  เร่งรัดโครงการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสถานภาพผู้เสพ/
ผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบบูรณาการ น�ำผูเ้ สพติดเข้าสูร่ ะบบการบ�ำบัดฟืน้ ฟูของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
การใช้กระบวนการชุมชน ประชาสังคมน�ำผูเ้ สพเข้าค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรมโดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานส่วนกลางทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
ในการจัดท�ำค่ายบ�ำบัดฟื้นฟู และการให้ความช่วยเหลือในการด�ำเนินชีวิตภายหลังผ่านการบ�ำบัด
ฟื้นฟู เช่น การให้อาชีพ สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดกลไกลติดตามผู้ผ่านการ
บ�ำบัดให้กลับสูส่ งั คมได้ตามปกติ ดังนัน้ การต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติดจึงมิได้จำ� กัดอยูแ่ ค่เพียงป้องกัน

2

ส�ำนักงานศาลยุติธรรม รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรประจ�ำปี พ.ศ. 2558 รายงานประจ�ำปีของศาล
ทั่วราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม 2558) หน้า 27
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และปราบปรามในพื้นที่ แต่ยังครอบคลุมไปถึงงานด้านการบ�ำบัดฟื้นฟูสถานภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย
โดยผู้ที่ติดยาเสพติดที่ถูกจับกุม และศาลพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ป่วย เข้ามาบ�ำบัดรักษา และ
หลังจากนัน้ ส่งไปฟืน้ ฟูสมรรถภาพในหน่วยทหารทีจ่ ดั ตัง้ เป็นศูนย์บำ� บัดฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด ภายใต้ชอื่
“โรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมือง” โดยมุง่ หวังให้ผเู้ ข้ารับการบ�ำบัดได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการดูแลตัวเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือกเพื่อพัฒนาทักษะ
ให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังจบหลักสูตร ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวก็ยัง
จ�ำกัดอยู่แต่ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ถูกด�ำเนินคดี และผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ�ำบัดโดยสมัครใจ3
ต่ อ มาในปีพ .ศ. 2557-58 รัฐบาลได้กํา หนดเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการแก้ ไขปั ญ หา
ผู้เสพติดขึ้นอีก โดยต้องมีการนําผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาอย่างเหมาะสมให้ได้จํานวน
220,000 คน ผลในช่วง 3 เดือนแรกของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น
จากรายงานการบาํ บัดรักษาผูใ้ ช้สารเสพติด (บสต.3) ของหน่วยบาํ บัดรักษาในพืน้ ที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 12
มกราคม 2557) พบว่า ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 มีการรายงานผู้เสพซึ่งเข้าสู่กระบวนการ
บ�ำบัดรักษาจํานวน 27,146 คน เป็นผู้เข้ารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ 7,429 คน (27.3%)
ระบบบังคับบําบัด 18,040 คน (66.3%) และระบบต้องโทษ 1,742 คน (6.4%) โดยพื้นที่ที่มี
ผูเ้ สพสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย กทม. เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา
มหาสารคาม ตาก ร้อยเอ็ด สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา โดย 31.8% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผูเ้ ข้ารับการบําบัดทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา 24.5% อยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
22% อยู่ในภาคกลาง 12.6% อยู่ในภาคใต้ และ 9.1% อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งท�ำให้สถานบ�ำบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานรัฐจ�ำเป็นต้องถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเยียวยาและรักษา แม้จะเป็น
การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแต่หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ก็ได้พยายามหาวิธีการหรือกระบวนการใน
การเยียวยาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่เข้ามาบ�ำบัดการติดยาเสพติดให้
หลุดพ้นจากการเป็นทาสยาเสพติดและสามารถกลับเข้าสู่การยอมรับของครอบครัวและสังคมต่อไป
จากรายงานส�ำนักงานป.ป.ส.ปี 25584 เสนอว่า พื้นที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่ส�ำคัญของ
ประเทศไทยจะมีทั้งหมด 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครราชสีมา มุกดาหาร หนองคาย ร้อยเอ็ด
3

4

ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 1 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. ผลการดําเนินงานการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ตามนโยบาย “ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว และ 2 โครงการหลัก” ภาพรวมประเทศ (1 เมษายน –
30 มิถุนายน 2552 22-56). (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม)
ส�ำนักยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562. (กรุงเทพ: ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม)
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

อุบลราชธานี สกลนคร ศรีสะเกษ มหาสารคาม อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี
สงขลา แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ และสุโขทัย ซึ่งพบว่า เป็นภาคกลางถึง 10 จังหวัด ทั้งนี้
เพราะภาคกลางถึงจะไม่ได้เป็นพืน้ ทีน่ ำ� เข้า แต่ภาคกลางถือเป็นภาคทีม่ ปี ญ
ั หาการค้ายาเสพติดมากกว่า
ทุกภาค โดยเฉพาะการค้ายาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ขนาดของปัญหาการใช้
ยาเสพติดในภาคกลางไม่ว่าจะพิจารณาจากจ�ำนวนผู้ใช้ยาเสพติดโดยรวม หรือเฉพาะผู้ใช้ยาเสพติด
รายใหม่ตา่ งอยูใ่ นระดับไม่นอ้ ยกว่า 30% ของจ�ำนวนผูใ้ ช้ยาเสพติดโดยรวมทัง้ ประเทศ และมีการใช้ยา
มากกว่า 1 ชนิด มีการเสพโดยการสูบเป็นหลัก ยาบ้าและเฮโรอีนเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในพื้นที่
ภาคกลางมาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ต่อมาในระยะหลังการใช้ยาบ้าได้เพิม่ ปริมาณขึน้ และกลายเป็นตัวยาหลัก
ทีผ่ ใู้ ช้ยาในภาคกลางใช้เป็นส่วนใหญ่ สัดส่วนของผูร้ บั การบ�ำบัดรายใหม่เพิม่ ขึน้ โดยกลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติด
เป็นครั้งแรกกลุ่มใหญ่ที่สุด คือเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ถึงแม้สัดส่วนของผู้ใช้ยาเสพติดในภาคกลาง
เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย แต่สัดส่วนของผู้เสพสตรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มผู้รับจ้างและเกษตรกร
ขณะที่ผู้ใช้ยาเสพติดในกลุ่มอาชีพต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพื่อนยังเป็นปัจจัยส�ำคัญของ
การใช้ยาเสพติดในภาคกลางแม้วา่ ความอยากลองจะยังคงเป็นเหตุผลส�ำคัญทีส่ ดุ ก็ตาม โดยสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในภาคกลางจะครอบคลุมพื้นที่จ�ำนวน 31 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิจติ ร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดอุทัยธานี
		จั ง หวั ด สระบุ รี นั้ น ตั้ ง แต่ ป ี 2550 ศู น ย์ อ� ำ นวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
(ศอ.ปส.) ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้คดั เลือก
ให้เป็นจังหวัดน�ำร่องในการใช้ระบบแบบบูรณาการของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ส�ำนักงาน (ป.ป.ส.) ภาค 1 ซึ่งด�ำเนินการแก้ไขยาเสพติดแบบครบวงจร ทั้งนี้ เนื่องจาก
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และภาคเหนือ
มีเส้นทางล�ำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพเดินทางสู่ปทุมธานี ลพบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา
และถนนสายรอง หมายเลข 3 เชื่อมต่อจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยข้อมูลระหว่าง
ปี 2546-2551 พบว่า จังหวัดสระบุรี มีการค้ายาเสพติด การแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงและประชาชน
มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดตามแหล่งมั่วสุมต่างๆ ทั้งในชุมชนเมือง และเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด
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ทีย่ งั พบว่า มีหมูบ่ า้ นและชุมชนหลายแห่งทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด โดยจังหวัดสระบุรยี งั มีพนื้ ทีข่ นาดใหญ่
และมีประชากรอยู่หนาแน่น เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก ท�ำให้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัด โดยเดือนตุลาคม 2551-เดือนกุมภาพันธ์ 2552
ที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีได้ด�ำเนินการปราบปรามยาเสพติดรวม 308 ราย ภายหลังการด�ำเนินการ
ปราบปราม จับกุม บ�ำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แยกเป็นระบบ
สมั ค รใจ 10 ราย ระบบบั ง คั บ บ� ำ บั ด 267 ราย และระบบต้ อ งโทษ 31 ราย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
จังหวัดมีจ�ำนวนผู้ต้องขังประมาณ 2,010 คน พบว่า ส่วนใหญ่ต้องโทษด้วยคดียาเสพติด ดังนั้น
การสร้างศูนย์ “บ้านพักใจ” ที่จังหวัดสระบุรีนี้จะสามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว
จากจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลาง แม้แต่จากกรุงเทพฯ เพราะมีพื้นที่เพียงพอในการสร้างเป็น
แหล่งพักพิงและเป็นศูนย์น�ำร่องต้นแบบต่อผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วแต่ยังไม่สามารถ
กลับคืนสู่ครอบครัวหรือหมู่บ้านและชุมชนได้ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สั ง คม ที่ ยั ง ไม่ เ อื้ อ อ� ำ นวย เพื่ อ ให้ ผู ้ ผ ่ า นการบ� ำ บั ด ยาเสพติ ด ได้ ม าสร้ า งความพร้ อ ม
ด้านสุขภาพร่างกาย มีภมู คิ มุ้ กัน มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง มีความรูค้ วามสามารถในการประกอบอาชีพการงาน
และมีงานท�ำที่มั่นคงก่อนกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติด
หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป และเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังคมที่ปลอดยาเสพติด โดยใน
ปีงบประมาณ 2550 ส�ำนักงานป.ป.ส.ภาค 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน 1,300,000 บาท
(หนึง่ ล้านสามแสนบาทถ้วน) เพือ่ จัดท�ำโครงการน�ำร่องในการจัดตัง้ แหล่งพักพิงให้แก่ผผู้ า่ นการบ�ำบัด
ยาเสพติด และประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ให้เป็นผูจ้ ดั หาสถานที่
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ชื่อว่า บ้านพักใจจังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งพักพิงให้แก่ผู้บ�ำบัด
ยาเสพติดหรือผูท้ อี่ ยูร่ ะหว่างกระบวนการบ�ำบัดรักษาให้ได้รบั การดูแลด้านปัจจัย 4 และให้การพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม อาชีพ การศึกษา การป้องกันตนเอง และการฝึกทักษะ
การปฏิเสธยาเสพติด เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมที่ปลอดยาเสพติด รวมทั้งการบริการด้านสิทธิประชาชน
ต่อมาในปี 2551 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติด และตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงได้สนับสนุนงบประมาณ
การด�ำเนินงานของบ้านพักใจจังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งบ้านพักใจจังหวัดสระบุรีขึ้นเป็น
หน่วยงานราชการเมื่อปี 2550 และในปี 2552 ได้โอนย้ายเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน5
5

ส�ำนักบริการสวัสดิการสังคม โครงการการจัดการองค์ความรู้ “วิธีการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติด
บ้านพักใจ จ.สระบุรี”.  (กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
2557). หน้า 4-5
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ดังนัน้ การวิจยั บ้านพักใจจังหวัดสระบุรนี จี้ ะท�ำให้เห็นถึงรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์
ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด โดยเฉพาะการใช้หลักทางพระพุทธศาสนาที่ได้น�ำหลักโอวาท
ปาติโมกข์ที่เป็นหลักการส�ำคัญของพระพุทธศาสนาในจุดยืนและแนวทางการยึดถือปฏิบัติส�ำหรับ
สงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย6 ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ โดยการวิจัยนี้
เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงหรือสภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วน�ำย้อนกลับไปสรุปสู่องค์ความรู้ ซึ่งเป็น
สิ่งที่สังคม รัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการเพื่อน�ำไปสร้างประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนา และการน�ำไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างศูนย์หรือบ้านอืน่ ๆ ต่อไป ทีจ่ ะช่วยให้ผทู้ ผี่ า่ นการบ�ำบัด
การเสพติดแล้วกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักยภาพด้วยความเชื่อมั่น ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระ
ผูอ้ นื่ สามารถเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และเรียนรูท้ จี่ ะอยูใ่ นสังคมได้อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบ้านพักใจ
จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบ้านพักใจ
จังหวัดสระบุรี
3. เพือ่ ศึกษายุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบ้านพักใจ
จังหวัดสระบุรี
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
		รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการท�ำงาน
ตลอดจนจินตนาการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งต่อเรื่องราวหรือปรากฏการณ์
ใดๆ ให้ออกมาในการสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
		ยาเสพติด หมายถึง สารใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติหรือได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์
ที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และ
จะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะท�ำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น

6

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

		กระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด หมายถึง วิธีและขั้นตอนการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 :
สืบสภาพชุมชน ขั้นตอนที่ 3 : พบผู้น�ำชุมชนตามกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 4 : เลือกผู้น�ำธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 5 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 6 : คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ขั้นตอนที่ 7 : การรับรองครัวเรือน ขั้นตอนที่ 8 : ใช้มาตรการทางสังคม และขั้นตอนที่ 9 : รักษา
สถานะชุมชนเข้มแข็ง
		หลักพระพุทธศาสนา หมายถึง แนวทาง วิธีการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และปัญญาตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์คือ หลักการ 3 ประการ อุดมการณ์ 4 ประการ
และวิธีการ 6 ประการ ดังนี้
		หลักการ 3 ประการ คือ
1) การไม่ท�ำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะด้วยกาย วาจา และใจ
2) การท�ำกุศลให้ถึงพร้อมได้แก่ การท�ำความดีทุกอย่าง และ
3) การท�ำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการละบาปทั้งปวง ถือศีลและบ�ำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการ
ปฏิบัติสมถะและการวิปัสสนากัมมัฎฐาน
		อุดมการณ์ 4 ประการ คือ
1) ความอดทน คือ การอดกลั้นไม่ท�ำบาปทั้งกาย วาจา ใจ
2) ไม่เบียดเบียน คือ การงดเว้นจากการท�ำร้าย รบกวนหรือเบียดเบียนผู้อื่น
3) ความสงบ คือ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งกาย วาจา และใจ
4) การดับทุกข์ของชีวิตที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา (นิพพาน)
วิธีการ 6 ประการ คือ
1) ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือโจมตีใคร
2) ไม่ท�ำร้าย คือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3) ส�ำรวมในปาฏิโมกข์ คือ ความเคารพระเบียบวินยั กติกา กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ที่ดีงามของสังคม
4) รู้จักประมาณ คือ รู้จักพอดี พอกินพออยู่
5) อยู่ในสถานที่สงบสงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่สงบและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและ
6) การฝึกหัดจิตใจให้สะอาด คือ การช�ำระจิตใจให้ขาวรอบเสมอ
		 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติด แนวทาง วิธีการ รูปแบบของการบริหาร และ
การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส�ำเร็จโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์สมัยใหม่
และหลักพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
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		ส่วนที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์แบบสามเส้า (The Triangle Strategic Formulation)
ได้แก่ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ (Capturing the Business Vision)
การก�ำหนดพันธกิจ (Mission)
การก�ำหนดโครงสร้างขององค์กร (The Institutional Structure)
การก�ำหนดจุดยืนในการแข่งขัน (Competitive Positioning)
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ (The Strategic Agenda)
		ส่วนที่ 2 การน�ำยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ และการประเมินผลอย่างเป็นพลวัตรทีม่ พี ลังความคิด
ใหม่และต่อเนือ่ ง (The Dynamic and Continuous Strategic Implementation and Evaluation)
ได้แก่ การก�ำหนดแผนปฏิบัติการ (Define action plans)
การเชื่อมโยงระบบการบัดผลกับวัตถุประสงค์ (link measurement system to objectives)
การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Execute the active plans)
การเรียนรู้จากการด�ำเนินการ (Review learning)
การด�ำเนินการตามที่ปรับปรุง (Sustain the improvement)
การด�ำเนินการหลักการ (Institutionalization)
การทบทวนแผนตามวงรอบ (Annual Renewal)
การปรับกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Improve strategic management process)
		ส่วนที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ คือ
1. กระบวนการเชิงบูรณาการแบบสามเส้า (The Triangle)
2. การมีส่วนร่วม (Participation)
3. กระบวนการบริหารอย่างเป็นพลวัตรที่มีความคิดใหม่และต่อเนื่อง (The Dynamic and
Continuous)
4. ระบบข้อมูลในการบริหาร (MIS: Management information System)
5. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
6. กระบวนการคุณภาพ (Plan-Do-Study-Act Cycle)
7. กระบวนการปรับแต่ง (The Adaptive Process)
		บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี เป็นสถานทีฟ่ น้ื ฟูผผู้ า่ นการบ�ำบัดยาเสพติด ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงาน
ของส�ำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ท�ำให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติดสามารถ
กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้ เรียนรู้การอยู่ในสังคมปลอดยาเสพติด ไม่กลับมาเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดอีก และท�ำให้เป็นศูนย์ต้นแบบให้แก่บ้านหรือศูนย์ในลักษณะนี้ที่จะสร้างต่อไป
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
		1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบศึกษา
ข้อเท็จจริงจากสภาพการณ์จริงไปสรุปสูอ่ งค์ความรู้ (Expo Factor Research) ซึง่ จะเป็นการวิเคราะห์
หลักพุทธศาสนาที่ใช้ในรูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของ
บ้านพักใจ จ.สระบุรี  
		2. ประชากรและกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ประชากรศึกษา คือ ผูท้ อี่ ยูห่ รือท�ำงานหรือเกีย่ วข้องกับ
บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรโี ดยจะท�ำการสุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญด้วยวิธแี บบบังเอิญนัน่ คือ ผูท้ ปี่ ฏิบตั กิ ารอยู่
ณ วันที่ไปเก็บข้อมูล ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 74 คน ซึ่งมาจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลที่ท�ำงานอยู่ในบ้านพักใจ ซึ่งใช้การสุ่มแบบ
บังเอิญ ได้ทั้งหมด 11 คน  
กลุ่มที่ 2 ผูท้ ไี่ ด้รบั การบ�ำบัดหรือเยียวยาแล้วมาพักฟืน้ เพือ่ การปรับตัวคืนสูส่ งั คมของบ้าน
พักใจ ที่ซึ่งใช้การสุ่มแบบบังเอิญได้ทั้งหมด 54 คน  
กลุ่มที่ 3 บุคคลในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของบ้านพักใจ ซึ่งใช้การสุ่มแบบ
บังเอิญ ได้ทั้งหมด 9 คน  
			การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อเท็จจริงหรือ
สภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วน�ำย้อนสรุปสู่องค์ความรู้ (Expo Factor Research) จึงท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยน�ำข้อมูลที่ได้จากทั้ง 3 กลุ่ม ใน 5.1.1 มาวิเคราะห์ร่วมกันหาข้อมูลที่ตรงกันจากทุกกลุ่ม
ในหลักพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจสระบุรี  
		3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
ก. วิจัยเอกสาร เพื่อรวบรวมข้อมูล แนวคิดและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์
ใช้ในการสร้างเครื่องมือ ก�ำหนดทิศทาง กรอบการศึกษา โดยเฉพาะจากนโยบายและวัตถุประสงค์
การสร้างบ้านพักใจ สระบุรีของรัฐบาลรวมทั้งระบบในการด�ำเนินการบริหารจัดการ
ข. สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิดถึงหลักพระพุทธศาสนาที่ใช้อยู่ในรูปแบบ
กระบวนการ และยุทธศาสตร์ของการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในบ้านพักใจ สระบุรี โดยใช้โครงสร้าง
และเนื้อหาตามนิยามของแผนงานและโครงการวิจัยนี้รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารในข้อ ก. และมีนิยาม
ของหลักพระพุทธศาสนาตามนิยามของวิจยั นีแ้ จกให้ประกอบการตอบ (ดูภาคผนวก ข) แล้วหาคุณภาพ
ของแบบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นน�ำไปอบรมวิธีใช้ให้กับเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลของโครงการโดยมี
การหาค่าความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลด้วยการทดสอบค่า intercorrelation ของผู้สัมภาษณ์ 2 คน
ด้วยค่าที่ไม่ต�่ำกว่า 0.98
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		4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก. ลงพื้นที่ท�ำการติดต่อและดูสภาพกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แล้วท�ำการนัดหมายการสัมภาษณ์
ข. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล
ค. จัดท�ำรายงานผลแล้วน�ำไปสรุปผลร่วมกับแผนงานวิจัย และน�ำเสนอต่อชุมชน/เผยแพร่
ต่อมวลชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้งานต่อไปทั้งในการปฏิบัติงานและทางวิชาการต่อไป

สรุปผลการวิจัย

1. ผลของการใช้หลักพระพุทธศาสนาในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
บ้านพักใจสระบุรีมีเป้าหมายของการด�ำเนินงานการพัฒนาอยู่ใน 3 ระดับคือ ระดับปัจเจก :
การดับทุกข์ จากยาเสพติด (ปลดทาสให้เป็นไท ปลดใจจากยาเสพติด) ระดับองค์กร : การสร้าง
สุภาวการณ์เอื้ออาทร เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เรียนรู้ เชื่อมั่น ในการเป็นองค์กรต้นแบบ
และระดับครอบครัว : เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บ�ำบัดยาเสพติดระดับครอบครัวและชุมชน การสร้าง
ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง (ยั่งยืน) มีความสุขเกิดความมั่นคงในครอบครัวและชุมชน ย่อมส่งผล
ให้เกิดสันติสุขในครอบครัวและชุมชน โดยทุกคนมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ความสุข
ในอนาคตร่วมกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายของ
บ้ า นพั กใจฯ เพื่อการพัฒนาศัก ยภาพและอาชี พ และสร้ า งสั ง คมเป็ นสุ ข ปลอดสารเสพติ ด ในทั้ ง
3 ระดับนั้น มีการประยุกต์ใช้ หลักพระพุทธศาสนา ตามนิยามของการวิจัยนีท้ ั้งหลักการ 3 ประการ
อุดมการณ์ 4 ประการ และวิธีการ 6 ประการ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ “หลักโอวาทปาฏิโมกข์” ที่เป็น
หลักการส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงจุดยืนและแนวทางในการปฏิบัติตน
ของพระภิ ก ษุ และข้ อ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ คฤหั ส ถ์ ไว้ อ ย่ า งเด่ น ชั ด และชั ด เจนทั้ ง ในแง่ รู ป แบบ
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ ค�ำสอนเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์นี้เป็นหัวใจส�ำคัญ
ของพระพุทธศาสนา เป็นหลักสรุปของพุทธศาสนา โดยยึดหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
และ มรรค 8 เป็นหลักในการปฎิบัติโดยเบื้องต้นคือ การรักษาศีล 5 ธรรม 5 ท�ำภาวนาสมาธิ7
รู ้ จั ก ธรรมของ อริ ย สั จ 4 ท� ำ ให้ ไ ด้ หั ว ใจพระพุ ท ธศาสนาคื อ จิ ต จะขาวรอบเป็ น ปริ โ ยทปนะ
ชาวพุทธที่ปฏิบัติตนด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่มีพระคุณ รู้จักใช้หลัก อิทธิบาท 4
พรหมวิหาร 4 หิริโอตตัปปะ ในการท�ำกิจการงานและปฏิบัติตนต่อผู้อื่น อดทน รู้จักละอาย

7

เจษฎากรณ์ รอดภัย, การศึกษาวิเคราะห์หลักโอวาทปาฏิโมกข์ในทัศนะของพระเถระในประเทศไทย วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  2555, หน้า (2)
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และกลัวต่อบาป ก็จะท�ำให้มีชีวิตที่เป็นสุข รวมทั้งการรู้จักใช้หลัก ฆราวาสธรรม 4 สาราณียธรรม 6
และสังคหวัตถุ 4 ประกอบในการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมกับบุคคลอื่นๆ รู้จักมีส่วนร่วม เอื้ออาทร
มีจิตอาสาก็จะสามารถประยุกต์ตนเข้าได้กับทุกกลุ่มทุกองค์กร สร้างความเข้าใจและความสามัคคี
และการรู ้ จั ก ใช้ ห ลั ก การบริ ห ารหรื อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นต่ อ ครอบครั ว กลุ ่ ม ชุ ม ชน และสั ง คม
ไม่เป็นภาระ พึ่งพาตนเองด้วยหลัก สัปปุริสธรรม 7 ประกอบกับหลักโอวาทปาฏิโมกข์แล้วก็จะท�ำให้
บุคคลอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสันติภาพอย่างสงบสุข
นอกจากหลักทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวแล้วผลของการวิจัยนี้ยังพบว่า ในการสร้างสังคม
ปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจสระบุรียังใช้แนวการสื่อสารเชิงพุทธ ใช้ปิยวาจา สามารถเข้าใจ
มีความเห็นอกเห็นใจกันและกัน สร้างการเป็นกัลยาณมิตร ท�ำให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นใจ และมีการใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริรชั กาลที่ 9 ทีส่ อนให้รจู้ กั ประมาณตน พออยู่ พอกิน
รวมทั้งการสร้างความเชื่อและความรู้สึกในเชิงมโนคติของบ้านพักใจสระบุรี เพื่อให้เกิดความผูกพัน
เชิงจิตวิทยาว่าเป็นบ้านหรือเคยเป็นทีท่ ตี่ นจะกลับมาเพือ่ ปรับสภาพเดิมๆ ให้เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี
มีชวี ติ ใหม่ และใช้หลัก 5 ส. ในการท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ ให้รจู้ กั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาดตา ยิ่งกว่านั้นยังพบว่าระบบการบริหารจัดการ กิจกรรมและเทคนิคเชิงคลีนิคและจิตวิทยา
ที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นาสมาชิ ก นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งมาก แต่ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ บ ้ า นพั ก ใจสระบุ รี
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินการได้บรรลุเป้าหมายคือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ครู พี่เลี้ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่มีความตั้งใจ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็น
สิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ประเทศไทยมีบุคคลากรเช่นนี้ที่ช่วยให้ประเทศชาติได้พัฒนาคนดีคืนสู่สังคม
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2. สรุปผลของหลักพระพุทธศาสนาที่ใช้ในรูปแบบการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามของ
บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี ดังตารางต่อไปนี้
รูปแบบการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
ตามหลักพุทธศาสนา

รูปแบบที่ใช้

ลั ก ษณะการถ่ า ยทอดความคิ ด ความรู ้ 1. ใช้การเรียนการสอนในและนอกห้องเรียน และในการท�ำกิจกรรม
ความเข้าใจ วิธีการท�ำงาน
ต่างๆ ด้วยหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ไตรสิกขา รักษาศีล 5-ธรรม 5
มรรค 8 อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 เช่น การท�ำภาวนาสมาธิ ไหว้พระ
สวดมนต์ทุกวันเช้า-เย็น รวมทั้งหลักพรหมวิหาร 4 หิริโอตัปปะ
ความกตัญญู และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ
รัชกาลที่ 9 เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน การด�ำเนินชีวิต
ที่ปลอดจากสารเสพติด
2. ใช้การอบรมด้วยวิทยากรทางศาสนาแนะแนวทาง ด�ำรงชีวติ ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 ฆราวาสธรรม 4 สาราณียธรรม 6
และสังคหวัตถุ 4 และการใช้วิธีเพื่อนช่วย/บอกต่อ/สอนเพื่อน
ท�ำกิจกรรมร่วมกันด้วยปิยวาจา การสื่อสารเชิงพุทธ
3. ให้การปรึกษา กลุม่ บ�ำบัด เพือ่ แก้ไขปัญหาข้อข้องใจ และแนะแนว
การปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มด้วยหลักพระพุทธศาสนา
ร่วมกับหลักทางจิตวิทยา
4. จัดสภาพสิง่ แวดล้อมของบ้านพักใจให้ปลอดสารเสพติด เป็นแหล่ง
เอื้ออาทร ใช้หลักคุณธรรมน�ำทางในการด�ำเนินชีวิต
5. มีการตรวจสารเสพติดเป็นประจ�ำด้วยพรหมวิหาร 4
6. สร้างความเชื่อและความรู้สึกในเชิงมโนคติต่อบ้านพักใจ มีสัจจะ
จริงใจ ให้ความรัก กตัญญูกตเวที
7. อบรมและสร้างคุณสมบัติในการท�ำงานด้วยหลักธรรมและแนวคิด
ดังกล่าวในข้อ 1. แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับผู้รับ
การบ�ำบัดเหมือนคนในครอบครัว
รูปแบบการสื่อสาร

1. ใช้การสือ่ สารเชิงพุทธเน้นการสือ่ สารสองทางทีส่ ามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้ในห้องเรียนและในบ้าน  เป็นอิสระในการสื่อสาร
2. ปากต่อปาก/สื่อปฏิบัติการจิตวิทยาบุคคล
3. ใช้ผู้รับบริการเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
4. พูดคุย แลกเปลีย่ นความคิด บอกเล่า ในการประชุมหรือรวมกลุม่ กัน
ท�ำกิจกรรมต่างๆ
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า รูปแบบในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจสระบุรีใช้
ระบบการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การท�ำกิจกรรมปฏิบัติ และการสื่อสารเชิงพุทธ
เป็นหลักในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการท�ำงาน และระบบสื่อสารของการสร้าง
สังคมปลอดยาเสพติดด้วยหลักทางพระพุทธศาสนา
3. สรุปผลหลักพระพุทธศาสนาทีใ่ ช้ในกระบวนการการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจ
จังหวัดสระบุรี
ผลพบว่าในทุกขั้นตอนของกระบวนการการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดชองบ้านพักใจสระบุรี
จะมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมของโอวาทปาติโมกข์ ไตรสิกขา มรรค 8 ภาวนา 4 อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4
หิริโอตัปปะ พรหมวิหาร 4 สาราณียธรรม 6 ฆราวาสธรรม 4 สังคหวัตถุ 4 สัปปุริสธรรม 7 และแนวคิด
ของการสื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ ร.9 และความเชื่อเพื่อสร้าง
มโนคติของบ้านพักใจ ซึ่งการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

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

ใช้
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ใช้

ใช้

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
- ครั้งแรกที่สมาชิกเข้าบ้านจะถูกตรวจ
แยกเข้ากลุ่มตามสภาพอาการเสพยา
ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ดังกล่าวแล้ว) กลุ่ม
C ที่ยังต้องการการบ�ำบัดดูแลใกล้ชิด
และไม่ ไ ด้ เข้ า โปรแกรมการพั ฒ นา
ศักยภาพและฝึกอาชีพของบ้านพักใจฯ
เพราะสภาพยังไม่พร้อม ดังนั้น กลุ่ม
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ในการวิ จั ย นี้ จ ะคื อ
A และ B เท่านั้น ทั้งสองกลุ่มนี้จะถูก
แยกเข้ากลุ่มย่อยตามระดับการศึกษา
และวิชาชีพที่สมาชิกถนัดและสมัครใจ
ด้วย โดยมีการประยุกต์ใช้หลักธรรม
และแนวคิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ในการ
ด�ำเนินงาน
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้

ขั้นตอนที่ 2 : สืบสภาพชุมชน
(ชุ ม ชนในการวิ จั ย นี้ หมายถึ ง
กลุม่ ทีผ่ รู้ บั บริการของบ้านพักใจฯ
ได้เข้าเป็นสมาชิกอยู่)

ใช้

ใช้

ใช้

- เมื่อสมาชิกเข้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่จะ
ให้การปรึกษาดูแลการท�ำตามตาราง
และเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น โดยมีการวัดผลงาน
โดยครูผู้สอน
- ทุกกลุม่ ย่อยจะมีการบันทึกพฤติกรรม
การท�ำตามกฎ ระเบียบ กิจกรรมต่างๆ
และสภาพการอยู่กับบุคคลอื่นๆ ของ
สมาชิกโดยเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่ม
ย่อยด้วย
- ตรวจสารเสพติดอย่างสม�่ำเสมอ วัด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ความเชื่อ
และมโนคติต่อบ้านพักใจ และความมี
จิตอาสา
- มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและ
แนวคิดดัง กล่าวข้างต้นในการด�ำเนิน
งาน

ขั้นตอนที่ 3 : พบผู้น�ำชุมชน
ตามกลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนใน
การวิจัยนี้ หมายถึง กลุ่มที่ผู้รับ
บริการของบ้านพักใจฯ ได้เข้า
เป็นสมาชิกอยู่)

ใช้

ใช้

ใช้

- ในแต่ละกลุม่ ย่อยจะท�ำการเลือกผูน้ ำ�
กลุ่มกันเองเพื่อคุมและแบ่งหน้าที่การ
ช่ ว ยเหลื อ ในงานและกิ จ กรรมต่ า งๆ
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
- มีการประชุมผู้น�ำกลุ่มย่อยทุกเดือน
หรือที่มีจ�ำเป็น และให้การปรึกษาจาก
เจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาหรือวางแผน
- ผู้น�ำกลุ่มจะประชุมสมาชิกในกลุ่ม
เป็นประจ�ำเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นข้อมูลและวางแผนงาน บางครั้ง
เจ้าหน้าที่ร่วมฟังและให้การปรึกษา
และพาไปดูงานที่อื่น
- มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�ำเนิน
งาน
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้

ขั้ น ตอนที่ 4 : เลื อ กผู ้ น� ำ
ธรรมชาติ

ใช้

ใช้

ใช้

- ในแต่ละกลุ่มย่อยเจ้าหน้าที่ หัวหน้า
กลุ ่ ม และสมาชิ ก ในกลุ ่ ม จะค้ น หา
สมาชิกที่โดยธรรมชาติมีนิสัยชอบช่วย
เหลือ มีสัมพันธภาพที่ดี เอื้ออาทร มี
น�้ำใจ กล้าตัดสินใจน�ำเพื่อนๆ เพื่อเป็น
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มในการดูแลเพื่อนๆ
ในกลุ่มด้วย
- ให้ผู้น�ำธรรมชาตินั้นเข้าร่วมประชุม
กับหัวหน้ากลุม่ ด้วยโดยมีการวัดจิตอาสา
และมีสัจจะเด็ดขาด กล้าหาญ จริงใจ
รับฟังผู้ดูแล คุณครู เคารพในระเบียบ
วินัย กติกาของบ้านพักใจ และช่วย
เพือ่ นด้วยความสุภาพ ซือ่ สัตย์
- มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�ำเนิน
งาน

ขั้ น ต อ น ที่ 5 : ร ณ ร ง ค ์
ประชาสัมพันธ์

ใช้

ใช้

ใช้

- ใช้หลักการสื่อสารเชิงพุทธโดยเฉพาะ
การสือ่ สารสองทางทัง้ ในห้องเรียนและ
ในบ้านหรือในระหว่างการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ และการสือ่ สารแบบปากต่อปาก
และสือ่ ปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาบุคคล รวมทัง้
ใช้ผรู้ บั บริการและบุคคลในบ้านเป็นสือ่
ในการประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง
- ใช้ ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด
ข้อมูลในการประชุม การเรียน การ
รวมกลุ ่ ม ท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ เขี ย น
รายงาน เรียงความ หรือประชาสัมพันธ์
ด้ ว ยการจ� ำ หน่ า ยผั ก ปลอดสารพิ ษ
ที่ ส มาชิ ก ช่ ว ยกั น ปลู ก และเหลื อ จาก
การกินของคนในบ้านแก่คนภายนอก
ในชุ ม ชน (การพออยู ่ พ อกิ น ) และ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติ
ของสมาชิ ก ที่ ฝ ึ ก วิ ช าชี พ เสร็ จ แก่
ผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ า้ งงานและเพือ่ น
ร่วมงานในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้

ขั้นตอนที่ 6 : แยกผู้มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ใช้

ใช้

ใช้

- ครั้งแรกที่เข้ามาจะมีการตรวจบันทึก
ต� ำ หนิ รู ป พรรณสมาชิ ก เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ข้อสังเกตุบุคคลและเป็นหลักฐานใน
การติดตามตัวสมาชิกได้
- ตรวจสารเสพติดทุกอาทิตย์ พร้อม
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย พิษภัยของ
ยาเสพติด
- ให้ดื่มน�้ำสมุนไพรในตอนเช้า งดดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกฮอล์ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
คาเฟอีน หรือเครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง งด
สูบบุหรี่
- น�ำสมาชิกออกปฏิบัติงานนอกบ้าน
เพือ่ ทดสอบความพร้อมและการต้านยา
- มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�ำเนิน
งาน

ขั้นตอนที่ 7 : การรับรองครัว
เรือน

ใช้

ใช้

ใช้

- ตั้ ง แต่ วั น แรกสมาชิ ก ฯ จะต้ อ งลง
ทะเบี ย นและรายงานตั ว ทั น ที ต ่ อ
เจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว จะไปเข้ า กลุ ่ ม พร้ อ ม
รายงานตัวเป็นสมาชิกของกลุ่มย่อย
กับเจ้าหน้าที่และผู้น�ำกลุ่มเพื่อบันทึก
ลงทะเบียนต่อบ้านพักใจฯทันที
- สมาชิ ก ฯ ทุ ก คนจะต้ อ งเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมตามกลุ ่ ม ของตนโดยมี ค รู
เจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มและเพื่อนใน
กลุ ่ ม ช่ ว ยกั น ตรวจดู แ ลและบั น ทึ ก
ทุกครั้งและทุกวัน
- ทุกกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจะต้องได้รับการ
ยอมรับและบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ของ
บ้านพักใจฯ โดยมีผู้น�ำกลุ่มท�ำหน้าที่
บันทึกความประพฤติและกิจกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มทุกคน
- มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�ำเนิน
งาน
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

ขั้นตอนที่ 8 : ใช้มาตรการทาง
สังคม

ใช้

142

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

-18-0219(001)P4.indd 142

ใช้

ใช้

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
- มาตรการทางสั ง คมจะเป็ น การใช้
กิจกรรมเป็นหลักเกณฑ์ เช่น สมาชิก
ที่ใช้ยาเสพติดมานานจะมีน�้ำหนักมาก
ท�ำให้มีปมด้อยก็จะถูกจัดให้ออกก�ำลัง
กายและกิจกรรมที่ใช้แรงมาก เช่น ขุด
ดินแปลงเกษตร ถางป่า ขุดบ่อขยะหรือ
ตั้งแต่แรกเข้าบ้านสมาชิกจะถูกตรวจ
ร่ า งกายเพื่ อ เอามุ ก ที่ ฝ ั ง อวั ย วะเพศ
ออก แต่ถ้าคนใดฝ่าฝืนอีกจะได้รับโทษ
ด้วยการท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
หรือขยายวันพัฒนาศักยภาพไปอีก 1
เดือน และถูกส่งตัวให้ต�ำรวจในข้อหา
ไม่มใี บอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือ
ในการท�ำกิจวัตรส่วนตัวบางครั้งมีการ
ทะเลาะวิวาทเพราะสมาชิกที่แข็งแรง
แกล้งรุ่นน้องที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
จึ ง มี ก ารจั ด เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู ้ น� ำ กลุ ่ ม
คอยดูและคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยถ้า
สมาชิกคนใดไม่ท�ำกิจวัตรส่วนตัว ก็จะ
ถูกเรียกให้ท�ำทันที ซึ่งจะมีการตรวจ
ความสะอาด เช่น เล็บมือ-เท้า การ
ตัดผม เป็นประจ�ำเพื่อป้องกันเชื้อโรค
ทางผิวหนังที่ติดต่อได้
- มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�ำเนิน
งาน
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด
ขั้ น ตอนที่ 9 : รั ก ษาสถานะ
ชุมชนเข้มแข็ง

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ
ใช้

ใช้

ใช้
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วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
- ใช้การพัฒนาการศึกษาและสติปญ
ั ญา
ของสมาชิกเป็นรายบุคคลและเสริม
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ต่ อ จิ ต ใจด้ ว ย
หลักธรรมและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น
ในการด�ำเนินงาน
- ใช้การดูแลสมาชิกเหมือนครอบครัว
โดยเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมจะรับฟังทุกปัญหา
ให้การปรึกษา ให้โอกาส/อภัย ยอมรับ
การตัดสินใจ ให้ก�ำลังใจ ด้วยปิยวาจา
- ใช้กิจกรรมประชุมกลุ่ม/กลุ่มบ�ำบัดที่
จัดทุกวันเสาร์ สมาชิกต้องเข้ามาร่วมใน
กิจกรรมทุกครั้ง เช่น การตอบค�ำถาม
ที่ ส มาชิ ก คั บ ข้ อ งใจ เลื อ กผู ้ น� ำ หรื อ
ผู้แทนสมาชิก การท�ำสัญญาระหว่าง
ผูร้ บั บริการกับครอบครัว การร้องเพลง
และเต้นร�ำ
- สมาชิกทุกคนต้องท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ด้วยวิธี 5 ส.
- ใช้เทคนิคการเยี่ยมบ้านที่สามารถ
สร้างขวัญและก�ำลังใจเป็นอย่างมาก
และเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบครั ว และสภาพแวดล้ อ มของ
สมาชิ ก เพื่ อ การวางแผนในการคื น
สมาชิกคืนสู่สังคม
- ใช้ ก ารติ ด ตามผลหลั ง ส่ ง กลั บ
ภูมลิ ำ� เนาเดิม จ�ำนวน 3 เดือนหรือ 1 ปี
เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อไป
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4. สรุปผลหลักพระพุทธศาสนาที่ใช้ในยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจ
จังหวัดสระบุรี
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทุกขั้นตอนของยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของ
บ้านพักใจสระบุรนี นั้ ใช้หลักพระพุทธศาสนาตามแนววิจยั ซึง่ ก็คอื หลักโอวาทปาฏิโมกข์ และมีการใช้
หลักธรรมอื่นๆ ร่วมด้วยคือ มีการใช้หลัก ไตรสิกขา มรรค 8 เบญจศีลเบญจธรรม และภาวนา 4
เป็นรูปแบบแนวทางในการด�ำเนินงาน รวมทั้งเน้นการใช้หลักอริยสัจ 4 เป็นวิธีในการแก้ปัญหาหรือ
ดับทุกข์หรือเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต และใช้ อิทธิบาท 4 หิริโอตัปปะ-ธรรมคุ้มครองโลก และ
พรหมวิหาร 4 เป็นยุทธศาสตร์ในการเรียน ท�ำงาน ท�ำกิจกรรม ท�ำอาชีพและครองชีวิต ใช้หลัก
สาราณียธรรม 6 สังคหวัตถุ 4 และฆราวาสธรรม 4 เป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
อย่างสันติสุข ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นพฤติกรรมของการเป็นผู้น�ำหรือหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้า
ครอบครัวหรือหัวหน้าชุมชน และใช้แนวทางของความกตัญญูกตเวที การสื่อสารเชิงพุทธ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริรัชกาลที่ 9 กิจกรรม 5 ส. และความเชื่อและความรู้สึก
ในเชิงมโนคติของบ้านพักใจสระบุรี เป็นยุทธศาสตร์ในการท�ำให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายของชีวิต
ไม่กลับไปสู่เส้นทางท�ำลายตนเองอีก สามารถอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างเป็นสุข
ไม่เป็นภาระ พึ่งพาตนเองได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งผลขั้นตอนของยุทธศาสตร์
ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

ส่วนที่ 1
1.1 การก�ำหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์การ

ใช้
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ใช้

ใช้

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
- เป็นโครงการน�ำร่องทีเ่ ป็นแหล่งพักพิง
เพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพแก่ผู้รับ
บริการให้กลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน
ด�ำรง ชีวิตได้ตามปกติสุข และไม่กลับ
ไปเสพติดซ�้ำ ด้วยหลักคุณธรรมและ
ความเอื้ออาทร
- ท�ำสถานที่สงบ มีสิ่งแวดล้อมเหมาะ
สมปลอดยาเสพติด ด้วยการประยุกต์
ใช้หลักธรรมและแนวคิดทีก่ ล่าวข้างต้น
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หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
ขั้นตอนของกระบวนการ
วิธีการของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
และหลักธรรมที่ใช้
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ
1.2 การก�ำหนดพันธกิจ
ใช้
ใช้
ใช้
- เป็นแหล่งพักพิงของสังคมปลอดยา
เสพติด สมาชิกฯ ไม่ยุ่งกับยาเสพติด
ถึงบ้านจะไม่มรี วั้ แต่กไ็ ม่ให้ออกไปนอก
บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สูบบุหรี่
และใช้เครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้น มีการ
ตรวจสารเสพติดและร่างกายเป็นประจ�ำ   
- พัฒนาศักยภาพและอาชีพ เสริมทักษะ
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม
เน้ น การฝึ ก อาชี พ ตามความถนั ด
และความสนใจที่สมาชิกต้องการยึด
เป็ น อาชี พ โดยเน้ น การใช้ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมเป็นหลัก เคารพในระเบียบ
วินยั กติกา กฎหมาย ประเพณีของบ้าน
พักใจ รู้จักประมาณตน ท�ำหน้าที่และ
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้หลักที่ว่า เป็น
คนดีคืนสู่สังคม ไม่กลับมาเสพติดซ�้ำ
ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระผู้อื่น
เป็นผู้น�ำครอบครัวและก�ำลังส�ำคัญใน
การพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม
อย่างยั่งยืน
- ประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก โอวาทปาติ โ มกข์
อริ ย สั จ 4 ไตรสิ ก ขา มรรค 8 คื อ
ความเพียร ขันติ สมาธิ และปัญญา
เช่ น สวดมนต์ ไหว้ พ ระ ท� ำ สมาธิ
ทุกวันเช้า-เย็น ท�ำจิตใจให้ผ่องใสด้วย
การไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง ถือศีลและบ�ำเพ็ญ
กุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติสมถะ
และการวิปสั สนากัมมัฏฐาน ช�ำระจิตใจ
ให้ขาวสะอาดเสมอ และหลักอิทธิบาท 4
พรหมวิหาร 4 ในการท�ำหน้าที่ปฏิบัติ
ท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จ ฝึกความ
เพียรพยายามในงานอาชีพด้วยความ
เอาใจใส่ เ พื่ อ จะได้ ช ่ ว ยเหลื อ ตนเอง
มี อ าชี พ มี ร ายได้ พึ่ ง พาตนเองได้
ห่างไกลยาเสพติด ไม่ทำ� ความเดือดร้อน
คืนสูส่ งั คมอย่างเข้มแข็ง โดยมีการหมัน่
ดูแลเขาห่างๆ และให้ความรู้ที่ถูกต้อง
รวมทั้งการมีสัจจะ ซื่อสัตย์  
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
ใช้หลักหิริโอตตัปปะ สาราณียธรรม 6
ฆราวาสธรรม 4 สั ป ปรุ สิ ธ รรม 7
สังคหวัตถุ 4 ความกตัญญู การสื่อสาร
เชิ ง พุ ท ธ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามแนวพระราชด�ำริ รัชกาลที่ 9 และ
ความเชื่อและความรู้สึกในเชิงมโนคติ
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข
การเป็นผู้น�ำ อดทนอดกลั้น รู้จักความ
พอดี พอกินพออยู่  
-  เป็นสถานทีเ่ ตรียมความพร้อมสมาชิกฯ
ก่ อ นกลั บ สู ่ ค รอบครั ว ชุ ม ชน เพื่ อ
ป้องกันการเสพติดซ�้ำ เป็นการคืนคนดี
สู่สังคม การก�ำหนดพันธกิจเป็นสิ่งที่
ถู ก ก� ำ หนดจากส่ ว น กลางคื อ กรม
พั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารมี ห น้ า ที่
น�ำมาปฏิบัติ ท�ำให้งานนี้ประสบความ
ส�ำเร็จ เช่น การเยี่ยมบ้าน

1.3 การก�ำหนดโครงสร้างของ
องค์กร

ใช้
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ใช้

ใช้

บ้านพักใจจังหวัดสระบุรี มีโครงสร้าง
เป็ น หน่ ว ยงานราชการ ในสั ง กั ด
ส�ำนักงานสวัสดิการสังคม กรมพัฒนา
สั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ที่ เ ป็ น ผู ้ จั ด หาสถานที่ แ ละบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีลักษณะเป็น
โครงการน� ำ ร่ อ งของแหล่ ง พั ก พิ ง แก่
ผู ้ ผ ่ า นการบ� ำ บั ด ยาเสพติ ด หรื อ ผู ้ ที่
อยู่ระหว่างกระบวนการบ�ำบัดรักษา
โดยให้ ก ารดู แ ลด้ า นปั จ จั ย 4 และ
ให้การพัฒนาศักยภาพและอาชีพ ทาง
ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม
อาชี พ การศึ ก ษา สิ ท ธิ ป ระชาชน
การป้องกันตนเอง และแหล่งฝึกทักษะ
การปฏิเสธยาเสพติด รวมทัง้ การบริการ
ด้านสิทธิประชาชน ผูเ้ ข้ารับบริการทีจ่ ะ
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หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

1.4 การก�ำหนดจุดยืนในการ
แข่งขัน

ใช้

ใช้

ใช้

1.5 การก�ำหนดยุทธศาสตร์

ใช้

ใช้

ใช้
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วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
เป็ น เพศชายเท่ า นั้ น และมี ส ภาพพ้ น
ความผิดรอการพักฟื้นเพื่อการพัฒนา
ส่งคืนสู่ครอบครัว โดยใช้หลักธรรม
และแนวคิดที่กล่าวข้างต้นเป็นหลัก
โครงสร้างในการด�ำเนินงานดูแล
- เจ้าหน้าทีจ่ ะเป็นข้าราชการทีม่ คี วามรู้
ความสามารถตามหน้าที่ เช่น รับ-สืบ
ประวั ติ แยกกลุ ่ ม รั ก ษาพฤติ ก รรม
วิ เ คราะห์ ประเมิ น ครอบครั ว ชุ มชน
สังคมเพื่อการส่งกลับคืนสู่ครอบครัว
ดู แ ลแบ่ ง งานสมาชิ ก ฯ การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมที่ทางศูนย์จัดขึ้น เป็นต้น
ใช้การแข่งขันกับตนเอง ท�ำวันนี้ให้ดี
ที่สุด ผลของวันหน้ามาจากการกระท�ำ
ในวันนี้ โดยใช้หลักธรรมในการด�ำเนิน
งานตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่งประยุกต์ใช้
หลักธรรมและแนวคิดที่กล่าวข้างต้น
“สอนให้ท�ำ น�ำให้คิด สาธิตให้ดู เรียนรู้
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ขจั ด ความขั ด แย้ ง
แย่งกันท�ำความดี”เป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�ำบัด
ยาเสพติด 7 ด้าน คือ  1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ
3. ด้านสติปัญญา
4. ด้านการพัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดและสนใจ
5. ด้านครอบครัวและสังคม
6. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เสพติด
7. ด้านสิทธิประชาชน
โดยการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและ
แนวคิดที่กล่าวข้างต้นในการด�ำเนิน
งาน เช่น ก�ำหนดตารางเวลาพัฒนา
อารมณ์และจิตใจ ด้วยการสวดมนต์
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
ไหว้พระ ท�ำสมาธิ 5.00-6.00 น. และ
18.00-19.00 น. ส่วน 19.00-21.00 น.
เข้าเรียนเรือ่ งหลักธรรม คุณธรรม ทุกวัน
เพื่อฝึกให้สมาชิกฯ มีความอดทนอด
กลั้น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความสงบ
ทั้งกาย วาจา และใจ มีการท�ำบุญวัน
อาทิตย์ เวียนเทียน ฝึกจิตใจให้สะอาด
เป็ น ต้ น แล้ ว ยั ง ประยุ ก ต์ ใช้ ร ่ ว มกั บ
หลักจิตอาสา การบ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ
ด้วย

ส่วนที่ 2
2.1 การก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ าร

ใช้
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ใช้

ใช้

แผนปฏิบัติการก�ำหนดให้มีกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู ้ ผ ่ า นการบ� ำ บั ด ยาเสพติ ด 7 ด้ า น
ดังกล่าวแล้ว ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.5 คือ
1.  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2. กิ จ กรรมเกษตรธรรมชาติ แ ละ
เศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิ ษ สมุ น ไพร ท� ำ ปุ ๋ ย น�้ ำ
ชีวภาพ น�้ำยาอเนกประสงค์ ซักผ้า
ล้างจาน ท�ำความสะอาด)
3.  กิจกรรมแปรรูปอาหาร
4. กิจกรรมฝึกอาชีพตามความถนัด
ช่างเดินสายไฟภายในบ้าน ช่างก่อสร้าง
ช่างตัดผม ช่างเชือ่ มโลหะ ช่างเฟอร์นเิ จอร์
ไม้ ช่ า งตกแต่ ง ภายใน ช่ า งทาสี
ช่างประปา
5.  กจิ กรรมเตรียมความพร้อมครอบครัว
6. กิจกรรมเสริมสร้างความต้านทาน
กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

6/5/61 BE 11:56 AM

การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ (ทักษะศึกษา/ดูงาน)
8. กิจกรรมกลุ่มบ�ำบัด
9. กิจกรรมดนตรีบ�ำบัด
10. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
11. กิจกรรมติดตามผลภายหลังกลับสู่
ครอบครัว ชุมชน
โดยกิจกรรมเหล่านี้ประยุกต์ใช้หลัก
ธรรมและแนวคิดทีก่ ล่าวแล้วข้างต้นใน
การด�ำเนินการร่วมกับแผนปฏิบัติการ
ที่ ม าจากส่ ว นกลาง และกิ จ กรรมที่
ปฏิบตั นิ จี้ ะปรับไปตามสภาพและความ
ถนัดของผูบ้ ำ� บัดฯ แต่ละรายทีจ่ ะน�ำไป
ใช้ในอนาคต

2.2 การเชือ่ มโยงระบบการ
ประเมินผลกับวัตถุประสงค์

ใช้

ใช้

ใช้
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ระบบการประเมิ น ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานของ
บ้านพักใจฯ มีดังนี้
- เพื่อเป็นแหล่งพักพิงส�ำหรับผู้ผ่าน
การบ�ำบัดยาเสพติดที่ไม่สามารถกลับ
สู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้
การประเมิน-สถิติของผู้เข้ารับบริการ
การเช้า-ออกของบ้านพักใจฯ
- เพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ผผู้ า่ นการบ�ำบัดยาเสพติดตามความ
ถนัดและความสนใจที่ต้องการยึดเป็น
อาชีพหลักในการด�ำเนินชีวิต
การประเมิน-สมาชิกทุกคนจะได้รบั การ
ฝึกอาชีพและมีผลบันทึกความก้าวหน้า
และความสามารถ เมื่ อ ฝึ ก จนถู ก
ประเมินว่า ผ่าน กลุ่ม A จะได้ออกไป
ท�ำงานเพื่อสร้างรายได้และสร้างการ
ปรับตัวกับสังคมภายนอก
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
- เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ผ่านการ
บ�ำบัดยาเสพติด ครอบครัวและชุมชน
ก่อนส่งผูผ้ า่ นการบ�ำบัดยาเสพติด กลับ
สู่สังคมต่อไป
การประเมิ น -มี ก ารวางแผนพั ฒ นา
ศั ก ยภาพเป็ น รายบุ ค คลเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมกลับคืนสูส่ งั คมเช่น ทัง้ กลุม่
A และ B จะออกสู่สังคมเป็นวิทยากร
เล่าเรื่องให้กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ฟัง หรือ
กลับคืนสู่ครอบครัวเมื่อครบ 4 เดือน
โดยความเต็มใจของพ่อแม่ คนรัก หรือ
ครอบครัว
- เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
การประเมิน-มีการวางโปรแกรมการ
เลิ ก ยาเสพติ ด ในทุ ก กลุ ่ ม และทุ ก คน
โดยใช้กจิ กรรมเสริมสร้างคุณธรรม การ
ดื่มน�้ำสมุนไพร การไม่สูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้น การฝึกความ
อดทนต่อการเลิกยาเสพติด ไม่ออก
จากบ้ า นพั ก ใจทั้ ง ที่ ไ ม่ มี รั้ ว กั้ น บ้ า นฯ
ทดสอบด้ ว ยการน� ำ ออกสู ่ สั ง คมเป็ น
วิทยากรให้กลุม่ เสีย่ ง หรือให้ครอบครัว
มาเยีย่ มเป็นระยะเพือ่ ดูวา่ มีการน�ำหรือ
ซ่อนสารเข้ามาหรือไม่ การให้ร้ายคน
อื่นเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการได้
ยาเสพติด ผลคือ สมาชิกไม่มีการใช้
ยาเสพติด สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมโดยไม่พึ่งยาได้ นอกจากนั้นยัง
มีโปรแกรมติดตามพฤติกรรมหลังการ
ส่งคืนสู่ครอบครัว และชุมชนอีกด้วย
ซึง่ ในการด�ำเนินการนีม้ กี ารประยุกต์ใช้
หลักธรรมและแนวคิดทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด
2.3 การด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติการ

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ
ใช้

ใช้

ใช้
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วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
- ตั้งแต่วันแรกสมาชิกฯ ทุกคนจะถูก
ตรวจแยกเข้ากลุ่มตามสภาพอาการ
ของการเสพยา และจะถูกแยกเข้ากลุม่
ย่อยตามระดับการศึกษาและวิชาชีพที่
ผู้รับริการถนัดรวมทั้งมีความสมัครใจ
ด้วย แล้วมีการวางแผนพัฒนาเป็นราย
บุคคล เพือ่ ให้เหมาะกับสถานภาพทีแ่ ท้
จริงของสมาชิกซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น โดยทุกคนจะต้องเข้า
เรียนตามตารางสอนและร่วมกิจกรรม
ของตนและกลุ่ม
- ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร เ มื่ อ ไ ด ้ เข ้ า ก ลุ ่ ม
เจ้าหน้าที่ ครู พี่เลี้ยงให้การปรึกษา
ดูแลระเบียบวินัย การท�ำตามก�ำหนด
ตารางเรี ย น/กิ จ กรรม การเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมของบ้ า น มี ก ารวั ด ผลงาน
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ความเชื่อ
และมโนคติ ต ่ อ บ้ า นพั ก ใจ และจิ ต
อาสาของสมาชิกฯ ทุกคน และทุกวัน
ต้องส่งรายงานก่อนกลับที่พัก ที่ส�ำคัญ
ต้ อ งสวดมนต์ ไ หว้ พ ระ ท� ำ สมาธิ ทุ ก
เช้าเย็นทุกวันเพื่อท�ำจิตใจให้ผ่องใส
ละบาปทั้ ง ปวง และทุ ก คนต้ อ งเข้ า
กิจกรรมนันทนาการบ�ำบัด (คลายเครียด)
เพื่ อ ห่ า งไกลยาเสพติ ด และเรี ย นรู ้
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
- ทุกกลุม่ ย่อยจะมีการตรวจสารเสพติด
และมีการบันทึกพฤติกรรมการท�ำตาม
กฎ ระเบียบ กิจกรรมต่างๆ และสภาพ
การอยู ่ ร ่ ว มกั น กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ ของ
สมาชิกของกลุ่มย่อยอย่างสม�่ำเสมอ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
โดยมี เ ทคนิ ค ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
สมาชิก ดังนี้ 1. เทคนิค “หน้ากาก
2. เทคนิคการพยากรณ์ เพื่อสร้างพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ 3. เทคนิคการเตรียมความ
พร้อมร่างกายเพื่อถอนพิษยาเสพติด
4. เทคนิคด้านอารมณ์และจิตใจการน�ำ
คุ ณ ธรรมมาเป็ น หลั ก ในการด� ำ เนิ น
ชีวิต 5. เทคนิคการประชุมกลุ่มบ�ำบัด
6. เทคนิ ค การบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ
ส่วนรวม 7. เทคนิคการศึกษา 8. เทคนิค
การเกษตร 9. เทคนิคการฝึกอาชีพ
10. เทคนิคการเยี่ยมบ้าน 11. เทคนิค
การขับสารพิษ 12. เทคนิคการรักษา
สิทธิของสมาชิก 13. เทคนิคการสร้าง
แรงจูงใจ - ใช้กิจกรรม 5 ส กิจกรรม
นันทนาการและงานอาชีพ กิจกรรม
เกษตรบ�ำบัด กินที่ปลูก ปลูกที่กิน การ
แปรรูปอาหาร สมาชิกต้องมีความสงบ
อดทน และเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
สามัคคี มีส่วนร่วมในการท�ำงาน ร่วม
แรงกัน มุ่งมั่นในการท�ำงาน ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค รู้จักพอดี พอกินพออยู่
เพื่อเป็นไปตามแผนสร้างคนกลับส่ง
ครอบครัว เป็นการด�ำเนินการและต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยต้อง 4
ถึง 6 เดือน ในการดูแลให้เขาได้รับ
ความรูแ้ ละการปฏิบตั ติ ามแผนต่อเนือ่ ง
จนกลับคืนสูส่ งั คม ซึง่ มีการประยุกต์ใช้
หลักธรรมและแนวคิดทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
ในการด�ำเนินงาน
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด
2.4 การเรียนรู้จาก
การด�ำเนินการ

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ
ใช้

ใช้

ใช้
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วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
มีการถอดบทเรียนผูใ้ ช้บริการทีป่ ระสบ
ความส� ำ เร็ จ สามารถเลิ ก ยาเสพติ ด
ได้ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
รวมทั้ ง ประสบการณ์ ที่ ผ ่ า นมา จาก
ผลพบว่า
1. กิจกรรมและเทคนิคที่สร้างขึ้นเพื่อ
การพัฒนานั้นสามารถท�ำให้สมาชิกฯ
ได้ปรับปรุงและพัฒนาตนได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีการหนีออก
จากบ้าน ไม่มีการใช้สารเสพติด กล้าที่
จะระบายความทุกข์ใจหรือเรื่องราว/
ปัญหาในการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
2. การที่ผู้บ�ำบัดสามารถท�ำงานสร้าง
รายได้ ใ ห้ ต นเองและสั ง คมให้ ก าร
ยอมรับ ท�ำให้ชีวิตของผู้บ�ำบัดมีความ
หวังอีกครั้ง
3. การน�ำสมาชิกฯ กลับเยี่ยมบ้าน เมื่อ
สมาชิกฯ พัฒนาศักยภาพได้ให้กลับ
บ้านท�ำให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้บ�ำบัดเอง
และคนอื่นๆ อย่างมาก
4. การใช้หลักธรรมและแนวคิดต่างๆ
เช่ น โอวาทปาติ โ มกข์ ไตรสิ ก ขา
เบญจศีลเบญจธรรม อริยสัจ 4 หิริ
โอตตัปปะ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4
สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 ฆราวาสธรรม 4
สาราณี ย ธรรม 6 สั ง คหวั ต ถุ 4
การสื่ อ สารเชิ ง พุ ท ธ ความกตั ญ ญู
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ต า ม
แนวพระราชด� ำ ริ รั ช กาลที่ 9 และ
ความเชื่อและความรู้สึกในเชิงมโนคติ
ท�ำให้สมาชิกฯมีจิตใจที่อ่อนโยน สงบ
ไม่ทำ� บาป มีสว่ นร่วม มีจติ อาสา อดทน
ไม่ ท�ำ ร้ ายผู ้ อื่น ท� ำ ความดี มีเ มตตา
เห็นใจกัน ส�ำรวม น้อบน้อมถ่อมตน
มีความเข้มแข็งในการท�ำชีวิตให้ดีขึ้น
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกฯ
และจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว น� ำ มาประมวลผล
ร่วมกันท�ำให้สร้างองค์การเรียนรูใ้ นการ
ด�ำเนินการได้เป็นอย่างดี

2.5 การด�ำเนินการตาม
ที่ปรับปรุง

ใช้
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ใช้

ใช้

จากแผนปฏิบัติการมีการด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารสร้ า งสั ง คมปลอด
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ
1. การใช้ กิ จ กรรมประชุ ม กลุ ่ ม หรื อ
กลุ่มบ�ำบัดที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
เป็นอย่างยิ่ง ท�ำให้สมาชิกฯ ได้ผ่อน
คลายความเครียด ลดปัญหาแรงกดดัน
ภายในใจของสมาชิ ก ฯ แต่ ล ะราย
เป็ น การถ่ า ยทอดอารมณ์ แ ละความ
รู ้ สึ ก ให้ ผู ้ อื่ น ได้ รั บ รู ้ แล้ ว ยั ง ได้ ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่สมาชิกสะท้อน
ออกมา ท�ำให้ทราบความคิดอารมณ์
ข้ อ วิ ต กกั ง วลของสมาชิ ก เพื่ อ หา
แนวทางป้องกันได้ทันท่วงที เช่น การ
ท� ำ งานของบ้ า นพั ก ใจฯ เป็ น ระบบ
ไม่ควบคุมตัว ไม่มีรั้วกักกัน สมาชิกฯ
ต้องสมัครใจอยูเ่ อง หากรายใดมีปญ
ั หา
ทางอารมณ์และจิตใจก็จะเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญให้สมาชิกหลบหนี การท�ำกลุ่ม
บ� ำ บั ด จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการ
แก้ไขนี้
2. กิจกรรมน�ำสมาชิกกลับไปเยีย่ มบ้าน
ท�ำให้เกิดความหวัง และแรงกระตุ้นใน
ความพยายามที่ จ ะฝึ ก พั ฒ นาตนเอง
ให้ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก และ
พบว่ า ไม่ มี ก ารน� ำ สารเสพติ ด หรื อ
สิ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกลั บ มา มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ด้วยการติดต่อครอบครัวไว้ล่วงหน้า
และยอมให้ ค รอบครั ว มาเยี่ ย มเป็ น
ครั้งคราวด้วยเพื่อลดความคิดถึงและ
มีการปรับตัวเข้าหากันด้วยก่อนกลับ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
3. มี ก ารปรั บ ตารางการพั ฒ นาให้ มี
ความยืดหยุน่ ตามสภาพจริง เช่น บางคน
ที่ไม่นับถือศาสนาพุทธ ก็จะมีสถานที่
ที่ ต นสามารถปฎิ บั ติ ต ามศาสนาตน
ได้ และให้สมาชิกฯ สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์ แต่ต้องมีหลักยึดที่
เป้าหมายของงาน หรือมีการช่วยเหลือ
แก้ ไขเรื่ อ งอาหาร เช่ น การดื่ ม น�้ ำ
สมุ น ไพร อาจดื่ ม เท่ า ที่ ต นสามารถ
รับได้แล้วค่อยๆ เพิ่ม เป็นต้น หรือ
กิจกรรมที่ท�ำ  เช่น ขนาดของการท�ำ
แปลงเกษตร ซึ่ ง จะเป็ น การท� ำ ให้
สมาชิ ก ฯ ไม่ รู ้ สึ ก เครี ย ดหรื อ กดดั น
เกินไป และพัฒนาตนได้ดตี ามสมรรถภาพ
และความถนัด
4. มี ก ารสอนการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก
ธรรมในกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ
สภาวะจิ ต ใจ ให้ มี ท่ี ยึ ด เหนี่ ย วและ
หลั ก การประพฤติ ต นหรื อ ทางแก้ ไข
ปั ญ หาเมื่ อ กลั บ คื น สู ่ สั ง คม เช่ น
หลักธรรมและแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวไว้
แล้วข้างต้น

2.6 การด�ำเนินการสร้าง
หลักการ

ใช้

ใช้

ใช้
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ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และ
กิ จ กรรมทั้ ง หลายจะมี ก ารก� ำ หนด
หลักการทีช่ ดั เจนในการด�ำเนินงาน เช่น
การป้องกันยาเสพติด จะมีระบบการ
ตรวจสภาพของการเสพติดตัง้ แต่เข้ามา
และมีการตรวจสารเสพติดทุกสัปดาห์
รวมทั้งการช่วยกันดูแลของเพื่อนๆ ใน
กลุ่ม และยังมีการท�ำและการดื่มน�้ำ
สมุนไพรทุกวัน โดยไม่มีการอนุญาตให้
ใช้เครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้น เช่น กาแฟ
ซึ่งสมาชิกฯ ทุกคนจะถูกแยกไปเข้า
ท�ำกิจกรรมในแต่ละแผนกที่มีหลักการ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
หน้ า ที่ ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน เช่ น
การท�ำความสะอาดเสื้อผ้า การดูแล
แปลงเกษตรปลอดสารพิ ษ การท� ำ
ความสะอาดห้องนอน เป็นต้น โดย
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของ
ผูร้ บั บริการฯ เป็นวัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญ
ในการด� ำ เนิ น งาน ซึ่ ง จะมี รู ป แบบ
ทิ ศ ทางชั ด เจนในการสร้ า งคนดี ใ ห้
สั ง คมได้ รั บ รู ้ และเพิ่ ม คนดี ใ ห้ แ ก่
ครอบครั ว ไปสู ่ สั ง คมอย่ า งคุ ณ ภาพ
ไม่เป็นภาระสังคม
- ในการสร้ า งหลั ก การต่ า งๆ นี้ จ ะ
ประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและแนวคิ ด ที่
กล่าวแล้วข้างต้นเข้าไปร่วมด้วย

2.7 การทบทวนแผนประจ�ำปี

ใช้
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ใช้

ใช้

- มีการทบทวนแผน 1 ปีต่อ 2 ครั้ง คือ
การรวบรวมปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินการและกลุ่มเป้าหมาย
เพื่ อ มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากิ จ กรรม
ต่างๆ ให้ดีขึ้น
- เป็ น การทบทวนแผนงานเพื่ อ การ
ปรั บ ปรุ ง แผนให้ ส มาชิ ก มี คุ ณ ภาพ
หรือมีปริมาณมากน้อยตามเป้าหมาย
ซึ่ ง ในอนาคตจะมี ก ารตรวจสอบ
ระยะยาวของผู ้ ที่ ก ลั บ บ้ า นไปแล้ ว มี
การเสพยาหรือไม่ สิง่ แวดล้อมดีหรือไม่
- มีการทบทวนประจ�ำปีว่าต้องเน้น
การสร้างภาวะผู้น�ำแก่สมาชิก และ
ผู้น�ำนั้นต้องไม่ว่าร้าย ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นและต้องเป็นผู้เคารพในระเบียบ
วินยั กฏกติกาของบ้านพักใจ
- มีการทบทวนสรุปผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีในการทีส่ มาชิกทราบแนวทาง
ที่แท้จริงเกี่ยวกับงานยาเสพติดและ
การบรรลุ จุ ด มุ ่ ง หมายที่ บ ้ า นปลอด
สารเสพติดอย่างแท้จริงหรือไม่
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
- มี ก ารทบทวนว่ า การใช้ ก ารสอน
เสริ มสร้ า งคุ ณ ธรรม (ธรรมะบ� ำ บั ด )
ขัดเกลาคนในบ้านให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง
ขึ้น ไม่เสพยาอีก และสามารถพัฒนา
ศั ก ยภาพของตนได้ ต ามเป้ า หมาย
โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิด
ที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าไปร่วมในการ
ทบทวน

2.8 การปรับกระบวนการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์

ใช้

ใช้

ใช้
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- ใช้กระบวนการบริหารงานปรับตาม
สถานการณ์ และแก้ ป ั ญ หาโดยใช้
หลักเหตุผลบนพื้นฐานของคุณธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมี
กิ จ กรรมการตรวจแผนยุ ท ธศาสตร์
ที่ ชั ด เจนเมื่ อ น� ำ ไปด� ำ เนิ น งานการ
พัฒนาตามสายงานผู้เข้ารับการบ�ำบัด
ยาเสพติดทีช่ ดั เจน เช่น แผนส่งคนดีคนื
สู่สังคมได้จริงและจะท�ำให้ผู้รับบริการ
ไม่กลับมาเสพอีก การท�ำดีดูแลตนเอง
ไม่ท�ำบาปทั้งกาย วาจา ใจ สอนให้รู้จัก
พูดจาไพเราะ เป็นคนเสมอต้นเสมอ
ปลาย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
- ในการปรับกระบวนการบริหารเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ นั้ น จะต้ อ งเป็ น การแก้
ปัญหาระดับปัจเจกชนคือเพือ่ ดับความ
ทุกข์ของผู้เข้ารับการบ�ำบัด หรือระดับ
ครอบครัวและสังคมทีต่ อ้ งทบทวนการ
ท�ำงานของผูใ้ ช้บริการทีผ่ า่ นการพัฒนา
ศั ก ยภาพแล้ ว ไม่ เ ป็ น ผลส� ำ เร็ จ ผู ้ ใช้
บริการกลับไปเสพอีกต้องมีการปรับแก้
แผนใหม่ เช่น ปรับปรุงแผนด้านอาชีพ
ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สถิติ
เปอร์เซ็นต์ที่ส�ำรวจประจ�ำปี
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
- มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขบุคคลที่
มีอาการเสพติด เพือ่ ปรับโปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพ ใช้กระบวนการหลัก
ของความสงบ คือ การสังเกตของผู้ที่
ได้รับการบ�ำบัดว่าดีขึ้นหรือแย่ลง ต้อง
ใช้ความอดทน เรียนรูต้ อ่ อุปสรรคต่างๆ
เพื่อน�ำมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
- โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิด
ที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าไปร่วมในการ
ด�ำเนินงานด้วย

ส่วนที่ 3
3.1 กระบวน การเชิงบูรณาการ
แบบสามเส้า

ใช้
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ใช้

ใช้

การพัฒนาบ้านพักใจฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้
ของผูผ้ า่ นการบ�ำบัดยาเสพติดมีกระบวน
การบู ร ณาการส่ ว นร่ ว มด� ำ เนิ น การ
ของผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติดเอง กับ
เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริหาร นักวิชาการเครือข่าย
ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคธุรกิจ
ผู้ประกอบการ บุคลากรขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด และ
บุคลากรในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ใ นการ
ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ องค์
ความรู้ ที่น�ำเสนอของผู้ผ่านการบ�ำบัด
ยาเสพติด อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งในทุกฐานขององค์
ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย
ฐานที่ 1 ฐานเกษตรปลอดสารพิษ/
เกษตรพอเพียง/เกษตรผสมผสาน
ฐานที่ 2 ฐานแปลงสาธิตเรือนสมุนไพร
เรือเพาะช�ำ บ้านปุ๋ย กิจกรรมแยกขยะ
น�้ำหมักชีวภาพเรือนไม้ประดับ
ฐานที่ 3 ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์
ฐานที่ 4 ฐานดนตรีศิลปะบ�ำบัด
ฐานที่ 5 ฐานนมดี กระหรี่ดัง
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
ฐานที่ 6 ฐานเพาะเม็ดพอเพียงและ
ถั่วงอกคอนโด
ฐานที่ 7 ฐานน�ำ้ ยาอเนกประสงค์ น�ำ้ ยา
ล้างจาน น�้ำยาซักผ้า แชมพู สบู่
ฐานที่ 8 ฐานซ่อมเครื่องยนต์
ฐานที่ 9 สมุนไพรในการรักษาผู้ติด
ยาเสพติด
ฐานที่ 10 ร้านค้าผลิตภัณฑ์
โดยบ้านพักใจในฐานะแหล่งความรู้
การพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�ำบัด
ยาเสพติดด้วยการใช้หลักธรรมเข้าร่วม
ในการสร้างองค์ความรู้ที่น�ำไปปรับใช้
กับชีวิตประจ�ำวัน สร้างงาน สร้างเงิน
เป็ น ศู น ย์ ต ้ น แบบของศู น ย์ เรี ย นรู ้ ใ น
ประชาคมอาเซียน
- กระบวนการบูรณาการการมีสว่ นร่วม
ของผู ้ บ� ำ บั ด ฯ นั้ น ใช้ กิ จ กรรมบ� ำ บั ด
ให้ ส มาชิ ก ในบ้ า นเล่ า ถึ ง ปั ญ หาของ
ตนเองเป็นรายบุคคล เมื่อทราบปัญหา
เจ้าหน้าทีจ่ ะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่ ว มกั น ด้ ว ยแนวคิ ด ที่ ว ่ า เราเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ แต่เราสามารถ
ท�ำให้ทุกคนเป็นคนดี มีศักยภาพได้
การท�ำดีจะได้ดี ท�ำชั่วจะได้ชั่ว โดยใช้
การแก้ไขปัญหาให้มีการบริหารแบบ
ล่างสูบ่ น คือมีการแก้ไขปัญหาระดับล่าง
ก่อนเป็นส�ำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก ร โดยประยุ ก ต์ ใช้
หลั ก ธรรมและแนวคิ ด ที่ ก ล่ า วแล้ ว
ข้างต้นเข้าไปร่วมในการด�ำเนินงานด้วย
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

3.2 การมีส่วนร่วม

ใช้
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ใช้

ใช้

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
ในการบริหารจัดการบ้านพักใจฯ นั้นใช้
การท�ำงานร่วมกันตามหน้าที่ที่ได้รับทั้ง
ของสมาชิกฯ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และ
ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หลาย โดยสมาชิ ก ฯ
ทุกคนต้องท�ำงานบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ตนเองและส่ ว นร่ ว ม นอกเหนื อ จาก
ตารางเรี ย นและกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
การท�ำความสะอาดเรือนนอน การซัก
เสื้อผ้า การท�ำอาหาร เป็นต้น โดยมี
เจ้าหน้าที่หรือพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแล
ก�ำกับ รวมทั้งผู้น�ำของกลุ่มต่างๆ ด้วย
โดยระบบในการจั ด การบ้ า นพั ก ใจฯ
จะเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน
โดยเฉพาะสมาชิ ก ฯ ที่ ม าพั ก ฟื ้ น เพื่ อ
จะได้ เรี ย นรู ้ ถึ ง การอยู ่ ร ่ ว มกั บ สั ง คม
ความอดทน ไม่รังแกกัน เมตตา รักกัน
สามัคคี ไม่โลภรูจ้ กั พออยูพ่ อกิน อ่อนโยน
มีกัลยามิตรที่ดี ไม่เบียดเบียน ซึ่งมีการ
ใช้การให้รางวัลในการปฏิบตั งิ านเป็นแรง
ผลักดันให้พวกเขาตั้งใจปฏิบัติงานและ
ท�ำกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่
ผู้บริหารต้องรับภาระหนักในการบริหาร
เรือ่ งต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายร่วมกัน
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ต ้ อ งพิ สู จ น์ ใ ห้ ส มาชิ ก ฯ
เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ มีการ
ท�ำงานเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสมาชิกฯ สร้าง
แรงจูงใจ และมีการสื่อสารที่ดีเพื่อให้
สมาชิ ก ฯ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการท� ำ
กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาตนเองให้พน้ จาก
ยาเสพติดและเป็นไปตามเป้าหมาย โดย
ทุกคนรู้จักที่จะใช้หลักธรรมและแนวคิด
ที่กล่าวแล้วข้างต้นในการมีส่วนร่วมกับ
คนอื่น นอกจากการมีส่วนร่วมของคน
ในบ้านเพื่อที่จะท�ำให้วัตถุประสงค์ของ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
บ้ า นพั ก ใจฯ ประสบความส� ำ เร็ จ แล้ ว
ก็ ยั ง มี ชุ ม ชนโดยรอบ ผู ้ ป ระกอบการ
และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่ ยั ง มี ส ่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น ให้
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของสมาชิ ก ฯ ได้
บรรลุเป้าหมายได้ เช่น การเปิดโอกาส
รับสมาชิกฯ เข้าไปท�ำงานในองค์กรการ
ท�ำงาน

3.3 กระบวนการบริหารอย่าง
เป็นพลวัตรทีม่ คี วามคิดใหม่
และต่อเนื่อง

ใช้

ใช้

ใช้

ในการบริ ห ารใช้ ห ลั ก ความถู ก ต้ อ งให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม
ขณะนัน้ โดยใช้ปรับหรือแสวงหาแนวทาง
การท�ำงานที่เหมาะสมกับองค์กรและ
กลุ่มเป้าหมาย มีการทบทวน ปรับปรุง
รูปแบบ กระบวนการที่เป็นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
ขณะนั้นอย่างเหมาะสม เช่น กิจกรรม
หรื อ เทคนิ ค ในการพั ฒ นาต่ า งๆ ก็ มี
ความยืดหยุ่นและลองใช้เทคนิคใหม่ๆ
ที่คิดว่าจะเหมาะสมกับสมาชิกฯ แต่ต้อง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบของบ้านพักใจ
ที่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมหรือปฏิบัติทุกคน
- โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิด
ที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น เข้ า ไปร่ ว มในการ
ด�ำเนินงานด้วย

3.4 การบริหารระบบข้อมูล

ใช้

ใช้

ใช้

การบริ ห ารข้ อ มู ล นั้ น มี เ จ้ า หน้ า ที่
ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ร วบรวมเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
สายงานต่ า งๆ และผลรายงานของ
สมาชิกฯ แต่ละคนมาท�ำเป็นฐานข้อมูล
กลางของบ้านพักใจฯ และสรุปรายงาน
ส่งหน่วยงานกลางทุกเดือน ส่วนในเรื่อง
การติดต่อสือ่ สาร แรกๆ ใช้โทรศัพท์ตดิ ต่อ
อย่างเดียว แต่พบว่ามีความล�ำบากในการ
สื่อสาร จึงปรับมาใช้โทรศัพท์มือถือ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
สื่ อ ออนไลน์ ต ่ า งๆ ซึ่ ง รวมไปถึ ง วิ ท ยุ
สื่ อ สาร ในการสื่ อ สารแจ้ ง เหตุ ต ่ า งๆ
เช่น เวลาออกนอกสถานที่ หรือ สมาชิก
ทะเลาะวิ ว าท แต่ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
เหล่านี้จะไม่อนุญาตให้สมาชิกฯ มีติดตัว
ทุกคนต้องมาใช้ที่ส่วนกลางหรือแม้แต่
ครอบครั ว ติ ด ต่ อ เข้ า มาก็ ต ้ อ งอยู ่ ใ น
การดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
เสีย่ งเรือ่ งยาเสพติดเพราะพบว่าครอบครัว
บางครั้ ง น� ำ เรื่ อ งกวนใจมาสู ่ ส มาชิ ก ฯ
ท� ำ ให้ จิ ต ใจวุ ่ น วายหรื อ มี ผู ้ ป ลอมตั ว
ติดต่อมาเพื่อดึงสมาชิกฯ เข้าสู่วังวนเดิม
อย่างไรก็ตามบ้านพักใจฯ ก็มีการให้ใช้
อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร์ เพือ่ สร้างความ
เข้าใจและสนุกเพลิดเพลิน แต่อยูบ่ นหลัก
ความพอดี ไม่มากไม่นอ้ ยไป จนเกินความ
จ�ำเป็น ไม่มากจนเป็นความลุม่ หลง มัวเมา
เป็นกิเลสติดนิสัย ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์
และสื่อออนไลน์ต้องอยู่ในการดูแลของ
เจ้าหน้าที่เช่นกัน ซึ่งจะให้ใช้ในกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ ถึ ง พิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด
กฎหมายยาเสพติ ด หรื อ เป็ น การ
เปิดธรรมะให้ดู เปิดเพลงให้ร้องและ
เต้ น ตามจั ง หวะเสี ย งเพลง หรื อ เป็ น
การประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทาง
เว็บไซต์ เพือ่ ให้ทราบหลักการบริหารจัดการ
แนวบริหารเหล่านี้โดยประยุกต์ใช้หลัก
ธรรมและแนวคิ ด ที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น
เข้าไปร่วมในการด�ำเนินงานด้วย
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้

3.5 การวิจัยและพัฒนา

ใช้

ใช้

ใช้

ในปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ได้ทำ� งานวิจยั
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการพัฒนา
ศั ก ยภาพผู ้ ผ ่ า นการบ� ำ บั ด ยาเสพติ ด
บ้ า นพั ก ใจ จ.สระบุ รี เพื่ อ น� ำ งานไป
ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
อื่ น ๆ ผลการวิ จั ย นั้ น ได้ ถู ก น� ำ มาใช้
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการที่ ใช้ พั ฒ นาผู ้ รั บ
บริการฯ ให้เหมาะสมดีขึ้น รวมทั้งข้อมูล
ที่ ท างบ้ า นพั ก ใจเก็ บ รวบรวมเพื่ อ การ
ทบทวนแผนงานประจ�ำปีได้ถูกน�ำมาใช้
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
เช่ น เดี ย วกั น และงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น
การวิเคราะห์ให้เห็นว่าในการด�ำเนินงาน
ของบ้ า นพั ก ใจฯ นั้ น ได้ ใช้ ห ลั ก ทาง
พระพุ ท ธศาสนาอย่ า งไรบ้ า ง ซึ่ ง จะ
ช่วยให้มีการประยุกต์และบูรณาการใช้
ร่ ว มกั บ ความรู ้ ห รื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.6 กระบวนการคุณภาพ

ใช้

ใช้

ใช้

ในการด�ำเนินการกิจการต่างๆ ของบ้าน
พักใจฯ นั้น ได้มีการควบคุมคุณภาพ เช่น
ในระดับบริหาร ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล
และพัฒนาผู้บ�ำบัดจากการติดยาเสพติด
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกคนในบ้านนีจ้ ะมีความรูค้ วามสามารถ
ในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ มีทักษะในงานตน
รับผิดชอบ และเข้าใจ ตั้งใจช่วยเหลือ
สมาชิ ก ฯ อย่ า งแท้ จ ริ ง จากผลการ
สัมภาษณ์พบว่าทัง้ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
รวมทั้งผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
มีความเอือ้ อาทรต่อสมาชิกฯ ดูแลเหมือน
เป็ น ครอบครั ว แม้ แ ต่ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการณ์เข้ามาท�ำงาน
ทัง้ หลายก็มเี กณฑ์ในเรือ่ งนีเ้ ช่นกัน รวมทัง้
มีช่องทางให้สมาชิกฯ ร้องเรียนถ้าผู้ใด
ปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม หรือก้าวร้าวต่อ
ผู ้ เข้ า รั บ บริ ก ารแม้ แ ต่ ผู ้ บ ริ ห ารก็ ต าม
ซึ่ ง วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น การควบคุ ม
คุ ณ ภาพของการบริ ห ารจั ด การดู แ ล
สมาชิ ก ฯ ส่ ว นผู ้ เข้ า รั บ บริ ก ารเองก็
จะมี ก ารวั ด ผลทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณของ
จ� ำ นวนการท� ำ กิ จ กรรมและผลผลิ ต
ต่ า งๆ รวมทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี ก าร
บันทึกการพัฒนาในพฤติกรรมต่างๆ เช่น
การร่วมงาน การมีจิตอาสา การมีน�้ำใจ
ช่วยเหลือเพือ่ นๆ การอยูก่ บั คนอืน่ โดยมี
กิจกรรมให้สามารถแสดงถึงพฤติกรรม
เหล่านั้น เช่น ค่ายคุณธรรม การร่วม
ปลูกต้นไม้ การร่วมลดสารพิษ การร่วม
ท�ำความสะอาด เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ทดสอบ
ความอดทน การสื่ อ สาร ความขยั น
ความเคารพระเบียบวินัย ความเข้าใจ
ในเหตุ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผล ผลมาจากเหตุ
ทุกสิ่งที่เป็นไป มีที่มาที่ไปทั้งสิ้น เพื่อให้
สมาชิกกลับไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
โดยมีระบบการควบคุมที่ชัดเจนคือ เมื่อ
สมาชิกที่ผ่านกระบวนการและศักยภาพ
ไปแล้วจากบ้านพักใจจะไม่รับสมาชิก
เดิมกลับมาอีก เพราะมีการตรวจสอบ
คุณภาพติดตามหลังการส่งกลับบ้านแล้ว
1 ปี นั่ น คื อ ก่ อ นส่ ง กลั บ มี ก ารตรวจ
สอบทางครอบครั ว ก่ อ นว่ า เขาพร้ อ ม
ที่รับกลับไปดูแลไหม การมีหลักธรรม
ยึดเหนี่ยวจิตใจในความอดทนอดกลั้น
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
การไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง เมือ่ กลับคืนสูส่ งั คม
จะมีการคอยติดตามผลทุก 3 เดือน ดังนัน้
การทีส่ งั คมครอบครัว ชุมชนยอมรับกลับ
คืนสูส่ งั คมและผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดสามารถ
ใช้ชวี ติ ได้ดว้ ยตนเองและเป็นทีพ่ งึ่ ของคน
อื่นได้ โดยไม่กลับไปพึ่งสารเสพติดอีก
ก็ จ ะไม่ คื น กลั บ มาสู ่ บ ้ า นพั ก ใจฯ อี ก
ซึ่ ง ก่ อ นการส่ ง กลั บ มี ก ารเตรี ย มความ
พร้อมและประเมินครอบครัวของสมาชิก
เพื่อท�ำให้ครอบครัวและผู้ป่วยเข้มแข็ง
ด้วยยุทธศาสตร์เหล่านี้โดยประยุกต์ใช้
หลักธรรมและแนวคิดทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
เข้าไปร่วมในการด�ำเนินงาน

3.7 กระบวนการปรับแต่ง

ใช้

ใช้

ใช้
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สมาชิกฯ แต่ละคนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนา
ศั ก ยภาพมารั บ ตั ว ตั้ ง แต่ เข้ า มาเพื่ อ
น� ำ ไปด� ำ เนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ทั้ ง 7 ด้ า น ซึ่ ง สมาชิ ก แต่ ล ะคนจะ
ได้รับบริการที่แตกต่างกันตามสภาพ
ปัญหา ความจ�ำเป็น โดยผ่านการใช้
แผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล การ
ดูแลสมาชิกของเจ้าหน้าที่จะเหมือน
คนในครอบครัว สมาชิกแต่ละคนจะ
มีปัญหาส่วนตัว ซึ่งต้องการคนรับฟัง
และเข้ า ใจก็ จ ะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ป็ น
พี่ เ ลี้ ย งคอยปรึ ก ษาดู แ ลให้ ซึ่ ง รวม
ไปถึ ง การเลิ ก กาแฟ กิ น ยาสมุ น ไพร
พฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะท�ำงานร่วมกับ
ครู แ ละเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ท� ำ ให้ ส มาชิ ก
แต่ ล ะคนมี ก ารพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น บรรลุ
เป้าหมายให้ได้ทุกสิ่งที่เจ้าหน้าที่ท�ำ
ต้ อ งเน้ น ประโยชน์ ข องสมาชิ ก
โดยเฉพาะ การปรับตัวตามสภาพสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ แก่
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้
หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
3 ประการ 4 ประการ 6 ประการ

วิธีการของกระบวนการ
และหลักธรรมที่ใช้
สมาชิ ก ฯ ที่ ต ้ อ งมี จุ ด ยื น ของตนเอง
ฝึกเอาชนะใจตนเองไม่ให้หวนกลับไป
เสพสารเสพติดอีกครั้ง
- มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมรั บ ผู ้ บ� ำ บั ด
ที่เลิกยาเสพติดแล้วมาเป็นผู้ช่วยครู
หรื อ เรี ย กว่ า จิ ต อาสา และพั ฒ นา
โปรแกรมสายงานยาเสพติ ด ให้ มี
คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น ผู ้ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด
สามารถเลิ ก ยาเสพติ ด ได้ และมี
กิจกรรมการทดสอบผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัด
ใน 6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านสติปัญญา ด้านอาชีพนอกศูนย์ /
ในศูนย์ ด้านสังคม และครอบครัว
- บ้านพักใจฯ ได้นำ� จุดอ่อนและปมด้อย
ของสมาชิกฯ คือ ปัญหาครอบครัว
สภาพแวดล้อมที่อยู่ก้าวร้าว ขาดแบบ
อย่างที่ดี มาเป็นแนวทางในการเสริม
สร้างความเข้มแข็งต่อจิตใจด้วยการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ธรรมและแนวคิ ด
ดังกล่าวแล้วข้างต้น

		ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพถือเป็นปัจจัย

อั น ส� ำ คั ญ เนื่ อ งด้วยตามปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี คุณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี
แห่งความเป็นมนุษย์ มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความคุม้ ครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย และตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพเสมอกันตามกฎหมาย
สมควรได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายทีเ่ ท่าเทียมกัน ผูอ้ ยูใ่ นภาวะยากล�ำบากพึงได้รบั การสงเคราะห์
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการรับรองตามสิทธิของบุคคลโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น เมื่อทุกคนในบ้านอยากที่จะกลับเข้าไปสู่การยอมรับทางสังคม โดยหลายคน
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มีศกั ยภาพในงานวิชาชีพทีด่ แี ละยินดีจะฝึกฝนเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และสามารถปรับทัศนคติฟน้ื ฟูพฒ
ั นาการ
ทางด้านจิตใจ หรือปรับทัศนคติให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะกลับเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมและ
ต่อสู้กับปัญหาได้ต่อไป กระบวนการหนึ่งในการฝึกฝนและอบรมสภาพจิตใจของสมาชิกบ้านพักใจ
คือ การน�ำแนวคิดของพระพุทธศาสนามาขัดเกลาและเยียวยาสมาชิกของบ้านพักใจ เสริมทักษะ
การด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยการด�ำเนินงานของบ้านพักใจ
ใช้เชิงบูรณาการให้ผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติดได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยวิธีการปฏิบัติตาม
การสอนทัง้ ทางโลกและทางธรรมเพือ่ เรียนรูท้ จี่ ะไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดซ�ำ 
้ ถือเป็นการตัดวงจร
การแพร่ระบาดของยาเสพติด สร้างสังคมสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณค่าต่อสังคมและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
จากผลการวิจยั ทัง้ ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมแิ สดงให้เห็นว่า ทัง้ รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์
ของการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในทุกขั้นตอนมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิดที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น และนอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการท�ำงานของบ้านพักใจจังหวัดสระบุรีให้ประสบ
ความส�ำเร็จดังนี้
1. การบริหารงานแบบศูนย์รวมอ�ำนาจ ด้วยแนวคิดระบบอุปถัมภ์จากบนสู่ล่างและล่างสู่บน
และระบบเครือญาติ สามารถบริหารงานในภาวะวิกฤต สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว
ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นกันเอง แบ่งปัน แก้ไขปัญหาและร่วมรับผิดชอบ อบอุ่น พูดจา
สุภาพ อ่อนหวาน ให้เกียรติยกย่อง ท�ำให้สมาชิกเกิดความเชื่อถือในการปกครอง และเป็นแรงจูงใจ
ในการพัฒนาศักยภาพและอาชีพเพื่อเป็นคนดีของสังคม ห่างไกลยาเสพติด
2. บุคคลากรของบ้านพักใจฯ สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แบบครอบครัวและ
เครือญาติ ท�ำงานเป็นมืออาชีพ มีบคุ ลิกภาพทีน่ า่ เชือ่ ถือ รูส้ ทิ ธิของผูผ้ า่ นการบ�ำบัดยาเสพติด ช่างสังเกต
เฝ้าระวัง รับผิดชอบและรักในงานที่ท�ำ  เป็นนักจินตนาการ ให้โอกาส มีความอดทนอดกลั้นรับฟัง
สร้างบรรยากาศความไว้วางใจทีท่ ำ� ให้สมาชิกระบายความในใจ ความอัดอัน้ ใจ ความกังวล ความกลุม้ ใจ
เพื่อได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพและอาชีพได้อย่างเหมาะสม สร้างอุดมการณ์
จากเพื่อนร่วมพัฒนาสู่เพื่อนร่วมใจ สร้างอนุสาวรีย์ความดีผ่านแปลงเกษตร งานช่าง รั้ว ภายใต้
วัฒนธรรมขององค์กรผ่านความศรัทธาประวัติของพื้นที่และความเชื่อที่เล่าจากรุ่นสู่รุ่น
3. การรูจ้ กั หน้าทีข่ องกลุม่ เป้าหมายและบุคลากรในบ้านพักใจฯ การก�ำหนดโจทย์และเป้าหมาย
การท�ำงานร่วมกันอย่างชัดเจน และการมีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ท�ำหน้าที่
เสริมพลังและอ�ำนาจในการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
คนต้นแบบที่ทรงคุณค่าในอนาคต
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

4. การมีผนู้ ำ� องค์กรทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ มีภาวการณ์นำ� สูง สามารถบริหารงานภายใต้ความขัดแย้ง
และภาวะวิกฤตขององค์กร เน้นกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ทีส่ อดคล้องกับการท้าทายองค์กร
สร้างเป็นหลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยมุง่ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร
เพื่อให้บ้านพักใจจังหวัดสระบุรี พร้อมการจัดการกระบวนการ การท�ำงานที่มุ่งเน้นความส�ำเร็จ
โดยยึดหลักที่ว่า บ้านพักใจเปรียบเสมือนการตอบแทนคุณแผ่นดินโดยใช้หลักคุณธรรมวางหลักการ
ท�ำงานโดยยึดให้ความยุติธรรมกับทุกคนอย่างเสมอภาพและเป็นธรรม
5. จุดเด่น/จุดแข็งของบ้านพักใจ คือ เจ้าหน้าที่และคนท�ำงานมีจิตใจอาสา อดทน เข้มแข็ง
ตั้งใจท�ำงาน มีหลักในใจว่า “การวางแผนที่จะส่งสมาชิกกลับคืนสู่สังคมด้วยการก�ำหนดชีวิตของตน
ที่จะออกไปเป็นเรือล�ำใหญ่ ช่วยน�ำพาเรือล�ำอื่นๆ ที่ดูแลอยู่เพื่อน�ำไปให้ถึงฝั่ง ถึงแม้ว่านาวาที่พาไป
จะประสบผลส�ำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้างอย่างน้อยที่สุดเราก็ภูมิใจ” ส่วนจุดด้อย/จุดอ่อน การท�ำงาน
บางครั้งต้องตรวจสอบเป็นระยะ หากไม่เช่นนั้นอาจมีการเพิกเฉยหรืออาจเป็นเพราะงานล้นมือ
6. แนวคิดและมุมมองของผู้ประกอบการนั้น คือ อยากให้โอกาสและเชื่อมั่นต่อบ้านพักใจว่า
สามารถสร้างคนที่ติดยาให้เป็นคนดีได้ โดยพบว่า ผู้ผ่านการบ�ำบัดฯ เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการใช้แรงงาน อยูใ่ นกฎระเบียบของสถานประกอบการ มุง่ มัน่ และตัง้ ใจท�ำงาน ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นและแนะน�ำการจ้างงานแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ และผู้ประกอบการอนุมัติ
การจัดปาร์ตี้เล็กๆ ให้กับคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ท�ำงาน โดยผู้ผ่านการบ�ำบัดฯ จะน�ำเงินที่ตนได้จากค่าจ้าง
ท�ำงานมาซื้อขนมแจกเพื่อนในกลุ่มซึ่งเป็นการแสดงถึงความเอื้ออาทรของสมาชิกและเป็นแรงจูงใจ
ต่อเพื่อนๆ ด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรสร้างบ้านพักใจในลักษณะเช่นนีใ้ นเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งอืน่ ๆ หรือในสถาบันรูปแบบคล้ายคลึงกัน
เช่น สถานพินิจ เรือนจ�ำ  และทดลองประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิดที่ได้จากงานวิจัยนี้เข้าไปช่วย
พัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมว่าจะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันหรือไม่
2. ควรสร้างบ้านพักใจในลักษณะเช่นนี้รองรับผู้ผ่านการบ�ำบัดยาเสพติดที่เป็นหญิงซึ่งมีอัตรา
การติดยาเสพติดค่อนข้างสูง
3. ควรให้โอกาสองค์กรภาคประชาชน (Out Source) ได้ทดลองด�ำเนินการ โดยองค์กร
ภาครัฐท�ำหน้าที่ก�ำกับการบริหารจัดการทั้งในองค์ความรู้และการด�ำเนินงาน
4. ควรมีการเสริมพลังใจในการจ้างงาน เช่น การปฏิบัติเฉกเช่นคนงานปกติ
5. ด้วยผลจากการเคยเสพยามาก่อน งานที่เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากมากนัก เช่น งานสวน งานเสริฟ
งานปศุสัตว์ หรืองานเป็นชิ้นๆ ท�ำให้เสร็จในเวลา จะเป็นงานที่เหมาะกับสภาพสมาชิกเหล่านี้ที่มีระยะ
ของการฟื้นฟูไม่นานนัก
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

6. ควรได้มีการน�ำผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
วิชาการของการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดทั้งในประเด็นของการบริหารจัดการ การฝึกปฏิบัติ
การสนับสนุนช่วยเหลือของสังคมหรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
7. ควรน�ำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมไทยที่ใช้หลักพุทธศาสนาไป
บูรณาการสร้างสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด  
8. ควรน�ำผลการวิจยั นีไ้ ปใช้เป็นแนวทางในการวิจยั ทัง้ ในทางกว้างสูส่ งั คมหรือศูนย์หรือจังหวัด
อื่นๆ และในทางลึกเป็นการศึกษาต่อยอดในประเด็นอื่นๆ ให้ชัดเจนเพื่อเป็นลักษณะเฉพาะแบบของ
สังคมไทย
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ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
วัชชกานต์ เศาภายน*
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นองค์กรศาลในทางกฎหมายมหาชน มีอ�ำนาจ
และหน้าที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
กล่าวคือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสมอจะขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมิได้ ประการที่สอง ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ กล่าวคือ ขจัดปัญหาอันเกิดจาก
ขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และประการสุดท้าย ควบคุมความชอบโดย
องค์กรตุลาการ กล่าวคือ เพือ่ เป็นการควบคุมองค์กรของรัฐมิให้กระท�ำการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย จึงจ�ำเป็นต้องมีองค์กรตุลาการที่มีอ�ำนาจและมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซง
จากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินจิ ฉัยคดีในทางมหาชน
ย่อมมีความยึดโยงกับประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย จึงมีฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นต่าง
ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการพิจารณาวินิจฉัยคดี
เพื่อเป็นการคุ้มครองกระบวนพิจารณาคดีของศาลและการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในปัจจุบนั ได้มกี ารเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิด
อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้

* นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

   นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป (นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ) ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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มาตรา 38 “ให้ศาลมีอ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท�ำการศาล หรือบริเวณที่ท�ำการศาล หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล
หรือในกรณีมีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการเพื่อให้การพิจารณา
คดีด�ำเนินไปโดยสงบเรียบร้อย และรวดเร็ว รวมทั้งวางระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้การด�ำเนินกระบวน
พิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
การวิจารณ์ค�ำวินิจฉัยคดีที่กระท�ำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค�ำหรือมีความหมายหยาบคาย
เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล”
มาตรา 39 “ผู้ใดฝ่าฝืนค�ำสั่งศาลหรือระเบียบตามมาตรา 38 ให้ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล
และให้ศาลมีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ตักเตือน โดยจะมีค�ำต�ำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี
ในการด�ำเนินการให้เ ป็นไปตามค�ำสั่ง ศาลตาม (3) ให้ น�ำ ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณา
ความอาญามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
จากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เป็นบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้มี
การเสนอให้มีการบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เพื่อน�ำมาเป็นเครื่องมือหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะท�ำให้กระบวน
พิจารณาคดีของศาลเป็นไปโดยสงบ เรียบร้อย และรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นมาตรการหนึ่งในการยับยั้ง
และป้องปรามมิให้ผู้ใดแสดงออกเกินขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้
เพือ่ เป็นการท�ำความเข้าใจและให้ผอู้ า่ นได้รบั ทราบหลักการเกีย่ วกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในบทความนี้ ผู้เขียนจะได้น�ำเสนอหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. หลักนิติรัฐ
2. แนวคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
3. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล
5. ข้อยกเว้นการละเมิดอ�ำนาจศาลในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
6. บทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

172
-18-0219(001)P4.indd 172

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

6/5/61 BE 11:56 AM

ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1. หลักนิติรัฐ

ค�ำว่า “นิติรัฐ” (Legal State) เป็นแบบของการจัดตั้งประชาคมการเมือง (Political
Community) ในรูปของระบบรัฐแยกก�ำลังบังคับภายใต้อ�ำเภอใจออกจากตัวบุคคลที่เป็นผู้ปกครอง
(coercion of men) ไปเป็นอ�ำนาจทางการเมืองการปกครองทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎหมาย โดยทีก่ ารได้มาและ
การด�ำรงอยูข่ องอ�ำนาจทางการเมืองการปกครองทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎหมายนัน้ คงอยูบ่ นรากฐานของหลักยึด
พื้นฐาน 5 ประการ คือ กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน ความเชื่อถือศรัทธา สันติวิธี และความยุติธรรม1
ทั้งนี้ เพื่อน�ำประชาคมการเมืองไปสู่การบรรลุเป้าหมายของรัฐในที่สุด แม้จะด�ำเนินไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางเฉพาะทางของตนแล้ว แต่เมื่อประกอบกันเป็นผลรวมในท้ายที่สุดแล้ว
ก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายรวมของรัฐ (Ultimate goal)
หลักนิตริ ฐั เป็นหลักการส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นหลักประกัน
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ภายในรัฐได้อย่าง
สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีนักวิชาการได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ ดังต่อไปนี้
กาเร เดอ มัลแบร์ กล่าวไว้ว่า2 รัฐและหน่วยงานของรัฐท�ำการเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน มีอ�ำนาจก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิและหน้าที่แก่เอกชนได้
ฝ่ายเดียว โดยเอกชนไม่ต้องให้ความยินยอม กฎหมายมหาชนให้อ�ำนาจแก่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน แต่กฎหมายนั้นก็จะจ�ำกัดอ�ำนาจ
ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใช้อ�ำนาจนอกกรอบที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ผลที่ตามมาคือต้องมี
การควบคุมการกระท�ำโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำโดยองค์กรฝ่ายตุลาการ
(ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง) หรือการกระท�ำโดยองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร (กฎ ค�ำสั่งทางปกครอง) ให้เป็น
ไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และหลักนิติรัฐได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจการเมืองกับกฎหมาย
ในฐานะทีอ่ งค์กรของรัฐองค์กรหนึง่ ได้แก่ รัฐสภาสามารถตรากฎหมายได้ดว้ ยกระบวนการของรัฐสภา
ผ่านบุคคลทีป่ ระกอบขึน้ เป็นองค์กรรัฐสภานัน้ การมองหลักนิตริ ฐั ในมิตนิ จี้ ะเห็นได้วา่ การเมืองเป็นทีม่ า
ของกฎหมายแต่การมองในอีกมิติหนึ่งเมื่อได้มีการตรากฎหมายขึ้นแล้ว อ�ำนาจการเมืองซึ่งได้แฝงอยู่
ตามองค์กรทั้งหลายของรัฐ รวมตลอดถึงบุคคลทั้งหลายนั้น จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วย เนื่องจาก
หลักนิติรัฐเป็นเรื่องของหลักการปกครองโดยกฎหมาย อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ ในการปกครอง
มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดควบคุมมิให้กฎหมายและการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง รัฐธรรมนูญได้ท�ำหน้าที่เป็นกฎหมายพื้นฐานทางอ�ำนาจ
ระหว่างองค์กรทางการเมืองการปกครองของรัฐ
1
2

เชาวนะ ไตรมาศ. ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ. รวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ 3.
บริษัทพี เพรส จ�ำกัด. กรุงเทพมหานคร. 2547. หน้า 81 - 84.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ศาลปกครองกับการด�ำเนินงานของต�ำรวจ. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลปกครอง. 2545. หน้า 4 - 7.
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ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ได้ให้ความหมายของหลักนิติรัฐไว้ว่า3 หมายถึง รัฐ
แห่งความมีเหตุผลอันเป็นรูปแบบการปกครองตามเจตจ�ำนงโดยรวมที่มีเหตุผลและมีวัตถุประสงค์
เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับสังคมเป็นการทั่วไป
รองศาสตราจารย์สมยศ เชือ้ ไทย ได้ให้ความหมายของหลักนิตริ ฐั ว่า4 หมายถึง รัฐซึง่ ยอมรับรอง
และให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแก่ราษฎร เพื่อที่ราษฎรจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพเช่นว่านั้น
พัฒนาบุคลิกภาพของตนได้ตามที่แต่ละคนเห็นสมควร รัฐจึงยอมจ�ำกัดอ�ำนาจโดยยอมอยู่ภายใต้
กฎหมายของตนเอง เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
รองศาตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง ให้ค�ำจ�ำกัดความหลักนิติรัฐไว้ว่า5 เป็นหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย มิใช่การปกครองตามอ�ำเภอใจ และเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น
หลักการป้องกันและแก้ไขเยียวยาการใช้อำ� นาจรัฐตามอ�ำเภอใจของฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักนิติรัฐเป็นหลักการปกครองพื้นฐานของรัฐที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรัฐยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน เพื่อประชาชน
จะได้ใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อนึ่ง รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ หลักนิติรัฐ จึงเป็นหลักการพื้นฐานส�ำคัญ
ในการปกครองภายใต้หลักการที่ว่า การกระท�ำอันใดที่เป็นการลุกล�้ำสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
จะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้เท่านั้น เรียกว่า การกระท�ำทางปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมาย แต่ภายใต้หลักนิติรัฐ รัฐไม่อาจใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจของตนได้ รัฐจะกระท�ำการใดได้
ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ โดยกระท�ำตามวิธีการ รูปแบบ และวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้
เท่านั้น

3
4
5

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

174
-18-0219(001)P4.indd 174

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

6/5/61 BE 11:56 AM

ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. แนวคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ

ประเทศที่มีระบบ “รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร” และมีการสถาปนาให้มีรัฐธรรมนูญ
เป็น “กฎหมายสูงสุด” ในรัฐธรรมนูญจะก�ำหนดหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจไว้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญกระท�ำได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดา สร้างกลไกในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติมิให้ตัวบทกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และที่ส�ำคัญก�ำหนดให้มี
องค์กรที่ท�ำหน้าที่วินิจฉัยบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยเสมอ
วิวฒ
ั นาการทางการเมืองของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในยุโรป แม้ชว่ งแรกจะยอมรับกันว่า
อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของพระมหากษัตริย์ โดยต่อมาเมื่อมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอ�ำนาจดังกล่าวจึงเป็นของประชาชนหรือของชาติ และต่อจากนั้นเมื่อมีระบบรัฐสภา
ถือว่า รัฐสภาคือองค์กรสูงสุดเป็นผู้แทนของประชาชน อ�ำนาจสูงสุดกลับกลายเป็นของรัฐสภา หาก
แต่ว่าประชาชนได้รับประสบการณ์ในทางที่ไม่ดีกับผู้แทนของตนรวมไปถึงพรรคการเมืองอันยังผลให้
ขาดความเชื่อถือในระบบรัฐสภา ประชาชนจึงหันมายอมรับแนวความคิดทางการเมืองที่ว่า รัฐหรือ
ผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย ผลจากการนี้ ส่วนหนึง่ จึงเป็นเหตุให้มศี าลรัฐธรรมนูญ
เกิดขึ้น ส�ำหรับใช้ถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภา6
จากความจ�ำเป็นดังกล่าวข้างต้น ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม จึง
ต้องมีสถาบันหรือองค์กรซึ่งท�ำหน้าที่ในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และ
ควบคุมมิให้องค์กรของรัฐกระท�ำการที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสถาบันหรือองค์กรที่ท�ำหน้าที่
ดังกล่าวของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป โดยสรุปแล้วมี 3 รูปแบบ คือ7
รูปแบบแรก รูปแบบที่ให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมในรูปของศาลสูงสุด รูปแบบนี้ใช้อยู่
ในสหราชอาณาจั ก ร สหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศโบลิ เวี ย
ประเทศเม็กซิโก ประเทศคิวบา ประเทศไนจีเรีย ประเทศคูเวต และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
รูปแบบทีส่ อง รูปแบบทีใ่ ห้องค์กรทางการเมืองเป็นผูค้ วบคุมในรูปของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
รูปแบบนี้ใช้อยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา เป็นต้น
รูปแบบที่สาม รูปแบบที่ให้ศาลที่มีอ�ำนาจเฉพาะเป็นผู้ควบคุมในรูปแบบของศาลรัฐธรรมนูญ
รูปแบบนี้ใช้อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศออสเตรีย ประเทศอิตาลี ประเทศสเปน
ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศโปรตุเกส สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย เป็นต้น

6
7

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

การจัดตั้ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” เพื่อตรวจสอบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ         
เป็นแนวคิดของ นักปรัชญากฎหมายชาวออสเตรีย คือ ฮันส์ เคลเส่น (Hans Kelsen) โดยเห็นว่า
การจัดตัง้ “ระบบคณะกรรมการ” ดังของฝรัง่ เศส เพือ่ ท�ำหน้าทีค่ วบคุมกฎหมายมิให้ขดั รัฐธรรมนูญนัน้
มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองมากไป8 ส่วนในสหรัฐอเมริกา การให้ “ศาลยุติธรรม” ท�ำหน้าที่เช่นนั้น
โดยระบบผู้พิพากษาอาชีพ มีปัญหาเรื่องความคิดอ่านคับแคบไม่ทันกับความต้องการของสังคม
ทั้งยังเป็นการขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงว่าอ�ำนาจในการวินิจฉัยว่า
กฎหมายใดใช้บังคับมิได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในทางลบ มีผลเป็น
การล้มล้างกฎหมายนั้น ด้วยเหตุนี้ เคลเส่น จึงเสนอว่า องค์กรที่จะท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย ควรต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนในการแต่งตั้ง9 อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้
ถูกแทรกแซงกดดันทางการเมืองและเพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการท�ำงาน ต้องจัดรูปองค์กรตรวจสอบ
ให้มีฐานะเป็นองค์กร “ศาล” เพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และทันกับเหตุการณ์
ของสังคม ผู้จะมาท�ำหน้าที่ในองค์กรศาลนี้ จ�ำเป็นต้องมีที่มาจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
ทางการเมือง และทางเศรษฐศาสตร์ประกอบกัน โดยจัดโครงสร้างองค์กรให้มีเพียงองค์กรเดียวและ
ค�ำวินิจฉัยให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป10
แนวความคิดดังกล่าวของเคลเส่นได้รับการยอมรับในประเทศออสเตรีย รัฐธรรมนูญออสเตรีย      
ค.ศ. 1920 ได้สถาปนาสถาบัน “ศาลรัฐธรรมนูญ” เพือ่ ให้ทำ� หน้าทีต่ รวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นแบบอย่างให้กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศอิตาลี
ประเทศโปรตุเกส ประเทศเบลเยี่ยม สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ ส�ำหรับ
ไปจัดตั้งสถาบันศาลรัฐธรรมนูญในประเทศของตน
เมือ่ พิจารณาแล้ว แสดงให้เห็นถึงความเป็นนิตริ ฐั ของรัฐนัน้ ๆ ได้โดยสมบูรณ์ เพราะการควบคุม
ความชอบในการใช้อ�ำนาจมหาชนโดยองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรตุลาการมิอาจถือได้ว่า เป็นหลักประกัน
ที่เพียงพอส�ำหรับการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจมหาชนดังกล่าว และหากมีการใช้อ�ำนาจมหาชนใด
โดยปราศจากการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการแล้ว การควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายดังกล่าวนี้ เป็นการควบคุมความชอบที่ขัดกับ “หลักนิติรัฐ”11
8
9
10
11

วิษณุ เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. 2530. หน้า 667.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. วารสารรัฏฐาภิรักษ์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 2.
หน้า 24.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ. เล่มเดิม. หน้า 695.
บรรเจิด สิงคะเนติ. ปัญหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จากวารสารวิชาการศาลปกครอง. 2545 เล่ม 13.
ส�ำนักงานศาลปกครอง. หน้า 49.
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นอกจากนั้น รัฐที่มีการแบ่งองค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยเป็นหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายมีอ�ำนาจหน้าที่
ใช้อ�ำนาจอธิปไตยด้วยกัน กล่าวคือ แต่ละองค์กรย่อมต้องถูกตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and
balance) โดยองค์กรอืน่ ภายใต้หลักนิตริ ฐั หมายความว่า บรรดาการกระท�ำของรัฐนัน้ ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระท�ำที่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ย่อมต้องมีกฎหมายให้อำ� นาจไว้ และการกระท�ำนัน้ ต้องเป็นไปตามวิธกี าร รูปแบบ และ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เรียกว่า “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำของรัฐ”
และหากรัฐกระท�ำการใดอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือมิได้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว
จึงต้องมีกลไกและกระบวนการที่จะให้มีองค์กรของรัฐเข้าไปควบคุมหรือตรวจสอบการกระท�ำนั้น
เรียกว่า “การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำของรัฐ” ในระบบกฎหมายทั่วโลก
มอบหน้าทีใ่ นการควบคุมนี้ ให้องค์กรตุลาการหรือองค์กรศาล อาจจะเป็นศาลยุตธิ รรม ในสหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา หรือศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เป็นต้น
ต่อมาในช่วงรัฐสมัยใหม่ (Modern State) เมื่อยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง
กล่าวคือ มีวิวัฒนาการหลังจากอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองเปลี่ยนจากตัวบุคคล คือ พระมหากษัตริย์
มาสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยอ�ำนาจมาสู่ประชาชนผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง
ตัวแทนเข้าสู่รัฐสภาเพื่อปกครองประเทศ กลับเป็นการท�ำให้รัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดแทนประชาชน
และได้ใช้อ�ำนาจของตน โดยมิได้ค�ำนึงถึงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด จนเกิดปัญหาตามมา
มากมาย ด้ ว ยเหตุ นี้ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก ่ อ ตั้ ง องค์ ก รศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น มาถ่ ว งดุ ล การใช้ อ� ำ นาจ
ของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภา12
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นแนวความคิดอันเป็นที่มาของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อให้มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้มีวิวัฒนาการ
ตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบันตามสังคมแต่ละยุคสมัย ก่อให้เกิดองค์กรศาลรัฐธรรมนูญในการ
คุ้มครองรัฐธรรมนูญและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ โดยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญจะแบ่งแยก
ตามแนวความคิดต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
2.1 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายมหาชน
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
บรรดากฎหมายนั้นย่อมไม่มีผลบังคับได้ เป็นการคุ้มครองรัฐธรรมนูญด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นกฎหมาย
สูงสุด แนวความคิดในการจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อให้มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่
12

อมร จันทรสมบูรณ์. ศาลรัฐธรรมนูญ (น. 299). ในรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534. มิถุนายน 2536. เล่ม 2. ลิขสิทธิ์ โดยสภาผู้แทนราษฎร. หน้า 229.
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ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ เป็นการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ โดยมีฐานมาจากความคิดทางกฎหมายมหาชน (Public
Law) ตามทฤษฎีกฎหมายบริสทุ ธิ์ ทฤษฎีรฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และทฤษฎีการแบ่งแยกอ�ำนาจ
การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียเมื่อปี ค.ศ. 1920 โดยเป็นศาลรัฐธรรมนูญแห่งแรกของโลก
ตามแนวความคิดของฮานส์ เคลเซ่น มีแนวความคิดส�ำคัญทีจ่ ดั ตัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญแยกออกจาก
ศาลธรรมดาทั่วไป ซึ่งศาลยุติธรรมเป็นอ�ำนาจหนึ่งที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ การพิพากษาว่ากฎหมายใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญย่อมเป็นการก้าวล่วงถึงอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร เพื่อเป็น
การคุ้มครองรัฐธรรมนูญตามหลักบรรทัดฐานสูงสุดจ�ำต้องจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญระบบรวมศูนย์
มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญเป็นผลให้กฎหมายนัน้ ไม่มผี ลใช้บงั คับตามล�ำดับชัน้ แห่งบรรทัดฐานกฎหมาย และค�ำวินจิ ฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญผูกพันอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ
2.2 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม
ตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism)13 มีพื้นฐานความคิดจาก
อริสโตเติลในสมัยกรีกและโรมัน โดยอริสโตเติล ได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญมีลักษณะ 3 รูปแบบ ได้แก่
ระบบกษัตริย์ ระบบอภิชนาธิปไตย และระบบสาธารณรัฐ แนวความคิดของอริสโตเติลเป็นความคิด
ริเริม่ ของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม เป็นพืน้ ฐานความคิดของสหรัฐอเมริกา ในการปฏิวตั ปิ ระกาศอิสรภาพ
แยกตั ว จากสหราชอาณาจั ก ร และได้ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ สหรั ฐ อเมริ ก า ในปี ค.ศ. 1787 นั บ ว่ า
เป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลก ซึ่งหลักการร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเป็นต้น
แบบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนิยมอันสมบูรณ์ และแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมตามรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกานี้ เป็นต้นก�ำเนิดแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม
แนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม เป็นการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการก�ำหนดรูปแบบ
การปกครองต่าง ๆ ในระบบประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา ระบบกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภา
ระบบสังคมนิยม อีกทั้ง รัฐธรรมนูญนิยม ใช้รัฐธรรมนูญเป็นตัวก�ำหนดระบบกลไกต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งเห็น
ได้จากระบบการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ และ
การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ

13

วุฒิชัย จิตตานุ. กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก. 2556. กรุงเทพ ฯ : ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ. หน้า 11 – 12.
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ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศในยุโรปตะวันออกได้จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามแนวความคิด
รัฐธรรมนูญนิยม ได้แก่ ประเทศแอลเบเนีย ประเทศบัลแกเรีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญให้มี
ความมั่นคงในระบบการเมืองและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง ศาลรัฐธรรมนูญที่จัดตั้ง
ขึ้นตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมเหล่านี้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรัฐธรรมนูญและเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้รัฐธรรมนูญได้อย่างถาวร
อนึ่ง ส�ำหรับประเทศไทย ได้น�ำแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมมาปรับใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
โดยสมบูรณ์แบบขึ้นเป็นครั้งแรก
2.3 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดเสรีนิยม
แนวความคิดตามทฤษฎีเสรีนิยม (Liberalism)14 มาจากพื้นฐานความคิดตามทฤษฎี
สัญญาประชาคม (Social Contract) ของนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติ โดยได้ให้ความส�ำคัญแก่
คุณค่าความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลภายใต้สภาวะความเป็นธรรมชาติ (State of nature)
มนุษย์แต่ละคนย่อมมีเสรีภาพและความเสมอภาค การจ�ำกัดเสรีภาพและความเสมอภาค ต้องมีเหตุ
อันควรภายใต้สัญญาประชาคม จึงเป็นที่มาของแนวความคิดพื้นฐานทฤษฎีเสรีนิยม
รัฐธรรมนูญ คือ สัญญาประชาคมเป็นข้อตกลงระหว่างประชาชนกับรัฐบาล กล่าวคือ
ประชาชนจัดตั้งขึ้น โดยการยอมสละสิทธิของปัจเจกแต่ละคนเป็นสัญญาประชาคม เพื่อจัดตั้งรัฐบาล
ด�ำเนินการแทนตนภายใต้รัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยพื้นฐานโครงสร้างการประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามสิทธิธรรมชาติ ตามความคิดของนักปรัชญา โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes)
จอห์น ล็อค (John Locke) และฌอง ฌาคส์ รุสโซ่ (Rousseau) ในศตวรรษที่ 17 และ 18
สัญญาประชาคม เป็นรัฐธรรมนูญที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมการเมือง ตลอดจน
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่าง ๆ รัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นกระจกเงาบ่งชี้ให้
เห็นธรรมชาติของปัจเจกบุคคลภายใต้ประชาคมนั้น ๆ ที่ได้มอบอ�ำนาจสูงสุดตามเจตจ�ำนงร่วมกัน
ในการท�ำสัญญาประชาคม ด้วยเหตุนี้  รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุด
จากกรณีดังกล่าว แนวความคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญนั้น ประเทศที่มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม จึงจ�ำต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งท�ำหน้าที่
ในการคุม้ ครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และท�ำหน้าทีค่ วบคุมตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย
14

กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก. เล่มเดิม. หน้า 12 – 15.
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ในประเทศไทย ความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ขององค์กรทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย ปรากฏอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมครั้ ง แรกในปี พุ ท ธศั ก ราช 2489
เมื่อศาลยุติธรรม ได้สถาปนาอ�ำนาจของศาลโดยอาศัยค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1/2489 ยืนยันถึงอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลยุติธรรม หลังจากนั้นสภาพปัญหา
ทางสังคมและการเมืองส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ได้จัดตั้ง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นสถาบันใหม่ เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายแทนศาลยุติธรรม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกหลายฉบับได้บัญญัติยืนยันถึง
อ�ำนาจเช่นว่านัน้ ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ15 อย่างไรก็ตาม เมือ่ เวลาผ่านไประยะเวลาหนึง่ หลายฝ่าย
เริ่มเห็นว่าการท�ำหน้าที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวนั้นมีปัญหาเพราะการจัดวาง
สถานะของตุลาการรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมือง เนื่องจากก�ำหนดให้ส่วนหนึ่งของ
ตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการโดยต�ำแหน่งท�ำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
การท�ำงาน เพราะไม่ได้รับผิดชอบงานในหน้าที่นี้เป็นงานหลัก ท�ำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการขัดกัน
ในต�ำแหน่งหน้าที่ เนื่องจากมีบทบาทหลายบทบาทที่ต้องท�ำในเวลาเดียวกันซึ่งขัดแย้งกันด้วย16
ยิ่งกว่านั้น ตุลาการรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิมสามารถด�ำรงต�ำแหน่งในวาระใหม่ได้อีก การจัด
โครงสร้างองค์กรเช่นนี้ ปฏิเสธมิได้วา่ ท�ำให้ตลุ าการรัฐธรรมนูญตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลกดดันของสมาชิก
รัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองโดยอ้อม จึงส่งผลให้เกิดความไม่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที17่
เมื่อพิจารณาจากปัญหาที่ได้กล่าวมานี้ เมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงตัดสินใจจัดวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์ประกอบ อ�ำนาจ หน้าที่ ตลอดจนวิธีพิจารณาขององค์กรที่ท�ำหน้าที่ประกันสถานะความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเสียใหม่ โดยให้อยู่ในรูปแบบ “ศาล” เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ”
เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยในลักษณะที่เป็นศาลตามกระบวนการยุติธรรม
ในสาขากฎหมายมหาชน โดยไม่มีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมืองที่ปัจจัยทางการเมืองมีอิทธิพล
เหนือค�ำวินิจฉัยในบางเรื่อง18 จากการได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
“ศาลรัฐธรรมนูญ” จึงถือก�ำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเป็นหลักประกันสถานะความเป็น
15
16
17
18

ดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พุทธศักราช 2489 พุทธศักราช 2495 พุทธศักราช 2511 พุทธศักราช 2517
พุทธศักราช 2521 และ พุทธศักราช 2534.
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. เล่มเดิม. หน้า 17.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์. ศาลรัฐธรรมนูญและวิธพี จิ ารณาคดีรฐั ธรรมนูญ ในรายงานการวิจยั เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ประชาธิปไตย. 2538. หน้า 15.
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. เล่มเดิม. หน้า 18.
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กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแทนที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งท�ำหน้าที่นี้มาแต่เดิม เรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน19
ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส�ำหรับประเทศไทย ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรศาล
ในทางกฎหมายมหาชน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยใดไปแล้วจะมีผลต่อระบบกฎหมายไทย
เป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ

3. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ

การมีศาลทีเ่ ป็นอิสระและมีความยุตธิ รรมในการพิจารณาคดีโดยเทีย่ งธรรม ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของระบบตุลาการ อันเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในรัฐธรรมนูญของประเทศ
ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม ต้องมีการรับรองให้ระบบตุลาการเป็นอิสระจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการจะต้องมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความส�ำคัญกับหลักการนี้
เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า
ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ หมายความว่า ผู้พิพากษาสามารถท�ำ
ภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะ
ต่อกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตน โดยมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองอ�ำนาจ
ตุลาการให้ปราศจากการแทรกแซงจากอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร หลักความเป็นอิสระของ
ผู้พิพากษาและตุลาการอาจแบ่งได้ 3 ประการ คือ  
1. ความอิสระของการท�ำหน้าที่ในทางตุลาการ หมายความว่า ผู้พิพากษามีอิสระในการ
ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐองค์กรอื่น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ความอิสระในทางองค์กร หมายความว่า ผู้พิพากษาต้องไม่อยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์
ที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจขององค์กรอื่นไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย  
3. ความอิสระในทางส่วนบุคคล หมายความว่า การโยกย้ายผู้พิพากษาไม่อาจกระท�ำได้
หากเป็นการขัดความประสงค์ของผูพ้ พิ ากษา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงต่อความเป็นอิสระในการท�ำ
หน้าที่ทางตุลาการ
19

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

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ บั ญ ญั ติ ห ลั ก ความเป็ น อิ ส ระ
ของผู้พิพากษาและตุลาการ ในหมวด 10 ศาล ส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 188 การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเป็นอ�ำนาจของศาล ซึ่งต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการย่อมมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายให้เป็นไปโดยเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง

4. แนวคิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล

การพิจารณาความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ประการแรกจ�ำเป็นต้องมีความรู้
เบื้องต้นอันเป็นหลักพื้นฐานในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาลว่ามีหลักสากล ความหมาย
ของการละเมิดอ�ำนาจศาล ประเภทของการละเมิดอ�ำนาจศาล ลักษณะการละเมิดอ�ำนาจศาล และ
การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายที่จะ
ก�ำหนดโทษในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
4.1 หลักการทั่วไป
ตามประวัติความเป็นมาของความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล (Contempt of court)
ในระบบคอมมอนลอว์ ปรากฏในต�ำราของ Sir John Fox เห็นว่า ความผิดดังกล่าว มีมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 12 คือ สมัยตั้งแต่มีการตั้งระบบศาลคอมมอนลอว์ (Common law court) ขึ้นเป็น
ครั้งแรก โดยระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เป็นระบบที่ให้ศาลเป็นผู้มีอ�ำนาจบริหารงานยุติธรรม และ
พัฒนาหลักกฎหมายโดยอาศัยเหตุผลและความยุติธรรม (Justice and equity) ดังนั้น จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับระบบกฎหมายอื่น ๆ ในการที่จะต้องมีมาตรการปกป้องไม่ให้บุคคลใด
มาท�ำให้เสียความยุติธรรม หรือไม่สามารถท�ำหน้าที่บริหารงานยุติธรรมได้โดยถูกต้อง ความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะปกป้องศาลให้ได้รับความเชื่อถือ และจ�ำเป็นต้อง
รักษาหลักการนี้ไว้ (Maintenance of public confidence) โดย Lord Justice Phillimore
ซึ่งเป็นประธานกรรมการรัฐสภาในการวิจัยเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลนี้ได้เสนอรายงาน
เมื่อปี 1974 ว่า ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นมาตรการที่จ�ำเป็นและไม่สามารถหามาตรการอื่น
มาแทนได้โดยเด็ดขาด20 โดยในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) อ�ำนาจของผู้พิพากษาใน
ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลจะค่อนข้างกว้างกว่าในระบบกฎหมายซีวลิ ลอว์ (Civil Law) เนือ่ งด้วย
ในคดีแพ่ง (Civil Case) การกระท�ำความผิดจะเกี่ยวพันอยู่กับสิทธิส่วนบุคคล (Private Citizens)21
20
21

รองพล เจริญพันธ์. ความผิดฐานหมิ่นประมาทศาลในระบบคอมมอนลอว์. จากหนังสือ ละเมิดอ�ำนาจศาลกับสังคมไทย
ของสถิต ลิ่มพงศ์พันธ์. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์พาสิโน. หน้า 58.
Contempt of court [Online], Available URL : http://en.wikipedia.org/wiki/Contempt_of_court.2009.
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โดยบุคคลที่กระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล เรียกว่า “Contemnor”22 ซึ่งในการที่จะพิสูจน์ว่า
บุคคลดังกล่าวมีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลหรือไม่ พนักงานอัยการหรือโจทก์จักต้องพิสูจน์ให้เข้า
องค์ประกอบส�ำคัญ 4 ประการ คือ
1. การมีอยู่จริงของค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย (Existence of a lawful order)
2. ผู้กระท�ำรู้ถึงค�ำสั่งดังกล่าว (The contemnor’s knowledge of the order)
3. ผูก้ ระท�ำมีความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม (The contemnor ability to comply)
4. ผู้กระท�ำไม่ปฏิบัติ (The contemnor’s failure to comply)
4.2 ความหมายของการละเมิดอ�ำนาจศาล
ค�ำว่า “ละเมิด” หมายถึง การล่วงละเมิด ฝ่าฝืน ท�ำการโดยพลการ ส่วนค�ำว่า “อ�ำนาจ”
หมายถึง สิทธิ ความสามารถ ความรุนแรง การบังคับบัญชา กล่าวได้ว่า ค�ำว่า “ละเมิดอ�ำนาจศาล”
หมายถึง การจงใจกระท�ำฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลหรือไม่เชื่อฟัง
ค�ำสั่งศาล อันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานยุติธรรม
ส�ำหรับความหมายของค�ำว่า “ละเมิดอ�ำนาจศาล” ตามหนังสือ Black’s Law Dictionary  
ได้ให้คำ� จ�ำกัดความไว้วา่ หมายถึง การกระท�ำซึง่ น่าจะก่อให้เกิดการรบกวน ขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค
ต่อศาลในการบริหารงานยุตธิ รรม หรือน่าจะเป็นการลดอ�ำนาจหรือศักดิศ์ รีของศาลลง ส่วนในหนังสือ
The Concise Law Dictionary ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่า หมายถึง การเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของศาลสูง การขัดขวาง  หรือการหมิ่นประมาทศาลหรือผู้พิพากษา23
กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ละเมิดอ�ำนาจศาล” หมายถึง การขัดขืน หรือไม่เคารพเชื่อฟังศาล
โดยจงใจกระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็นปรปักษ์ตอ่ อ�ำนาจหรือศักดิศ์ รีของศาล และการกระท�ำการใด ๆ ทีเ่ ป็น
การขัดขวางการบริหารงานยุติธรรมหรือมีแนวโน้มว่าจะขัดขวางการบริหารงานยุติธรรมด้วย
4.3 ประเภทของการละเมิดอ�ำนาจศาล
การแบ่งประเภทของการละเมิดอ�ำนาจศาล สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการกระท�ำ
ความผิด ดังนี้
4.3.1 การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญา (Criminal Contempt of Court)
การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญา (Criminal Contempt of Court) หมายถึง24
การกระท�ำใดก็ตามทีถ่ อื ว่าเป็นการขัดขวางการบริหารงานยุตธิ รรมโดยตรง เช่น การขัดขวางกระบวน
22
23
24

One who has committed contempt of court โปรดดู LB CRUZON, Sixth Dictionary of Law, P. 92.
พูนศรี พงศ์เพชรดิถ. ปัญหาการละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย. จากการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. ปีการศึกษา 2551. หน้า 10 – 11.
จิราพร ศิรพิ งษ์. ละเมิดอ�ำนาจศาล : ข้อพิจารณาเกีย่ วกับการวิพากษ์ทเี่ ป็นธรรม. จากวิทยานิพนธ์นติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ปีการศึกษา 2547. หน้า 13.
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วิธีพิจารณาความในศาลทุกรูปแบบ การดูหมิ่นศาลซึ่งหน้า การรบกวน การท�ำให้กระบวนพิจารณา
ของศาลขาดตอน นอกจากนี้ การดูหมิ่น โดยทางอ้อมบางประการก็มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
ในทางอาญา เช่น การตีพิมพ์เอกสารหรือความประพฤติหรือพฤติกรรมบางประการที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่การไต่สวนในขณะคดีอยู่ระหว่างไต่สวนหรือการกล่าวหาว่าผู้พิพากษารับสินบน เป็นต้น
ตามระบบกฎหมายของสหรั ฐ อเมริ ก า การละเมิ ด อ� ำ นาจศาลในทางอาญา
หมายถึง การกระท�ำใด ๆ ทีม่ งุ่ โดยตรงต่อการเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ ศักดิศ์ รีหรืออ�ำนาจของศาลหรือผูพ้ พิ ากษา
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการพิจารณาพิพากษาคดี และผลแห่งการกระท�ำนัน้ เป็นการขัดขวางการบริหารงาน
ยุติธรรมของศาล ซึ่งท�ำให้เกิดความโน้มเอียงให้ศาลต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเคารพนับถือ
การละเมิดอ�ำนาจศาลในทางอาญาของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นได้ ทั้งในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
และคดีอาญา
4.3.2 การละเมิดอ�ำนาจศาลในคดีแพ่ง (Civil Contempt of Court)
การละเมิดอ�ำนาจศาลในคดีแพ่ง (Civil Contempt of Court) หมายถึง
การไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาของศาล โดยในอังกฤษยุคที่สหภาพแรงงานสามารถควบคุม
พรรคการเมืองได้ และมีการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค�ำสั่งศาลแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (National
Industrial Relation Court) ท�ำให้เกิดอุปสรรคแก่การจัดระบบแรงงานในสังคมเป็นอันมาก
ด้วยเหตุนี้ จึงได้เสนอให้รักษามาตรฐานการลงโทษฐานดูหมิ่นศาลไว้ มิเช่นนั้น จะท�ำให้เกิดปัญหา
ความไม่สงบขึ้น และการไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของศาลนั้น ไม่จ�ำเป็นต้องมีลักษณะทางแพ่งเสมอไป
เช่น การไม่มาศาลตามหมายเรียก การที่พยานไม่ตอบค�ำถามของศาลเมื่อถูกถาม การยุยงให้บุคคล
อื่นไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล การไม่ฟังค�ำสั่งศาล และทนายความปฏิบัติการโดยมิชอบด้วยหน้าที่และ
เป็นการหมิ่นประมาทศาล25 เป็นต้น
4.3.3 ลักษณะของการละเมิดอ�ำนาจศาล26
ลักษณะของการละเมิดอ�ำนาจศาล สามารถแบ่งการพิจารณาออกได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ การละเมิดอ�ำนาจศาลโดยทางตรงกับการละเมิดอ�ำนาจศาลโดยทางอ้อม
4.3.3.1 การละเมิดอ�ำนาจศาลโดยทางตรง (Direct Contempt) หมายถึง
การละเมิดอ�ำนาจศาลในห้องพิจารณาหรือการกระท�ำในทันทีทันใดที่ได้กระท�ำลงต่อหน้าศาลหรือ
มีลักษณะใกล้ชิดกับการนั่งพิจารณาคดีของศาล นอกจากนี้ การละเมิดที่กระท�ำต่อหน้าผู้พิพากษา

25
26

ความผิดฐานหมิ่นประมาทศาลในระบบคอมมอนลอว์. เล่มเดิม. หน้า 61.
ภาสพงษ์ เรณุมาศ. การน�ำหลักการละเมิดอ�ำนาจศาลมาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญไทย. จากเอกสารผลงานเพื่อขอรับ
การประเมินให้ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ในห้องท�ำงาน ถือว่าเป็นการละเมิดโดยตรงได้ แต่หากเป็นการกระท�ำละเมิดอ�ำนาจใด ๆ ในห้องท�ำงาน
ของผู้พิพากษาในระหว่างที่มิได้มีการพิจารณาในฐานะผู้พิพากษาหรือมิได้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาล แต่อยู่ในฐานะของบุคคลทั่วไป เช่นนี้ย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาล จึงกล่าวได้ว่า
การละเมิดอ�ำนาจศาลในห้องพิจารณาจะมีขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่กระทบต่ออ�ำนาจศาลในการรักษาไว้ซึ่ง
ค�ำสั่งศาลหรือมารยาทในระหว่างการพิจารณาของศาล
4.3.3.2 การละเมิดอ�ำนาจศาลโดยทางอ้อม (Indirect Contempt) หรือเรียกว่า
การละเมิดอ�ำนาจศาลนอกห้องพิจารณา หมายถึง การละเมิดใด ๆ ซึ่งกระท�ำลงนอกศาลมิได้กระท�ำ
ในขณะหรือใกล้ชดิ กับการนัง่ พิจารณาคดีของศาล แต่มผี ลเป็นการขัดขวางหรือท�ำลายการบริหารงาน
ยุติธรรม ตัวอย่างเช่น การที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิกเฉยหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ค�ำสั่ง
ให้กระท�ำหรือห้ามมิให้กระท�ำ หรือประกาศทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายซึง่ ก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องคูค่ วาม
ที่จะต้องกระท�ำหรืองดเว้นการกระท�ำเกี่ยวกับข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของศาล ย่อมถือเป็นการละเมิด
อ�ำนาจศาลโดยทางอ้อม นอกจากนี้ การละเมิดอ�ำนาจศาลนอกห้องพิจารณา อาจเกิดขึ้นได้จากการ
วิจารณ์หรือการกล่าวถึงศาลในทางทีไ่ ม่เหมาะสมหรือรบกวน ขัดขวางการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีศ่ าล
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมเกี่ยวกับคดี
4.4 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ27
4.4.1 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญประเทศออสเตรีย
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประเทศออสเตรี ย ได้ บั ญ ญั ติ ค วามผิ ด ฐานละเมิ ด อ� ำ นาจ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ค.ศ. 1953 ส่ ว นที่ 2 การด� ำ เนิ น การ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป มาตรา 28 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) บุ ค คลใดก่ อ การรบกวนในการด� ำ เนิ น การของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
ประพฤติตนไม่เรียบร้อย ต้องโทษปรับในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลเป็นจ�ำนวนไม่เกิน 36 ยูโร
และในกรณีไม่มีเงินช�ำระค่าปรับ ต้องถูกกักขังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
ในกรณีบุคคลใดที่กระท�ำให้สถานการณ์มีความร้ายแรงขึ้นอย่างชัดเจน ต้องถูก
ลงโทษจ�ำคุกภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดโทษบุคคลที่ใช้ภาษา
ทีไ่ ม่เหมาะสมในการเสนอค�ำร้องต่อศาล ในการก�ำหนดโทษส�ำหรับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลนัน้
ไม่ตัดอ�ำนาจการด�ำเนินคดีอาญานั้นอีก

27

วัชชกานต์ เศาภายน. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล : ศึกษากรณี การละเมิดอ�ำนาจ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย. จากวิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ .
ปีการศึกษา 2559. หน้า 100 – 123.
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(2) ผู้ใดแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการใด ๆ
หรือผู้ใดเบิกความเท็จ เพื่อที่จะให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีล่าช้า จะต้องถูกปรับ 109 ยูโร
โดยศาลรัฐธรรมนูญ หรือจะต้องถูกกักขังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 9 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถช�ำระค่าปรับได้
(3) การลงโทษความผิ ด ฐานละเมิ ด อ� ำ นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ มี อ� ำ นาจ
ในการด�ำเนินการออกค�ำสัง่ ลงโทษตาม (1) คือ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ที่มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งตาม (1)  หรือ (2) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียแล้ว
จะมีลักษณะการกระท�ำ ดังต่อไปนี้
1. การก่อการรบกวนกิจกรรมของศาลรัฐธรรมนูญหรือกระท�ำการอันไม่เหมาะสม
2. กรณีใช้ถ้อยค�ำที่รุนแรงในการเขียนค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
3. การแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมในการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญด�ำเนินการใด ๆ
4. เบิกความเท็จ เพื่อที่จะท�ำให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีล่าช้า
5. การก่อให้เกิดสถานการณ์ที่มีความแตกแยก
4.4.2 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญประเทศลัตเวีย
ศาลรัฐธรรมนูญประเทศลั ต เวี ย ได้ บัญ ญั ติ ก ารละเมิ ด อ� ำ นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ไว้ในกฎหมาย (Constitutional Court Law) มาตรา 28.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรา 28.2 กระบวนการในการลงโทษ
(1) ในกรณีตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายนี้ ศาลรัฐธรรมนูญสามารถก�ำหนดมาตรการ
ในการลงโทษได้ ดังนี้
1. ตักเตือน (Warning)
2. การไล่ออกจากห้องพิจารณาคดี (Expulsion from the court hall)  
3. ปรับ (Fine)
(2) ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจสัง่ ตักเตือนผูท้ ปี่ ระพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่าง
การพิจารณาตัดสินคดี
(3) การไล่บคุ คลดังกล่าวออกจากห้องพิจารณาอาจน�ำมาใช้ ในกรณีทบี่ คุ คลผูน้ นั้
ได้รับการตักเตือนแล้ว และได้กระท�ำการดังกล่าวซ�้ำอีกในระหว่างการพิจารณาตัดสินคดี บุคคลที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี และได้รับการขอร้องให้ออกไปจากห้อง
พิจารณาคดีโดยประธานองค์คณะในการพิจารณาคดีแต่ไม่ยอมออกไป
(4) ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งปรับในกรณีและจ�ำนวนเงิน ดังต่อไปนี้
1) ถ้าผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในคดี ผูท้ หี่ มายเรียกให้มาเป็นพยาน พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ

186
-18-0219(001)P4.indd 186

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

6/5/61 BE 11:56 AM

ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พยานหรือล่าม ไม่มาตามหมายเรียกของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะต้องถูกปรับ 100 แลต (Lats) และ
2) ถ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีได้รับ
การตักเตือน แต่ได้กระท�ำการดังกล่าวอีกในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
ถูกปรับ 150 แลต (Lats)  
(5) การคัดลอกส�ำเนาค�ำพิพากษา (คัดบางส่วนจากรายงานการประชุม) ผูท้ ถี่ กู ปรับ
เท่านั้น  ที่มีสิทธิขอคัดลอกส�ำเนาค�ำพิพากษา
(6) บุคคลใดทีถ่ กู ก�ำหนดโทษปรับภายใน 10 วันหลังจากทีไ่ ด้รบั ส�ำเนาค�ำพิพากษา
(คัดบางส่วนมาจากรายงานการประชุม) อาจร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยกเว้นค่าปรับหรือ
ลดค่าปรับก็ได้
(7) การปรับให้เป็นไปตามวิธพี จิ ารณาทีก่ ำ� หนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่ง
เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตคิ วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญประเทศลัตเวียแล้ว
จะมีลักษณะการกระท�ำ ดังต่อไปนี้
1. การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่างการพิจารณาตัดสินคดี
2. กรณีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี ผู้ที่หมายเรียกให้มาเป็นพยาน พยานผู้เชี่ยวชาญ
พยานหรือล่าม ไม่มาตามหมายเรียกของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร
4.4.3 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็ก
ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็กได้บญ
ั ญัตคิ วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
ไว้ในพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็ก ส่วนที่ 2 การด�ำเนินการต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป มาตรา 61 (มาตรการในการลงโทษ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ประธานศาลรัฐธรรมนูญก่อนทีจ่ ะมีการประชุมหรือพิจารณาคดี กรณีทบี่ คุ คลใด
ขัดขวางกระบวนพิจารณา โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่เกิดขึ้นต่อศาลโดยไม่อาจปฏิเสธได้หรือขัดขืน
ค�ำสัง่ ศาลหรือกระท�ำการแทรกแซงค�ำสัง่ ของศาลหรือกระท�ำกิรยิ าทีไ่ ม่เหมาะสมต่อค�ำสัง่ ศาล ประธาน
องค์คณะตุลาการอาจก�ำหนดโทษปรับ 100,000 Kc’     
(2) การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามค�ำสัง่ ของศาลในการก�ำหนดโทษปรับ จะต้องออกมา
ในรูปแบบกฎ ข้อบังคับพิเศษ หรือในรูปแบบกฎหมาย
(3) เพือ่ ความยุตธิ รรม การก�ำหนดโทษปรับอาจได้รบั ยกเว้น หากเกิดขึน้ ภายหลัง
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว
(4) โทษปรับให้น�ำส่งแก่รัฐ
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เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตคิ วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็กแล้ว
จะมีลักษณะการกระท�ำ ดังต่อไปนี้
1. กรณีที่บุคคลใดขัดขวางกระบวนพิจารณา โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่เกิดขึ้น
ต่อศาล โดยไม่อาจปฏิเสธได้
2. การขัดขืนค�ำสั่งศาล
3. การกระท�ำการแทรกแซงค�ำสั่งศาล
4. กระท�ำกริยาที่ไม่เหมาะสมต่อค�ำสั่งศาล
4.4.4 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี
ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีได้บัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญไว้ในพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1988 (แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2008) มาตรา 79 บัญญัติว่า บุคคลใดก็ตามที่กระท�ำผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลตามทีก่ ำ� หนดไว้ภายใต้มาตรานี้ จะต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ ล้านวอน
คือ
(1) บุคคลใดถูกหมายเรียกหรือได้รบั มอบหมายให้มาเป็นพยาน พยานผูเ้ ชีย่ วชาญ  
ผู้ตีความหรือล่าม ให้มาศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่มา โดยปราศจากเหตุอันสมควร
(2) บุคคลใดถูกถามหรือให้น�ำเสนอเอกสาร พยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่ยอมน�ำส่ง โดยปราศจากเหตุอันสมควร
(3) บุคคลใดปฏิเสธหรือรบกวนหรือหลีกเลี่ยงในการตรวจสอบ สอบสวนของ
ศาลรัฐธรรมนูญ โดยปราศจากเหตุอันสมควร
เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตคิ วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี
แล้ว จะมีลักษณะการกระท�ำ ดังต่อไปนี้
1. บุคคลใดถูกหมายเรียก (Summoned) หรือได้รับมอบหมายให้มาเป็นพยาน
พยานผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตีความหรือล่าม ให้มาศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่มา โดยปราศจากเหตุอันสมควร
2. บุคคลใดถูกถามหรือให้น�ำเสนอเอกสาร พยานหลักฐาน ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่ยอมน�ำส่ง โดยปราศจากเหตุอันสมควร
3. บุ ค คลใดปฏิ เ สธหรื อ รบกวนหรื อ หลี ก เลี่ ย งในการตรวจสอบ สอบสวน
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยปราศจากเหตุอันสมควร
4.4.5 การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้บัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญไว้ในกฎหมายประกอบศาลรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1995 มาตรา 9 ละเมิดอ�ำนาจศาล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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(1) บุคคลใด
(a) ในระหว่ า งการนั่ ง พิ จ ารณาของศาล มี เจตนาหมิ่ น ประมาทประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ใดของศาลในขณะนั่งพิจารณาคดีหรือ
กระท�ำการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือ
เจ้าหน้าที่ใดของศาลในการปฏิบัติหรือการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
(b) เจตนาขัดขวางการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลหรือประพฤติตัว
ไม่เหมาะสมในบริเวณพิจารณาคดีของศาลเป็นเหตุให้หยุดชะงัก
(c) กระท�ำการอื่นใดอันเป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมอันมีอิทธิพลต่อศาล
เกี่ยวกับคดีหรือการพิจารณาคดีโดยศาล
โดยค�ำสัง่ ศาลผูน้ นั้ อาจต้องออกไปหรือถูกกักขังจนกว่าจะเสร็จสิน้ การพิจารณาคดี
ของศาล
(2) การออกไปหรือการกักขังภายในระยะเวลาตาม (1) ไม่ตัดอ�ำนาจศาลในการ
ด�ำเนินคดีของบุคคลที่เกี่ยวข้องคดีในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
เมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัตคิ วามผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้แล้ว จะมีลักษณะการกระท�ำ ดังต่อไปนี้
1. ในระหว่ า งการนั่ ง พิ จ ารณาของศาล มี เจตนาหมิ่ น ประมาทประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ใดของศาล
2. ในขณะนั่งพิจารณาคดี กระท�ำการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการปฏิบัติหรือการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่
3. เจตนาขัดขวางการด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลหรือประพฤติตัว
ไม่เหมาะสมในบริเวณพิจารณาคดีของศาล เป็นเหตุให้หยุดชะงัก
4. กระท�ำการอื่นใดอันเป็นการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม อันมีอิทธิพลต่อศาล
เกี่ยวกับคดีหรือการพิจารณาโดยศาล

5. ข้อยกเว้นการละเมิดอ�ำนาจศาลในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เป็นหัวใจส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นระบอบการปกครองที่ให้ความส�ำคัญกับทุกสิทธิทุกเสียง
และทุกความคิดเห็น กล่าวคือ เป็นไปตามหลักการของเสียงข้างมาก แต่ไม่ละทิ้งหรือละเลยต่อ
เสี ย งข้ า งน้ อ ย การแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเสรี จึ ง เป็ น หลั ก การที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ของหลั ก การ
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ประชาธิปไตย ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระภายใน
ขอบเขตทีไ่ ม่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ไม่วา่ จะเห็นด้วย เห็นต่าง หรือมีความคิดเห็นคัดค้าน เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นนี้ เป็นเสรีภาพพืน้ ฐานประการหนึง่ ทีม่ นุษย์ทกุ คนพึงมี ถือเป็นหลักการสากล
ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และจะต้องมีการบัญญัติคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว นานาอารยประเทศก็ได้น�ำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิ
และเสรีภาพให้กับประชาชนภายในรัฐของตนเอง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถือเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น เป็นสิ่งที่เป็นสากลได้รับการยอมรับในหลายประเทศ
โดยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในฐานะ
ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Right) ส่วนในระดับระหว่างประเทศก็ได้มีการจัดท�ำข้อตกลง
ต่าง ๆ ระหว่างกัน เพื่อเป็นพันธกรณีที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ
5.1 การคุ้มครองระดับระหว่างประเทศ28
องค์กรระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้มีความพยายามที่จะ
จัดท�ำข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่
ประเทศสมาชิก ได้แก่
1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
โดยมาตรา 19 บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึง
เสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงและมีสิทธิที่จะรับหรือแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นกลางอย่างไร้พรมแดนผ่านสื่อ โดยปราศจากการกีดกัน”
2. กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและทางการเมื อ ง (International
Convention on Civil and Political Rights) มาตรา 19 ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลเอาไว้ ดังนี้
1) บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็น โดยปราศจากการแทรกแซง
2) บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินรี้ วมถึงเสรีภาพทีจ่ ะแสวงหา
รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่ค�ำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจา
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะหรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก

28

กชพร มุกสิกบุญเลิศ. การละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ. จากวิทยานิพนธ์นติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
ปีการศึกษา 2556. หน้า 76 – 80.

190
-18-0219(001)P4.indd 190

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

6/5/61 BE 11:56 AM

ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3) การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรค 2 ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ควบคู่กันไป การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจ�ำกัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจ�ำกัดนั้น ต้องบัญญัติไว้
ในกฎหมาย และจ�ำเป็นต่อ
(1) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(2) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข
หรือศีลธรรมของประชาชน
3. อนุสัญญายุโรปเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European
Convention For The protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) โดยการ
คุ้มครองเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 10 ดังนี้
1) บุคคลย่อมมีสทิ ธิในการแสดงความคิดเห็น ซึง่ สิทธิดงั กล่าวให้รวมถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั
ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องเป็นกลาง โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ อย่างไรก็ดี บทบัญญัตนิ ไี้ ม่หา้ มรัฐ
ทีจ่ ะก�ำหนดเงือ่ นไขในการออกใบอนุญาตส�ำหรับการด�ำเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์หรือกิจการภาพยนตร์
2) การใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะต้องใช้อย่างมีเงือ่ นไขและมีความรับผิดชอบ
ดังนั้น รัฐจึงสามารถออกกฎหมายเพื่อจ�ำกัดสิทธิการใช้สิทธิดังกล่าวได้ และก�ำหนดโทษ ในกรณีที่มี
การละเมิด ไม่กระท�ำตามกฎหมาย กฎหมายที่ออกมานี้อาจเป็นไปเพื่อเหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ศีลธรรม สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน รวมทั้ง เพื่อคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลอื่น สิทธิของผู้อื่น และคุ้มครองความยุติธรรม
ในการพิจารณาคดีของศาล
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ห ลั ก การดั ง กล่ า วไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 - 36 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย ดังนี้
มาตรา 34 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ�ำนาจ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น”
มาตรา 35 “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
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วัชชกานต์ เศาภายน

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
จะกระท�ำมิได้
การให้นำ� ข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนจัดท�ำขึน้ ไปให้เจ้าหน้าที่
ตรวจก่อนน�ำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะกระท�ำในระหว่างเวลา
ที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่ อุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอืน่ ของเอกชน
รัฐจะกระท�ำมิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์
ในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดในท�ำนองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก�ำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้ค�ำนึงถึง
วัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย”
มาตรา 36 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท�ำด้วย
ประการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือ
หมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”
5.2 การคุ้มครองในระดับประเทศ
5.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 บัญญัติไว้ว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธอี นื่ การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เฉพาะ เพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
		 เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่
ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว ่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ รั บ รองเสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น รวมไป
ถึงให้ความคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ แต่การใช้เสรีภาพต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ปวงชนชาวไทยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปดิ กัน้ ความเห็นต่างของบุคคลอืน่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ
ตามที่ได้ก�ำหนด โดยมีขอบเขตชัดเจน และไม่เป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
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เมือ่ พิจารณาต่อไป ศาลมีหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยอรรถคดีและพิจารณาพิพากษาคดี เพือ่ อ�ำนวยความ
ยุติธรรมให้แก่สังคม ประชาชนต้องให้ความเคารพต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาล และในขณะเดียวกัน
ประชาชนมีเสรีภาพในการแสงความคิดเห็นโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของ
ศาลได้ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้การรับรองและคุ้มครอง
การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปดิ กัน้ ความเห็นต่างของบุคคลอืน่ ด้วย
จะเห็นได้ว่า เสรีภาพทางวิชาการ หมายความว่า ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้ การวิจัย และหมายความรวมถึงความมีอิสระ
ในการแสดงออกซึ่ ง ความคิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ที่ ต นมี ค วามรอบรู ้ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น
การแสดงออกในการพูด การอภิปราย หรือการพิมพ์เผยแพร่ความคิดเห็นต่าง ๆ
ผูเ้ ขียนเห็นว่า การใช้เสรีภาพทางวิชาการ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีน่ ำ� มาใช้ประกอบการให้ความเห็น
ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันที่สุด การให้ความเห็นต้อง
เป็นไปโดยสุจริต ปราศจากอคติ และความล�ำเอียง การให้ความเห็นต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม
ส่วนรวม ต่อประเทศชาติ ไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์ของตัวเองหรือเพือ่ ท�ำลายความน่าเชือ่ ถือของอีกฝ่ายหนึง่
5.2.2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 65 บัญญัติว่า “ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริต
ด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ”
โดยหลักแล้ว ประชาชนสามารถวิจารณ์การพิจารณาคดีหรือพิพากษาคดีของศาลปกครองได้
หากได้กระท�ำไปโดยสุจริตและด้วยวิธีการทางวิชาการ โดยถือเป็นข้อยกเว้นไม่เป็นการละเมิด
อ�ำนาจศาล แต่ถ้าได้กระท�ำไปโดยไม่สุจริตหรือไม่ใช่วิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นอาจมีความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาลหรือฐานดูหมิ่นศาลหรือตุลาการได้ ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือตุลาการนี้ ได้แก่
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 บัญญัติว่า29 “ผู้ใดหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา
ในการพิจารณาคดีหรือพิพากษาคดี หรือกระท�ำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ”
ดังนัน้ ประชาชนจึงมีสทิ ธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยวิพากษ์วจิ ารณ์คำ� พิพากษา
ของศาล และสามารถวิพากษ์วจิ ารณ์ศาลได้เสมอ ทัง้ นี้ การวิพากษ์วจิ ารณ์ดงั กล่าวต้องไม่สง่ ผลกระทบ
และเกิดความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ในทางกลับกัน
29

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

การที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ค�ำพิพากษาของศาล จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า
การแสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง สร้ า งสรรค์ รวมไปถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งในตั ว ค� ำ พิ พ ากษาที่ อ าจจะมี ไ ด้
ทั้งยังเป็นกระบวนการตรวจสอบองค์กรศาลโดยภาคประชาชน เช่น การเข้าถึงผลของค�ำพิพากษา
ต้ อ งเป็ น ไปโดยง่ า ย ภายหลั ง อ่ า นค� ำ พิ พ ากษาให้ คู ่ ค วามฟั ง แล้ ว ค� ำ พิ พ ากษาต้ อ งเปิ ด เผย
ให้สาธารณชนได้รับรู้และรับทราบ เพื่อให้บุคคลได้มีโอกาสวิจารณ์ จึงเป็นการตรวจสอบการท�ำงาน
ขององค์กรศาลด้วย ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการตัดสินทีถ่ กู ต้องเป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

6. บทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทที่มีหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรและ
ตามหลักทฤษฎีความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการ โดยค�ำวินจิ ฉัยมีลกั ษณะ
เป็นที่สุด กล่าวคือ ค�ำวินิจฉัยเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอิสระ
อืน่ ของรัฐ และมีกฎหมายวิธพี จิ ารณาความเป็นการเฉพาะ โดยเป็นลักษณะขององค์กรตุลาการในทาง
เนื้อหา
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ศาลที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต่ า งไปจากศาลอื่ น ทั่ ว ไป กล่ า วคื อ มิ ใช่
ศาลที่พิจารณาคดีแพ่ง อันเป็นคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทของสิทธิระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือคดีอาญา
อันเป็นคดีที่พิจารณาบทลงโทษแก่ผู้กระท�ำความผิดในทางอาญาเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม มิใช่
ศาลที่พิจารณาคดีพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำความผิดอาญาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�ำนาจศาลทหาร
ในขณะกระท�ำความผิดเช่นเดียวกับศาลทหาร และมิใช่ศาลที่พิจารณาคดีปกครองซึ่งเป็นข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับเอกชน และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกับ
ศาลปกครอง แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดา
ร่างกฎหมายและกฎหมายทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยการตราของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัต  ิ อีกทัง้ เป็นองค์กร
ที่มีหน้าที่ควบคุมมิให้บทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักประกันความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเด็ดขาดต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
เห็นได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรศาลที่ใช้อ�ำนาจฝ่ายตุลาการในการพิจารณาวินิจฉัย
ตัดสินคดีมีลักษณะเป็นศาลที่ใช้กฎหมายมหาชนต่างจากศาลยุติธรรมปกติ ซึ่งโดยลักษณะของคู่กรณี
กระบวนการพิจารณา และผลของค�ำวินจิ ฉัยแล้ว ย่อมผูกพันต่ออ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหาร และ
อ�ำนาจตุลาการ
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ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้น เมื่อผลของค�ำวินิจฉัยจะออกมาเป็นประการใด อาจท�ำให้มีฝ่ายที่ได้รับประโยชน์หรือ
ฝ่ายที่ไม่ได้รับประโยชน์จากค�ำวินิจฉัยดังกล่าว จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์
ค�ำวินิจฉัยได้ เมื่อพิจารณาแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคู่ขัดแย้งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีลักษณะเป็นวงกว้าง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดอ�ำนาจศาล เป็นหลักกฎหมายสากลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นศาล
ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) หรือศาลในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law)
ต่างก็มีกฎหมายที่ให้อ�ำนาจศาลพิจารณาลงโทษผู้กระท�ำละเมิดอ�ำนาจศาล เพียงว่าไม่มีการบัญญัติ
กฎหมายไว้โดยตรง ส�ำหรับการละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลมีอ�ำนาจ
ชี้ขาดหรือขจัดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งหรือความเดือดร้อนให้แก่คู่ความ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการก�ำหนดมาตรการ หรือเครื่องมือที่ให้อ�ำนาจแก่ศาลในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย
ในบริเวณศาล และเพื่อให้กระบวนพิจารณาคดีด�ำเนินไปด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว ก่อให้เกิด
ความเสมอภาคกับคู่ความอันเป็นประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติในเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ ให้อำ� นาจศาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณทีท่ ำ� การศาลและบริเวณภายนอกศาล
รวมทัง้ คุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในอันทีจ่ ะด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ได้อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว ปราศจากข้อครหาจากสังคมโดยส่วนรวม
การกระท�ำหรือพฤติการณ์ที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งไม่ยอมรับค�ำพิพากษาของศาล
หรือการกระท�ำใด ๆ เพือ่ สร้างสถานการณ์ในทางการเมืองให้เกิดความไม่ชอบธรรมแก่ศาลหรือตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ การกระท�ำหรือพฤติการณ์นั้น จึงควรต้องมีบทบัญญัติเพื่อก�ำหนดบทลงโทษ
ให้มีความชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะที่เป็นความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
ในปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. .... ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยต้องผ่านขั้นตอนการลงมติ เพื่อให้มี
ผลใช้บังคับต่อไป
ความจ�ำเป็นที่จะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ต้องพิเคราะห์ว่า
หากได้มีการบัญญัติหลักการดังกล่าวแล้ว ผลที่ตามมาจะมีประโยชน์อย่างไร
ถ้าหากให้มีการบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการควบคุมความสงบเรียบร้อยและปกป้อง
การท�ำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นการคุ้มครองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติ
หน้าทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยคดีจากบุคคลทีจ่ ะกระท�ำการ อันมีลกั ษณะเป็นการละเมิดอ�ำนาจศาลเนือ่ งจาก
เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็น กรณีที่ตุลาการ
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ศาลรัฐธรรมนูญถูกข่มขู่ คุกคาม โดยบุคคลผู้ไม่หวังดีก็ดี หรือกรณีวิพากษ์วิจารณ์ค�ำวินิจฉัยในทาง
ทีเ่ สียหายต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ดี วิพากษ์วจิ ารณ์การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ก็ดี หรือกรณีศาลรัฐธรรมนูญถูกปิดล้อมและบุกรุกเข้าไปฉีกหมายปิดประกาศและไม่ให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเข้าท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาคดีภายในทีท่ ำ� การของศาลรัฐธรรมนูญในคดีสำ� คัญ หรือในกรณี
ใช้ถ้อยค�ำรุนแรงโดยปลุกปั่น ยุงยง ให้ประชาชนไม่ยอมรับอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา
วินิจฉัยคดี จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัติก�ำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองป้องกัน และก�ำหนด
บทลงโทษส�ำหรับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะ
ถ้าหากไม่มีการบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มี
บทบัญญัติอันมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะ ในการคุ้มครองการกระท�ำความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล
เมื่อพิจารณาแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลในทางกฎหมายมหาชน กล่าวคือ มีลักษณะของ
กระบวนการพิจารณาคดีและผลของค�ำพิพากษามีลักษณะพิเศษ ซึ่งผูกพันองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ
ประกอบกับพิจารณาถึงการให้มีบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาล
มีเครื่องมือในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และบทลงโทษของฐานความผิดดังกล่าว จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้เขียนเห็นว่า มีความเหมาะสมและมีความจ�ำเป็นในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาล ไว้ในกฎหมายเฉพาะที่มีลักษณะเป็นเอกเทศ เพื่อเป็น
เครื่องมือส�ำคัญของศาลรัฐธรรมนูญในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาล และให้
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่าง ๆ ของศาลศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว และเกิด
ความชัดเจน ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาให้กับประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในฐานะเป็นผู้ใช้อ�ำนาจตุลาการในนามพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ เนื่องจากหากไม่มี
มาตรการใดมาใช้บังคับได้อย่างชัดเจนแล้ว ประชาชนก็จะไม่มีความย�ำเกรงหรือเกรงกลัว และเป็นผล
ท�ำให้องค์กรตุลาการโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญอันมีลกั ษณะเป็นศาลสูงทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั ความเชือ่ มัน่
และเคารพนับถือจากประชาชน
ดังนั้น การบัญญัติกฎหมายจึงควรอยู่ในรูปแบบของการบัญญัติโดยผ่านรัฐสภาที่มีจุดยึดโยง
กับประชาชน มิใช่เป็นการน�ำข้อบังคับหรือระเบียบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาปรับใช้
เพือ่ จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อันจะขัดต่อหลักการพืน้ ฐานในเรือ่ งการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
การตราบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นหลักการที่จ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน หากมีการกระท�ำในลักษณะของการละเมิดอ�ำนาจศาล ย่อมมีความผิด
และถูกลงโทษตามกฎหมาย การก�ำหนดให้มีบทลงโทษจ�ำคุกต่อบุคคลใดย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ
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ความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ขัน้ พืน้ ฐานของบุคคล ด้วยเหตุนพี้ งึ ระลึกเป็นอย่างยิง่ ว่ากฎหมายทีจ่ ะจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ต้องเป็นกฎหมายที่แท้จริง กล่าวคือ ต้องเป็นกฎหมายที่ผ่านกระบวนการตราโดยรัฐสภาเท่านั้น
การก�ำหนดความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงบทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำ
ความผิดในความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....   นั้น เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการ
พิจารณาวินิจฉัยอรรถคดีของศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นหลักสากล
ทีย่ อมรับเป็นการทัว่ ไปของทุกประเทศ และการทีจ่ ะน�ำบทบัญญัตวิ า่ ด้วยละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ
มาบัญญัตไิ ว้ในร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ ต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องกับบริบทของสภาพสังคมของประเทศไทยด้วย
อย่างไรก็ดี การติชมวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ หากผู้วิพากษ์วิจารณ์กระท�ำโดยสุจริต
ตามวิสัยปกติชนทั่วไป หรือเพื่อประโยชน์ทางวิชาการแล้ว ย่อมสามารถกระท�ำได้ เนื่องจากเป็นสิทธิ
และเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองและคุม้ ครองให้กบั ประชาชนสามารถทีจ่ ะกระท�ำได้ โดยมีการบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 อันเป็นหลักการประกันสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และได้มีการก�ำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... มาตรา 38 วรรคสอง ด้วย แต่การวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงาน
ในเชิงดูหมิ่นอย่างไม่เป็นธรรม ข่มขู่ คุกคาม รวมถึงคาดเดาการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปในทาง
ที่ครอบง�ำต่อความคิดของสาธารณชนให้เชื่อหรือให้เข้าใจไปในทางใดทางหนึ่งหรือเพื่อประโยชน์
ของฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง แล้ ว นอกจากจะเป็ น การกระท� ำ ผิ ด กฎหมายแล้ ว ยั ง เป็ น การไม่ เ คารพ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงเท่ากับว่าเป็นการแทรกแซง ให้ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่อาจด�ำเนินกระบวนพิจารณา
วินิจฉัยคดีไปได้อย่างเป็นอิสระได้ตามที่ควร และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
และพัฒนาการต่อการปฏิรูปกฎหมายและการเมืองไปในทางที่ดีขึ้นของประเทศไทย
แต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลมหาชน หากการวิพากษ์วิจารณ์มีผลกระทบ ต่อองค์กร
ศาลรัฐธรรมนูญในภาพรวม กรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดต่อรัฐได้ แต่หากกระทบต่อตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญส่วนบุคคล กล่าวคือ เป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือมิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนั้นก็ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายเป็นการเฉพาะเอง

7. สรุป

บทบัญญัตใิ นเรือ่ งละเมิดอ�ำนาจศาลนัน้ เป็นหลักกฎหมายสากลทีศ่ าลทุกประเทศทัว่ โลกยอมรับ
และใช้บังคับอยู่ไม่ว่าจะเป็นศาลในระบบไต่สวน (Inquisitorial System) หรือศาลในระบบกล่าวหา
(Accusatorial System) อันเปรียบเสมือนเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ให้ไว้แก่ศาลในฐานะอ�ำนาจ

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

-18-0219(001)P4.indd 197

197
6/5/61 BE 11:56 AM

วัชชกานต์ เศาภายน

ตุลาการผดุงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรตุลาการ และในการที่จะให้การด�ำเนินกระบวนพิจารณา
ของศาลด�ำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว ทัง้ นี้ เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ให้แก่คกู่ รณีอกี ด้วย
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีบทบัญญัตทิ ใี่ ห้การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรศาลทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการพิจาณาคดีทางรัฐธรรมนูญ คุม้ ครองสิทธิ
และพิทักษ์รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐ
ทุกองค์กร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ คือ รัฐสภา ฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาล และฝ่ายตุลาการ คือ ศาล และองค์กรอืน่ ๆ
ตามรัฐธรรมนูญ จึงมีความยึดโยงกับประชาชนในฐานะเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เป็นเหตุให้มที งั้ ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยและเห็นต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ตอ่ สาธารณะ
แสดงพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการก่อกวนหรือรบกวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
อาจมีความเสีย่ ง หมิน่ เหม่ และล่อแหลมต่อการกระท�ำทีเ่ ป็นความผิดตามกฎหมายได้ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงจ�ำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ท�ำการศาลและภายนอกศาล
โดยมุ่งคุ้มครองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นไปโดยอิสระและเป็นกลาง และคุ้มครอง
ประโยชน์ให้แก่คู่ความในคดีอีกด้วย
บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นค�ำตอบของประเทศไทย
และเหมาะสมแก่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการที่จะน�ำหลักการ วิธีการ และการ
ก�ำหนดบทลงโทษ มาใช้เป็นเครื่องมือให้ศาลก�ำหนดมาตรการในการควบคุมความสงบเรียบร้อย
ทั้งภายในและภายนอกศาล และเพื่อเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเคารพและเชือ่ มัน่ ต่อความยุตธิ รรมของศาลรัฐธรรมนูญ สมดัง่ พันธกิจ
ของศาลรัฐธรรมนูญในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องและความเป็นธรรมบนพืน้ ฐานของ
หลักนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทจุ ริตและหลักสิทธิมนุษยชน
วิชา มหาคุณ*

บทคัดย่อ

		
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีบทบาทและภารกิจ
อันยิ่งใหญ่ ในอันที่จะตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงของประเทศชาติและสังคมส่วนรวม กระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายในคดีทุจริต ได้แก่ การก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
การถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงออกจาก
ต�ำแหน่ง การด�ำเนินคดีอาญากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดิน การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง การห้ามด�ำเนินกิจการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นบุคคลและส่วนรวม การก�ำหนดหลักเกณฑ์การริบทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
เพราะเหตุที่การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศและสังคมส่วนรวม
ตลอดจนท�ำลายหลักการการคุ้มครองและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง
สิทธิทางการเมือง หรือสิทธิทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม จึงต้องน�ำแนวทางของหลักสิทธิมนุษยชน
มาท� ำ งานร่ ว มกั บ แนวทางในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ ท� ำ ให้ ส ามารถจั ด การ
กับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ไปพร้อมกัน
การบูรณาการมิตดิ า้ นสิทธิมนุษยชนให้เข้าสูก่ ารต่อต้านการทุจริตประพฤติมชิ อบ ย่อมเกือ้ หนุน
และส่งเสริมความพยายามให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณะทัง้ หลายได้อย่างครบถ้วน จึงต้องตรา
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มบี ทบัญญัตกิ ารคุม้ ครองพยาน และการกันไว้เป็นพยาน

* คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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อันเป็นผลท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างได้ผล และช่วย
คุ้มครองป้องกันเหล่านักเคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกข่มขู่ คุกคาม และสามารถยืนหยัด
เป็นพยานในคดีทุจริต จนสามารถเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้ในที่สุด
ค�ำส�ำคัญ การบังคับใช้กฎหมาย การต่อต้านการทุจริต หลักสิทธิมนุษยชน

บทน�ำ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
ล้วนก�ำเนิดขึ้นจากหลักอันเป็นมาตรฐานขั้นสูงในการด�ำเนินชีวิตสาธารณะ ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง รวม 7 ประการ ได้แก่ :1
(1) ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) ควรกระท�ำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ควร
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง ครอบครัว หรือ พวกพ้อง
(2) ความซื่อตรง (Integrity) ไม่ควรวางตนอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเงิน หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ
เพื่อบุคคลหรือองค์กร ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
(3) การไม่มีอคติ (Objectivity) ต้องวางตัวเป็นกลางในการบริการสาธารณะ ซึ่งรวมถึง
การแต่งตั้งบุคคล การให้รางวัล และผลประโยชน์แก่บุคคล การจัดท�ำสัญญาใด ๆ โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของคุณความดี
(4) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ต้องยินยอมให้มกี ารตรวจสอบการใช้ดลุ พินจิ
อย่างละเอียดและทุกขั้นตอน
(5) ความเปิดเผย (Openness) ควรเปิดเผยการตัดสินใจที่ได้กระท�ำไปทั้งหมด เท่าที่
จะเป็นไปได้ โดยสามารถให้เหตุผลส�ำหรับการตัดสินใจทุกอย่าง การปกปิดข้อมูลจะกระท�ำต่อเมื่อ
เป็นไปเพื่อประโยขน์ของส่วนรวม
(6) ความมีสัมมาอาชีวะ (Honesty) ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขความขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
(7) ความเป็นผู้น�ำ  (Leadership) ควรสนับสนุนและส่งเสริมหลักการทั้งหลายเหล่านี้
โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
1

สรุปจาก Committee on Standards in Public life, Life, Stand on Conduct in the House of Commons
อ้างในคริษฐา ดาราศร, ปัญหาการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 ศึกษาเฉพาะกรณีขดั กันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะ วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2548, หน้า 29-30.
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หลักอันเป็นมาตรฐานของกฎหมาย ป.ป.ช. จึงต้องระบุใว้ให้อ�ำนาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในอันที่จะตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐของผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยและองค์กรของรัฐทุกองค์กร และ
เสริมสร้างกระบวนการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับปกป้องคุม้ ครองประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ให้พน้ จาก
การใช้อทิ ธิพลข่มขูค่ กุ คามของผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐ มิให้มสี ว่ นร่วมในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะและกีดกัน
มิให้ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอนั เป็นสิทธิขนั้ มูลฐานของประชาชนทุกคนทีอ่ ยูร่ วมกันในสังคม

ภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
โดยเปลีย่ นแปลงองค์กรทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งดังกล่าว จากคณะกรรมการ ป.ป.ป. มาเป็นคณะกรรมการ
ป.ป.ช. โดยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไว้ดังนี้ :
		(1)		 ให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐมีหน้าทีย่ นื่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทุกครั้งที่เข้ารับต�ำแหน่ง หรือพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
(มาตรา 32,33,34,35,36,37,37/1,37/2,38,39,40,41 และ 42)
หากจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ หรือจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผู้นั้นจะพ้นจากต�ำแหน่งนับแต่วันที่ครบก�ำหนด
ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่า
มีการกระท�ำดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้นจะต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ เป็นเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง โดยผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองนัน้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอเรือ่ งให้
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดต่อไปอีกชั้นหนึ่ง (มาตรา 34,41)
		(2) การถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับสูงออกจากต�ำแหน่ง
แท้จริงอ�ำนาจนี้เป็นของวุฒิสภา เมื่อมีการร้องขอว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ดำ� รงต�ำแหน่งระดับสูงผู้ใดมีพฤติการณ์รำ�่ รวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่า
กระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ ส่อว่ากระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม หรือส่อว่าจงใจ
ใช้อำ� นาจหน้าทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒสิ ภามีอำ� นาจถอดถอนผูน้ นั้ ออกจาก
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ต�ำแหน่งได้ (มาตรา 58,58/1,59,60,61,62) แต่เมือ่ ประธานวุฒสิ ภารับค�ำร้องขอแล้วให้ตรวจสอบแล้ว
ส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว เมือ่ ไต่สวนแล้วจึงจัดท�ำรายงาน
เสนอต่อวุฒิสภา ว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูลหรือไม่เพียงใด หากเห็นว่าไม่มีมูลข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป
เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ ข้อกล่าวหาทีม่ าจากการเข้าชือ่ ร้องขอเพือ่ ให้วฒ
ุ สิ ภามีมติให้ถอดถอน
ผูถ้ กู กล่าวหาออกจากต�ำแหน่งมีมลู และรายงานไปยังวุฒสิ ภาแล้ว ให้ประธานวุฒสิ ภาจัดให้มกี ารประชุม
เพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว มติถอดถอนให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา ผู้ถูกถอดถอนให้พ้นจากต�ำแหน่ง หรือออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒิสภา
มีมติให้ถอดถอน และตัดสิทธิในการด�ำรงต�ำแหน่งใดในทางการเมือง หรือในหน่วยงานของรัฐ หรือ
ในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี มตินี้ให้เป็นที่สุด และจะร้องขอถอดถอนในเหตุผลเดียวกันอีกมิได้
แต่ไม่กระทบถึงการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หรือศาล
ที่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาแล้วแต่กรณี (มาตรา 63,64,65)
		(3)		 การด�ำเนินคดีอาญากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
กรณีที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมื อ งถู ก กล่ า วหาว่ า ร�่ ำ รวยผิ ดปกติ กระท� ำ ความผิ ด
ต่ อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรื อ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ต ามกฎหมายอื่ น
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองในฐานะผู้กระท�ำก็ดี ในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนก็ดี ตลอดจน
บุคคลอื่นในฐานะที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จะถูกด�ำเนินคดีต่อศาลฎีการแผนกคดีอาญาของ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง (มาตรา 66,70,71) ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
		(4)		 การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดร�่ำรวย
ผิดปกติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าพฤติการณ์ หรือเรื่องที่กล่าวหานั้น
เข้าหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับไว้พจิ ารณาหรือไม่ ถ้าผูถ้ กู กล่าวหาเป็นผูซ้ งึ่ ได้แสดงบัญชี
รายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ไว้แล้วให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท�ำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
มาประกอบการพิจารณาด้วย การกล่าวหาว่าร�่ำรวยผิดปกติ ต้องกระท�ำในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เกินห้าปี (มาตรา 75,76,77,78,79)
ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง และมีมติวา่ ผูถ้ กู กล่าวหาร�ำ่ รวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการดังนี้ คือ ถ้าเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง เพือ่ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน แต่กรณี
ที่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง เช่น ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ให้สง่ เรือ่ งให้อยั การสูงสูดยืน่ ค�ำร้องต่อศาลซึง่ มีเขตอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา 80)
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

		(5)		 การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
เป็นการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีมีการกล่าวหา หรือ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ กระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ กระท�ำ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กรณีข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป
ข้อกล่าวหาใดมีมูล ให้ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อลงโทษทางวินัย หากมีมูล
ความผิดทางอาญาด้วย ก็ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อด�ำเนินคดีอาญา
ในศาลซึ่งมีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษา (มาตรา 88,89/1,89/2,89/3,89/4,97,98 และ 74)
(6) การก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งห้ามด�ำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (มาตรา 100)
ซึ่งได้มีประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก�ำหนดให้ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นเป็นต�ำแหน่งต้องห้ามตาม มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
		(7)		 การก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 103)
ซึง่ ได้มปี ระกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่ งหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ก�ำหนดว่าเจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาได้ 3 กรณี ดังนี้ :
1. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ�ำนวนเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
2. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ ซึ่งมีราคาหรือมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาท
3. รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีก่ ารให้นนั้ เป็นการให้ในลักษณะทีใ่ ห้กบั บุคคลทัว่ ไป
		(8)		 การด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ
กฎหมายดังกล่าวคือพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2542 ได้มอบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำ
ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่
ผูก้ ระท�ำผิดเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองก็ให้ดำ� เนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ส�ำหรับบุคคลอืน่ ก็ให้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพือ่ ด�ำเนินคดีตอ่ ไปโดยให้ถอื รายงานการสอบสวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลัก

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

-18-0219(001)P4.indd 203

203
6/5/61 BE 11:56 AM

วิชา มหาคุณ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช.

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายเฉพาะที่ก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ ท ราบ แต่ เ นื่ อ งจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ จึงมีปัญหาว่า จะอยู่ภายใต้บังคับ
ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือไม่
กรณีนี้ได้มีคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือสรุปว่า ส�ำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในความหมาย
ของค�ำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว แต่โดยเหตุที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น และมีภารกิจตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องไม่อยู่ในบังคับของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ
และการด�ำเนินการใดๆ ต้องเป็นไปตามอ�ำนาจ และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น
เมื่อมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ฯ ได้ก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้กล่าวไว้ว่าข้อมูลข่าวสารใด
ที่มีลักษณะเป็นข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ห้ามมิให้ผใู้ ดเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และการมอบหมายนั้นย่อมต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตราดังกล่าวเท่านั้น
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ต้องเป็นไปตามมาตรา 120 ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ก็ยงั ได้วนิ จิ ฉัยยืนยันว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส�ำนักงาน ป.ป.ช. ต้องปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอยู่นั่นเอง ซึ่งหมายความว่าหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่อยู่ในความครอบครองของตน คณะกรรมการต้องใช้ดุลพินิจตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 15
เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ศาลต้องการให้ส่งเอกสารพยานหลักฐาน
อันอยู่ในความดูแลของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ดี หรือ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก็ดี มีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 231 ก�ำหนดไว้ว่า
“เมื่อคู่ความหรือผู้ใดจะต้องให้การหรือสืบพยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. เอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการอยู่
2. เอกสารหรือข้อความลับ ซึ่งได้มาหรือทราบเนื่องในอาชีพ หรือ หน้าที่ของเขา
3. วิธีการ แบบแผน หรืองานอย่างอื่น ซึ่งกฎหมายคุ้มครองไม่ยอมให้เปิดเผย คู่ความหรือ
บุคคลนั้นมีอ�ำนาจไม่ยอมให้การหรือส่งพยานหลักฐาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความลับนั้น
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ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดไม่ยอมให้การ หรือไม่ส่งพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ศาลมีอ�ำนาจออก
หมายเรียกเจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลผูเ้ กีย่ วข้องกับความลับนัน้ มาแถลงต่อศาลเพือ่ วินจิ ฉัยว่าการไม่ยอมนัน้
มีเหตุผลค�้ำจุนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไร้เหตุผล ให้ศาลบังคับให้ให้การ หรือส่งพยานหลักฐานนั้น” จึงต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย

อ�ำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในการก�ำหนดมาตรการทั่วไปในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจหน้าที่เสนอมาตรการความเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการหรือวางแผนงานโครงการของหน่วยงานของรัฐ เพือ่ ป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่
การกระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตลอดจนการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมเกีย่ วกับความซือ่ สัตย์
สุจริต (มาตรา 19(8)(10) )
นอกจากนี้ยังมีอ�ำนาจด�ำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งหรือ
ค�ำพิพากษาให้ยกเลิก หรือเพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาต
ให้สิทธิประโยชน์ หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือระเบียบของ
ทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ (มาตรา 19(9))

หลักทั่วไปในการไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการไต่ ส วนและวิ นิ จ ฉั ย เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
มาตรา 19 (3)(4) ที่ว่า :
1. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐร�ำ่ รวยผิดปกติหรือไม่ ได้แก่ มีทรัพย์สนิ มากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้
มากผิดปกติ หรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหน้าที่ หรือ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ ได้แก่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในต�ำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่า
มีต�ำแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต�ำแหน่ง หรือหน้าที่นั้น หรือเจ้าหน้าที่นั้นใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหน้าที่
โดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ
3. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการหรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรมหรือไม่
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ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ.2542 มาตรา 75 วรรคสอง ก�ำหนดว่า การกล่าวหาว่าร�่ำรวยผิดปกติ ต้องกระท�ำในขณะที่
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี
หลังจากมีการกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาวินิจฉัย
เบื้องต้นก่อนว่า พฤติการณ์หรือเรื่องที่กล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยนั้น เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้
พิจารณาได้หรือไม่ โดยอาจน�ำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินมาพิจารณาประกอบด้วยก็ได้
หากเรือ่ งดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ทจี่ ะรับไว้พจิ ารณา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด�ำเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงต่อไป โดยอาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้น้ันตามรายการ
วิธกี าร และภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนดก็ได้ในระหว่างนัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อาจมีค�ำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ชั่วคราวก็ได้ หากมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน
ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง
และมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาร�่ำรวยผิดปกติ ก็จะด�ำเนินการเพื่อให้มีการยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจ
ให้สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
กรณีเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไป มิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ถอดถอนสัง่ โทษไล่ออก หรือ ปลดออก เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว โดยถือว่าเจ้าหน้าทีน่ นั้ กระท�ำ
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ เว้นแต่เจ้าหน้าทีน่ น้ั เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม หรือ ศาลปกครอง
หรือ ข้าราชการอัยการ ซึ่งการลงโทษไล่ออก ปลดออก ต้องด�ำเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. ก็จะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประธานคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง ประธานคณะกรรมการอัยการทราบ เพือ่ ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป

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

(1) มีคำ� สัง่ ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ�ำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำหรือให้
ให้ถ้อยค�ำเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง
(2) ด�ำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�ำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท�ำการหรือ
สถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ
ระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพื่อการตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สินหรือ
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พยานหลักฐานอืน่ ใดซึง่ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีไ่ ต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลา
ดังกล่าว ให้สามารถด�ำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(3) มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานเอกชนด�ำเนินการเพือ่ ประโยชน์แห่งการปฏิบตั หิ น้าที่ การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

เพื่อให้การด�ำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุผลสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายจึงก�ำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถแต่งตัง้ “คณะอนุกรรมการไต่สวน” เพือ่ ด�ำเนินการ
แทนได้ (มาตรา 45) และมอบหมายให้พนักงานไต่สวนด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวบรวม
พยานหลักฐานและสรุปส�ำนวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อวินิจฉัยก็ได้ (มาตรา 45/1)
คณะอนุกรรมการไต่สวน ประกอบด้วย กรรมการหนึ่งคน พนักงานเจ้าหน้าที่และหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด โดยมีข้อห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้
เป็นอนุกรรมการไต่สวน
1. รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่น ที่มิใช่
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนมาก่อน
2. มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
3. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหา
4. เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ
ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
5. มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ในฐานะญาติหรือเป็นหุน้ ส่วน หรือมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือขัดแย้ง
กันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหา

อ�ำนาจของคณะอนุกรรมการไต่สวน

ตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมการไต่สวน มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามมาตรา 25 (1)(2)
หรือ (3) หรือ มาตรา 26 ดังต่อไปนี้
1. ออกค� ำ สั่ ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทั้ ง หลายปฏิ บั ติ ก ารอั น จ� ำ เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการไต่สวน หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องคนใด เพื่อเรียกบุคคล
มาให้ถ้อยค�ำเพื่อเป็นประโยชน์แก่การไต่สวนข้อเท็จจริง
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2. ด�ำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�ำนาจออกหมายเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรือ อายัดเอกสาร
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ พยานหลั ก ฐานซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ไ ต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง โดยเข้ า ไปในเคหสถาน
สถานที่ท�ำการ หรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะ
3. ออกหนั ง สื อ ขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนด� ำ เนิ น การเพื่ อ ประโยชน์
แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง
4. ในกรณีด�ำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายนี้ ให้คณะอนุกรรมการไต่สวน
มีอำ� นาจแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสจู น์ความผิด และ
เพื่อจะเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ
5. ด�ำเนินการขอให้ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจออกหมายจับหรือควบคุมตัวผูถ้ กู กล่าวหาซึง่ มีขอ้ เท็จจริง
ปรากฏว่า เป็นผู้กระท�ำความผิด หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล
เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด�ำเนินการต่อไป

การด�ำเนินการไต่สวน

การไต่ สวนเริ่มจากการแจ้งค�ำสั่งแต่ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการไต่ ส วนให้ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาทราบ
ซึง่ ผูถ้ กู กล่าวหามีสทิ ธิคดั ค้านได้ หลังจากนัน้ หากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอสนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้เรียกผู้กล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และก�ำหนดเวลาตามสมควรให้
ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานหรือน�ำพยานบุคคลมาให้ปากค�ำประกอบ
ค�ำชี้แจง โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน�ำทนายความ หรือ บุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจง
หรือให้ปากค�ำได้ (มาตรา 47) ทั้งต้องมีอนุกรรมการไต่สวนอย่างน้อย 2 คน ร่วมรับฟังค�ำชี้แจงหรือ
ให้ปากค�ำของผูถ้ กู กล่าวหา ซึง่ จะต้องเป็นอนุกรรมการไต่สวนทีเ่ ป็นพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ย่างน้อย 1 คน
ในระหว่างไต่สวน หากผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากต�ำแหน่ง หรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจาก
ถึงแก่ความตาย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงมีอ�ำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อจะด�ำเนินคดีอาญา
ด�ำเนินการทางวินัย หรือให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้วแต่กรณีต่อไปอีก ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
พ้นจากต�ำแหน่งหรือพ้นจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจ
ด�ำเนินการไต่สวนเพื่อขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป (มาตรา 57)
เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้ท�ำส�ำนวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 50 โดยประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 6 ประการ
คือ :
1. ชื่อและต�ำแหน่งหน้าที่ของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
2. เรื่องที่ถูกกล่าวหา
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3. ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริง
4. เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
5. บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
6. สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
เมือ่ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้รบั ส�ำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้จดั ประชุมเพือ่ พิจารณา
ภายใน 30 วัน (มาตรา 51)

การไต่สวนคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตามมาตรา 84 กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการด�ำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันมิใช่บุคคลธรรมดาตามมาตรา 66 ซึ่งหมายถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง โดยมีผู้กล่าวหาว่า
กระท�ำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท�ำความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ผู้กล่าวหาต้องท�ำค�ำกล่าวหาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของตน
ต่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และยื่นค�ำ กล่ า วหานั้ นในขณะที่ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาเป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสองปี และค�ำกล่าวต้องมีสาระส�ำคัญ 3 ประการ
ตามมาตรา 85 ได้แก่ :
1. ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
2. ชื่อหรือต�ำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
3. ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท�ำผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรือ
อ้างพยานหลักฐาน
		กรณีต้องห้าม มิให้ ป.ป.ช. รับพิจารณาคดี
1. เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และ
ไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส�ำคัญแห่งคดี
2. เรื่องที่ศาลรับฟ้องในประเด็นเดียวกัน และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หรือ
ที่ศาลพิพากษา หรือ มีค�ำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
		ในบางกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ดุลพินิจในการไม่รับ หรือยกเรื่องกล่าวหาลักษณะ
ดังนี้ :
1. ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่งไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งเพียงพอที่จะด�ำเนินการไต่สวนได้
หรือ
2. เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา และเป็นเรื่องที่
ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด�ำเนินการไต่สวนต่อไปได้
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นอกจากนี้กฎหมายยังเปิดช่องให้ ป.ป.ช. มีสิทธิไต่สวนในกรณีท่ีผู้เสียหายร้องทุกข์หรือ
มีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
ตามมาตรา 66 ที่กระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท�ำการดังกล่าว
โดยให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการร้องทุกข์
หรือกล่าวหาเพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบเจ้าหน้าทีข่ องรัฐดังกล่าว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเรือ่ งดังกล่าว มิใช่กรณีกระท�ำผิดหรือมีเหตุอนั ควรสงสัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมสามารถส่ง
เรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวน เพื่อด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อราชการหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถส่งเรือ่ งให้ผบู้ งั คับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพักงาน ซึ่งต่อมาผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เพื่อด�ำเนินการให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐดังกล่าวกลับเข้ารับราชการในต�ำแหน่งเดิม (มาตรา 90)

ขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัย

หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ข้อกล่าวหานั้นตกไป
แต่หากเห็นว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดทางวินัย หรือความผิดทางอาญา ตามมาตรา 92 ถึง
มาตรา 98 ให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้ :
		ก. การด�ำเนินการทางวินัย
กรณีพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�ำผิดวินัยให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน
และเอกสารพร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อพิจารณาโทษ
ทางวินัย ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอีก และถือว่ารายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส�ำนวน
การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือข้าราชการอัยการ
ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิ รรม ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ
เพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว โดยให้ถือเอาเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นส่วนหนึ่งของส�ำนวนการสอบสวนด้วย
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		ข. การด�ำเนินการทางอาญา
กรณี ท่ี ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิ จ ารณาลงมติ ว ่ า ผู ้ ถู ก กล่ า วหามี ค วามผิ ด ทางอาญา
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ต้องด�ำเนินการส่งรายงาน เอกสาร รวมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อด�ำเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษา หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจโดยตรง โดยถือว่ารายงานของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็นส�ำนวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และให้ศาลประทับฟ้องไว้
พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
เมื่ออัยการสูงสุดรับรายงานจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว หากเห็นว่ารายงานยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�ำเนินคดี ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทราบถึงข้อที่ไม่สมบูรณ์ จากนั้นให้ร่วมกัน
ตั้งคณะท�ำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่าย จ�ำนวนฝ่ายละ
เท่ากัน แล้วส่งให้อยั การสูงสุดเพือ่ น�ำตัวผูถ้ กู กล่าวหามาฟ้องคดีตอ่ ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจ หากคณะท�ำงาน
ไม่สามารถหาข้อยุตริ ว่ มกันได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำ� นาจฟ้องคดีเองหรือแต่งตัง้ ทนายความให้
ฟ้องคดีแทน
ไม่วา่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาลงมติวา่ ข้อกล่าวหาใดมีมลู ความผิดทางวินยั หรือทางอาญา
หากปรากฏข้อเท็จจริงในการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าผู้ถูกกล่าวหาอนุมัติหรืออนุญาต
ให้สิทธิประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ศาลมีค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสาร
สิทธิที่ผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตนั้นด้วย หากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ละเลยไม่ดำ� เนินการ ให้ดำ� เนินการทางวินยั เช่นเดียวกับกรณีเพิกเฉยต่อรายงาน การชีม้ ลู ทางวินยั ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

การบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนสู่กระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.

เนื่องจากการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นภัยอันร้ายแรงต่อประเทศและสังคมส่วนรวม
ตลอดจนท�ำลายหลักการคุ้มครอง และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง
สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง หรื อ สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรม องค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(TRANSPARENCY INTERNATIONAL)2 จึงพยายามที่จะน�ำแนวทางของสิทธิมนุษยชนให้ท�ำงาน
ร่วมกับแนวทางการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อท�ำให้สามารถจัดการกับปัญหาร้ายแรง
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการทุจริตประพฤติมชิ อบไปพร้อมกัน
2

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

การบูรณาการมิติด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้าสู่กระบวนการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ย่อมช่วยหนุนเกื้อและส่งเสริมความพยายามให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณะทั้งหลายได้อย่าง
ครบถ้วนและท�ำให้คุณภาพของงานตลอดจนคุณภาพของชีวิตและการบริการสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การเคลื่อนไหวของนักสิทธิมนุษยชนและนักต่อต้านการทุจริตย่อมท�ำให้ตกอยู่ในสภาวะ
ของความยากล�ำบาก อันเนื่องมาจากการข่มขู่ คุกคาม และการกดดันในทุกรูปแบบ เหตุนี้จึงต้องมี
การออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแสและข้อมูล รวมทั้งการกันไว้เป็นพยาน
อันท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างได้ผล และช่วยคุ้มครอง
เหล่านักเคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษยชนไปด้วยในตัว
จากการไต่สวนคดีทจุ ริตของผูเ้ ขียนตลอดระยะเวลาเกือบเก้าปีทผี่ า่ นมา ในคดีทจุ ริตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คดียึดถือและครอบครองท�ำประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐโดยมิชอบ เช่น คดีสร้างโรงไฟฟ้า ที่ต�ำบลหินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีสร้างบ่อบ�ำบัด
น�้ำเสีย ที่ต�ำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ คดีสร้างโรงถลุงเหล็กบนพื้นที่ชุ่มน�้ำ  ในจังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ฯลฯ ล้ ว นแต่ เ คลื่ อ นไหวต่ อ ต้ า นโดยกลุ ่ ม องค์ ก ารภาคเอกชน ด้ า นอนุ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้อมและนักสิทธิมนุษยชน ซึง่ ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง จากการร้องคัดค้านดังกล่าว จนท�ำให้
นักสิทธิมนุษยชนเหล่านัน้ ถูกคุกคามข่มขูจ่ นถึงแก่ชวี ติ ก็มี เหตุนจี้ งึ จ�ำเป็นต้องมีกฎหมายคุม้ ครองพยาน
และกันไว้เป็นพยานเพือ่ ช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถคุม้ ครองการเคลือ่ นไหวในลักษณะของการสร้าง
เครือข่ายในพื้นที่สามารถด�ำเนินการจนประสบผลส�ำเร็จ สามารถชี้มูลความผิดผู้กระท�ำผิดที่เป็น
ตัวการใหญ่ หรือผู้มีส่วนร่วมในการกระท�ำความผิดฐานทุจริต ได้แก่ :
		1. การคุ้มครองพยาน เป็นไปตามมาตรา 303/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งบัญญัติว่า :
“ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่
ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท�ำค�ำร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค�ำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลใด
เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร�่ำรวยผิดปกติ หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด�ำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยาน
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองพยานในคดีอาญา ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมาย ดังกล่าว
ส�ำหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกาย อนามัย ชือ่ เสียง ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึง่ อย่างใด
ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระท�ำผิดอาญาโดยเจตนา เนือ่ งจากการด�ำเนินการ หรือการให้
ถ้อยค�ำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บคุ คลนัน้ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ�ำเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญาด้วย”
ทั้งนี้ ได้มีระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ.2554
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานในคดีที่เกี่ยวกับ
การปราบปรามการทุจริต การร�่ำรวยผิดปกติและการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลรวมทั้งเกิดประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมและบุคคลซึ่งเป็นพยาน
ในคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึง่ มีสาระส�ำคัญ
โดยให้ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท�ำค�ำร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค�ำ  หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ
ข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริต ต่อหน้าที่ การร�่ำรวยผิดปกติ และการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน หรือ
ข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของ
ผู้ร้องขอ และบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ร้องขอเป็นผู้ร้องขอได้
พยานตามระเบียบนี้คือ ผู้ร้องขอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ
รวมทั้งบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วย
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดีด้วย
ขั้นตอนการพิจารณาในการคุ้มครองช่วยเหลือพยานนั้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับ
ค�ำร้องขอแล้วจะพิจารณามีมติว่าสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานหรือไม่ และ
ให้แจ้งมติให้ผรู้ อ้ งขอทราบ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้มมี าตรการคุม้ ครองช่วยเหลือพยาน
ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้ส�ำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือ
พยาน ทั้งนี้ การประสานการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือพยานให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วม
ระหว่างส�ำนักงานและหน่วยงานนั้นๆ โดยให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามผล
ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือพยานกับหน่วยงานนั้นๆ ด้วย และในกรณีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไม่ให้มีมาตรการคุ้มครอง
ช่วยเหลือพยาน ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ร้องขอที่จะยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานใหม่
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กรณี จ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการคุ ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ร ้ อ งขอก่ อ นที่ จ ะน� ำ เสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ อ มี ม ติ ใ ห้ ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช. จั ด ให้ มี ก ารคุ ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ พยาน
เป็นการชัว่ คราวตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้ เลขาธิการต้องรายงานเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติโดยเร็ว ทั้งนี้ การคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นการชั่วคราว
ดังกล่าวให้น�ำวิธีการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
การยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือนั้น ผู้ร้องขอสามารถร้องขอได้ที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
(ส�ำนักงานใหญ่) หรือที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดก็ได้
		2. การกันไว้เป็นพยาน
บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�ำความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยค�ำ  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�ำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผูน้ นั้ ไว้เป็นพยานโดยไม่ดำ� เนินคดีกไ็ ด้ โดยคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้ มี ป ระกาศเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการกั น บุ ค คลหรื อ ผู ้ ถู ก กล่ า วหาไว้
เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดี พ.ศ.2554 เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคล
หรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�ำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่นไว้
เป็นพยานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่ง “พยาน” ตามประกาศดังกล่าว หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งยังมิได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือ
ผู้ถูกกล่าวหารายใดที่ได้ให้ถ้อยค�ำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญ ในการที่จะใช้เป็น
พยานหลักฐานในการวินจิ ฉัยชีม้ ลู การกระท�ำผิดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กนั ไว้
เป็นพยานโดยไม่ด�ำเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
			ก. บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ที่รู้เ ห็นเหตุก ารณ์และมี ส ่ วนเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ส ่ วนร่ วมในการกระท� ำ ผิ ด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือระหว่างการด�ำเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง
(2) เป็นผูท้ ไี่ ด้ให้ถอ้ ยค�ำอันเป็นประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือให้ถ้อยค�ำ  หรือแจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญจนสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�ำผิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่เป็นตัวการส�ำคัญนั้น
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

(3) เป็นผู้ที่เต็มใจที่จะให้ถ้อยค�ำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลและรับรองว่าจะไป
เบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค�ำไว้
			ข. การกันบุคคลหรือผูถ้ กู กล่าวหาไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้กระท�ำได้
ในขั้นตอนดังต่อไปนี้ :
(1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามมาตรา 103/18 (3)
(2) การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง
(3) การไต่สวนข้อเท็จจริง
			ค. การพิจารณากับบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นพยานและการสอบปากค�ำผู้ถูกกันไว้
เป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบด้วยประการอื่นใดแก่ผู้ถูกกันไว้
เป็นพยานเพื่อชักจูงใจให้บุคคลดังกล่าวให้ถ้อยค�ำหรือข้อมูลในเรื่องที่กล่าวหา
ง. ในกรณีที่บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดประสงค์ที่จะให้ถ้อยค�ำหรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูล อันเป็นสาระส�ำคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�ำผิด
ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หรือการให้ถ้อยค�ำ  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา
ดังกล่าวทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างส�ำคัญต่อการกระท�ำผิดของตนทีอ่ าจตกอยูใ่ นฐานะผูร้ ว่ มกระท�ำผิดหรือ
มีส่วนสนับสนุนในการกระท�ำผิดของผู้ถูกกล่าวหารายอื่นในภายหลัง ก็ให้บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้น
มีค�ำขอด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้กันตนไว้เป็นพยานในคดีนั้นได้
นับแต่ได้ทราบเหตุแห่งการกล่าวหาในคดีนั้น
จ. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไต่สวน หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้วแต่
กรณี พบว่าค�ำให้การของบุคคลใด จะเป็นประโยชน์ในการพิสจู น์ความผิดของผูถ้ กู กล่าวหารายใด และ
สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�ำผิดของผู้ถูกกล่าวหานั้นให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานไต่สวน หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน แล้วแต่กรณีสอบปากค�ำบุคคลดังกล่าว
ไว้และท�ำความเห็นว่าสมควรกันบุคคลนั้นเป็นพยานหรือไม่เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
วินจิ ฉัยต่อไป โดยให้นำ� มาใช้บงั คับกับการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เองทัง้ คณะด้วย
โดยอนุโลม
ฉ. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค�ำขอแล้ว จะต้องพิจารณาค�ำขอหรือความเห็น
ดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงเหตุดังต่อไปนี้
(1) หากไม่กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาคนใดคนหนึ่งเป็นพยานแล้วพยานหลักฐาน
ทีม่ อี ยู่ อาจไม่เพียงพอและไม่อาจแสวงหาพยานหลักฐานอืน่ แทนเพือ่ ให้เพียงพอแก่การทีจ่ ะด�ำเนินคดี
กับผู้ถูกกล่าวหารายอื่นที่เป็นตัวการส�ำคัญ
(2) บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นจะต้องเบิกความตามที่ให้การไว้
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560
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ช. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดไว้เป็นพยานแล้ว
ย่อมถือว่าบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นอยู่ในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีที่ได้รับไว้
พิจารณานั้น และอาจได้รับการคุ้มครองหรือจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย หากพยานไม่ไปเบิกความหรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือ
ให้ถ้อยค�ำไว้ หรือไปเบิกความเป็นพยานแต่ไม่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาหรือเป็นปฏิปักษ์
ย่อมไม่ได้รับการกันไว้เป็นพยานและให้การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นพยานสิ้นสุดลง

บทสรุป

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะได้ผลอย่างจริงจัง จึงต้องบูรณาการหลักสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการไต่สวน กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงและคุ้มครองกลุ่มคนที่ถูกผลกระทบจากการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ3
อันเป็นการสนับสนุนในเชิงรุกของการมีส่วนร่วม ท�ำให้ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนได้อย่าง
ทันท่วงทีเป็นผลท�ำให้สามารถต่อสู้กับอิทธิพลของกลุ่มที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการจัดสรร
ทรัพยากรสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทุจริตมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเป็นพิเศษ
ต่อกลุม่ ทีต่ อ้ งทนทุกข์ทรมานจากการกีดกันและการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ โดยธรรมชาติมคี วามสามารถน้อย
ที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตน ดังนี้ รัฐจึงต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการช่วยเหลือคุ้มครอง
กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสและใช้มาตรการในเชิงรุกเพือ่ ให้มโี อกาสได้มสี ว่ นรวมในการพิทกั ษ์ปกป้องทรัพยากร
สาธารณะไว้ เพื่อประโยชน์ของสังคมและของประเทศชาติสืบไป
กฎหมายป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในยุ ค ปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ หลั ก คุ ้ ม ครองพยาน
และกันไว้เป็นพยาน โดยก�ำหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้
เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอ�ำนาจรัฐละเลยต่อเครือข่ายสิทธิมนุษยชน และบรรดาผู้เคลื่อนไหว
เพื่อต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สามารถยืนหยัดต่อสู้ เพื่อขจัดปัญหา
การทุจริตและการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนได้เป็นผลส�ำเร็จไปพร้อมกันนั่นเอง

3

สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน, การทุจริตและสิทธิมนุษยชน: สร้างความเชื่อมโยง, แปลโดย วีระ สมบูรณ์
และคณะ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มติชน, 2553), หน้า 22.
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ภารกิจตามอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1
การปราบปรามทุจริต

2
การป้องกันการทุจริต

3
การตรวจสอบทรัพย์สิน

– ไต่ ส วนและเสนอวุ ฒิ ส ภา
เพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ตามที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด
– ไต่สวนและเสนออัยการสูงสุด
เพื่ อ ด� ำ เนิ น คดี อ าญาแก่ ผู ้ ถู ก
กล่าวหาว่าร�ำ่ รวยผิดปกติ ทุจริต
หรื อ กระท� ำ ผิ ด ต่ อ ต� ำ แหน่ ง
หน้าที่
– ไ ต ่ ส ว น แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย ก ร ณี
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐถูกกล่าวหาว่า
ร�่ ำ รวยผิ ด ปกติ ทุ จ ริ ต หรื อ
กระท�ำความผิด ต่อต�ำแหน่ง
หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ
เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ลงโทษทางวิ นั ย และเสนอ
อัยการสูงสุด เพื่อด�ำเนินคดี
ทางอาญา
– ส อ บ ส ว น ข ้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ น
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอ
ราคาต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
(ฮั้ว)

– เสนอมาตรการความเห็ น
ข้อเสนอแนะต่อ ครม. รัฐสภา
ศาล หรื อ คตง. ให้ มี ก าร
ปรับปรุงการและปราบปราม
การทุจริต
– เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม
เกี่ ย วกั บ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต

– ก� ำ หนดให้ ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ทางการเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่
ของรั ฐ ต้ อ งยื่ น บั ญ ชี แ สดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
– ไต่ ส วนกรณี ท่ีมีก ารกล่ า วหา
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐร�ำ่ รวยผิดปกติ
เพื่ อ การร้ อ งขอให้ ท รั พ ย์ สิ น
ตกเป็นของแผ่นดิน
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แผนผังการรวมขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง
เรื่องกล่าวหาที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรือ่ งขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง/ผู้เสียหาย/ผู้กล่าวหา/มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร�ำ่ รวยผิดปกติ กระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ หรือกระท�ำ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ม.44, ม.66, ม.84, ม.85, ม.86, ม.87, ม.88, ม.89

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ไต่สวนเอง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

ม.43

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ม.53

แต่งตั้งพนักงานไต่สวน

ม.43

ประกาศ คปค. 31 ข้อ 5

ส่งหน่วยงานอื่น
ประกาศ คปค. 31 ข้อ 6

ข้อกล่าวหามีมูล

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ม.50, ม.53

ม.53

ให้ข้อกล่าวหาตกไป

มีความผิดทางวินัย

มีความผิดทางวินัย

ร�่ำรวยผิดปกติ

ม.91(1)

ม.91(2)

ม.80

ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง
ถอดถอนพิ จ ารณาโทษ
ทางวินยั ตามฐานความผิด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้มมี ติ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
เพื่อฟ้องคดีอาญาในศาล
ซึ่งมีเขตอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษาคดี

ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
เพื่อยื่นค�ำร้องต่อศาลซึ่ง
มี เขตอ� ำ นาจพิ จ ารณา
พิพากษาคดี เพื่อขอให้
ศาลสั่ ง ให้ ท รั พ ย์ สิ น ตก
เป็นของแผ่นดิน

ม.92

ม.97

ม.80, ม.81

หมายเหตุ : ส่งหน่วยงานอื่นหมายความว่า ส่งให้ต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ หรือส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่รฐั หรือส่งให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติดำ� เนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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แผนผังการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ความผิดอาญา
– ร�่ำรวยผิดปกติ
– ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ตาม ป.อาญา
– ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริต
ต่อหน้าที่ตาม กม. อื่น  

ผู้กล่าวหา
ม.66

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ม.45

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

คณะอนุกรรมการ
ไต่สวน

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล

ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้
จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษา

ข้อกล่าวหามีมูล

ม.53

ม.55

ม.56

ตกไป

พิพากษา

ประธานวุฒิสภา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง

อัยการสูงสุด

ม.56(1)

วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในห้า
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภาให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง

ม.70

พยานหลักฐาน
สมบูรณ์ฟ้องคดี
ม.70

พยานหลักฐานไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�ำเนินคดีได้
ตั้งคณะท�ำงานระหว่าง ป.ป.ช. และ
อัยการสูงสุด เพื่อรวบรวมหลักฐาน

หมายเหตุ : ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550 ซึ่งได้
แก้ไขให้การกล่าวหาอาจกระท�ำได้ 3 กรณี  คอื 1.มีผกู้ ล่าวหา
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ สี ย หาย 2.มี ผู ้ ก ล่ า วหาซึ่ ง มิ ใช่ ผู ้ เ สี ย หาย
3.คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัย

กรณีได้ข้อยุติ อัยการสูงสุดฟ้องคดี
ม.70

กรณีหาข้อยุติไม่ได้ ป.ป.ช.
ฟ้องคดีเอง หรือแต่งตั้งทนายความให้
ฟ้องคดีแทนก็ได้
ม.70
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การด�ำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือ
ถูกกล่าวหาว่าร�่ำรวยผิดปกติ

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองถูกกล่าวหา หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าร�่ำรวยผิดปกติ

ม.75

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ม.53

ม.77

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ม.43, ม.

ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
ถอดถอน

ข้อกล่าวหามีมูล

ตกไป

ม.80(4)

อัยการสูงสุด

สั่งลงโทษไล่ออก
หรือปลดออก

ม.80(1)(2)(3)

พยานหลักฐาน
ไม่สมบูรณ์พอ
ที่จะด�ำเนินคดีได้

พยานหลักฐาน
สมบูรณ์ฟ้องคดี
ม.80(1)(2)(3)

ม.80 วรรคสอง

ตั้งคณะท�ำงานระหว่าง
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด
เพื่อรวบรวมหลักฐาน

ศาลที่มีเขตอ�ำนาจพิจารณา
พิพากษากรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง

กรณีได้ข้อยุติ
อัยการสูงสุด
ฟ้องคดี

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

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
กรณีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
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การถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ม.60

ส.ส. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภา

สว. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของทั้งหมด
(ขอให้ถอดถอน สว.) เท่าที่มีอยู่ของสภา

ม.59 วรรคหนึ่ง

ม.59 วรรคสอง

ประธานวุฒิสภา รับค�ำร้อง
ม.63

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ม.53

ตกไป

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไต่สวนข้อเท็จจริง

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ถูกกล่าวหา
จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ

ม.43, ม.45

ม.55

ข้อกล่าวหามีมูล
ม.56

ประธานวุฒิสภา

พิพากษา

อัยการสูงสุด

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
หรือศาลที่มีเขตอ�ำนาจ
พิจารณาพิพากษา

ม.56(2)

วุฒิสภามีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภาให้ถอดถอน
ออกจากต�ำแหน่ง
ม.65 วรรคหนึ่ง

พยานหลักฐานสมบูรณ์ฟ้องคดี
พยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�ำเนินคดีได้
ม.70, ม.71

ตั้งคณะท�ำงานระหว่าง ป.ป.ช.
และอัยการสูงสุด เพื่อรวบรวม
พยานหลักฐาน
กรณีได้ข้อยุติอัยการสูงสุดฟ้องคดี
กรณีหาข้อยุติไม่ได้ ป.ป.ช.
ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความ
ให้ฟ้องคดีแทนก็ได้
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การด�ำเนินการทางวินัยและอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ผู้ถูกกล่าวหา
–  มีชื่อที่อยู่
–  บัตรสนเท่ห์
ที่ชี้ช่องพยานหลักฐาน

ผู้เสียหาย
ร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวน

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีเหตุอันควรสงสัย
ม.88

ม.84, ม.85, ม.86, ม.87

ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน
ม.89

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อกล่าวหาไม่มีมูล

คณะอนุกรรมการไต่สวน

ม.53

พิพากษา

ม.43, ม.45

ศาลที่มีเขตอ�ำนาจ
พิจารณาพิพากษา

ข้อกล่าวหามีมูล
ม.56

ตกไป

วินัย

อาญา
ม.91, ม.92

ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ�ำนาจ
แต่งตั้งถอดถอน

ม.91, ม.97

อัยการสูงสุด

ม.92

พยานหลักฐานไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�ำเนินคดี

ม.93

ตั้งคณะท�ำงานระหว่าง
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด
เพื่อรวบรวมหลักฐาน

พิจารณาโทษทางวินัย
ตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช.
มีมติชี้มูลความผิด
ค�ำสั่งลงโทษหรือถอดถอน

พยานหลักฐาน
สมบูรณ์ฟ้องคดี
ม.97, ม.98

ม.97 วรรคสอง

กรณีได้ข้อยุติอัยการสูงสุดฟ้องคดี
กรณีหาข้อยุติไม่ได้ ป.ป.ช.
ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความ
ให้ฟ้องคดีแทนก็ได้
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
คริษฐา ดาราศร, ปัญหาการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
		 ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2548 : ศึกษาเฉพาะกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ, วิทยานิพนธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2548.
สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน, การทุจริตและสิทธิมนุษยชน : สร้างความเชื่อมโยง,
แปลโดย วีระ สมบูรณ์ และคณะ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชน, 2553.
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ, บูรณาการสิทธิมนุษยชนสู่วาระการปราบปรามการทุจริต :
		 ความท้าทาย ความเป็นไปได้ และโอกาส, แปลโดย วีระ สมบูรณ์และคณะ, กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์มติชน, 2555.
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน
สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ*

บทน�ำ
ส�ำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานกลางทางการคลังและงบประมาณที่มีบทบาทและเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อน�ำไปใช้ในการบริหารและด�ำเนินงานตามภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ส�ำนักงบประมาณจึงมีบทบาทส�ำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณให้
มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่
ก�ำหนดไว้ ตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ของ
ส�ำนักงบประมาณแล้ว จะเห็นได้วา่ ส�ำนักงบประมาณเป็นองค์กรส�ำคัญในการน�ำนโยบายของรัฐทีเ่ ป็น
นามธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมโดยใช้กลไกด้านการงบประมาณเป็นตัวขับเคลือ่ น ซึง่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ดังกล่าวย่อมต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบกัน
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส�ำนักงบประมาณที่เป็นนามธรรม ได้ค�ำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเป็นล�ำดับ
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาสิ ท ธิ พื้ น ฐานของประชาชนตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ส่ ว นวิ ธี ก ารงบประมาณ
การปฏิรูประบบงบประมาณ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ ซึ่งเป็นกระบวนงานด้านการงบประมาณ
ส�ำนักงบประมาณได้ค�ำนึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม
ได้จากการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีม่ คี วามสอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)
แผนแม่บทระดับชาติ และนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของรัฐบาล
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้าน

* อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ล้วนแต่เป็นพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชน
ทัง้ สิน้ โดยได้นอ้ มน�ำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบตั ิ โดยมียทุ ธศาสตร์สำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรง
ปัจจุบัน ส�ำนักงบประมาณได้น�ำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มาใช้
ในการจัดการงบประมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งบประมาณสามารถเป็นเครื่องมือของรัฐบาล
ในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
การก�ำหนดตัวชี้วัด ผลผลิต และการติดตามประเมินผล โดยที่ผ่านมาการจัดการงบประมาณดังกล่าว
จะเป็นการให้ความส�ำคัญกับการจัดสรรงบประมาณในมิติหน่วยงานมากกว่ามิติบูรณาการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงอาจท�ำให้เกิดความซ�้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งถือ
เป็นปัญหาส�ำคัญในการจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับการจัดการงบประมาณตามระบบงบประมาณ
ดังกล่าว ยังมีข้อจ�ำกัดและอุปสรรคบางประการ อาทิ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในด้านการงบประมาณ
ขาดการบูรณาการงบประมาณทีม่ ปี ระสิทธิภาพ งบประมาณขาดความยืดหยุน่ และไม่ทนั ต่อสถานการณ์
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการปฏิรูประบบงบประมาณ ซึ่งส�ำนักงบประมาณได้น�ำแนวคิดด้าน
สิทธิมนุษยชนมาผนวกรวมไว้ในการปฏิรูประบบงบประมาณ โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์สำ� คัญ
เพือ่ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการด้านการงบประมาณ เนือ่ งจาก
งบประมาณมาจากเงินภาษีของประชาชน การที่จะน�ำงบประมาณดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจการใด
ย่อมที่จะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันได้รับ
ความยินยอมผ่านรัฐสภาในฐานะทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของประชาชนในรูปแบบของพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี ซึง่ สอดคล้องกับหลักความยินยอมหรืออ�ำนาจในการอนุมตั งิ บประมาณ อย่างไรก็ตาม
เพือ่ ให้การจัดการงบประมาณของประเทศเป็นไปโดยสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงสมควรอย่างยิ่งที่ส�ำนักงบประมาณในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิอื่นที่บุคคลทุกคน
มีติดตัวมาแต่ก�ำเนิด เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเป็นการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ข้อความคิดว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งทีม่ มี านานตัง้ แต่สมัยกรีก ซึง่ เรียกว่าเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights)
อันมีรากฐานมาจากกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) โดยกลุม่ ปรัชญาสโตอิค (Stoic) ได้อธิบายเรือ่ ง
สิทธิธรรมชาติว่า สิทธิธรรมชาตินั้นมีอยู่กับตัวมนุษย์ทุกคนมาตลอดเวลา สิทธิเหล่านี้มิใช่อภิสิทธิ์ของ
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็นความชอบธรรมที่มนุษย์ทั่วทุกหนทุกแห่งจะพึงมี โดยเหตุ
ที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นผู้มีเหตุผล1 สิทธิธรรมชาตินี้เป็นแนวความคิดที่มีบทบาทส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดความคิดในการคุม้ ครองปัจเจกบุคคล และท�ำให้มกี ารร่างเอกสารรับรองสิทธิดงั กล่าวในเวลาต่อมา
เช่น มหาบัตร Magna Carta ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมือง ซึ่งให้การรับรองว่า
สิทธิธรรมชาติไม่อาจถูกพรากไปจากมนุษย์ได้
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพืน้ ฐานของระบอบประชาธิปไตยนอกเหนือไปจากหลักสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาค โดยสิทธิมนุษยชนมีที่มาจากแนวคิดที่ส�ำคัญ 2 ประการ2 ได้แก่
1. ลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) เป็นแนวคิดที่ยกย่องเชิดชูมนุษย์ โดยถือว่ามนุษย์อยู่เหนือ
สิ่งอื่นใด มนุษย์เป็นนายของตนเอง เป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อชีวิตและทุกสิ่งในตัวเอง มนุษย์
มีความสามารถ มีเหตุผล และมีความดีงาม มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดสารัตถะหรือเนื้อหาแก่นสารแก่
สรรพสิ่งต่างๆ มนุษย์มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ตนเองและสังคม
2. ลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) เป็นแนวคิดที่ให้คุณค่าสูงสุดแก่บุคคล แต่ละคน
ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับรูปธรรมและนามธรรม โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน
มีคณ
ุ ค่าและศักดิศ์ รีเฉพาะตัว ทุกคนสามารถมีเอกลักษณ์ของตนเองซึง่ แตกต่างจากคนอืน่ ได้ แนวคิดนี้
จึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาสิทธิเสรีภาพและอ�ำนาจความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้ดียิ่งขึ้น
โดยสังคมจะต้องยอมรับ และรัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส�ำคัญอย่างยิ่งที่นานาอารยประเทศยึดถือ
เป็นนโยบายในการปกครองประเทศ และใช้เป็นเงื่อนไขในการด�ำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
โดยองค์การสหประชาชาติได้กำ� หนดหลักการของสิทธิมนุษยชนไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ 1 อนุ 3
ว่าองค์การสหประชาชาติมีความมุ่งประสงค์ “เพื่อให้บรรลุถึงการร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะ
แก้ปัญหาระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือมนุษยธรรม และในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและต่ออิสรภาพอันเป็นมูลหลักสาหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา”3 ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายได้ยอมรับข้อผูกพัน
ที่จะเคารพสิทธิเสรีภาพของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ภายในรัฐของตน
1
2
3

ภานุมาศ ขัดเงางาม, “มุมมองแนวคิดของสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน”, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 14
ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2545) หน้า 79.
รุ่งพงษ์ ชัยนาม, “สารัตถะแห่งสิทธิมนุษยชน”, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –
สิงหาคม 2540) หน้า 104 – 114.
ค�ำแปลกฎบัตรสหประชาชาติของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าถึงได้จาก http://www.judge.navy.mi.th/PDF/
un-charter.pdf
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ประเทศฝรัง่ เศสถือเป็นประเทศต้นแบบให้แก่ประเทศต่างๆ ในเรือ่ งของการรับรองสิทธิเสรีภาพ
โดยแนวความคิดในการพัฒนาการรับรองสิทธิเสรีภาพของฝรั่งเศสมีพัฒนาการมาจากแนวความคิด
รัฐเสรีนิยมตามที่รับรองสิทธิเสรีภาพปัจเจกชนไปสู่รัฐสวัสดิการที่มุ่งเน้นคุ้มครองสังคมและเศรษฐกิจ
โดยประสานประโยชน์ของทั้งสองแนวความคิดเข้าไว้ด้วยกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพัฒนาจาก
นิติรัฐไปสู่นิติสังคมรัฐ โดยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ4 ได้ให้ข้อสังเกตว่า ในนิติสังคมรัฐ
มีมิติ 3 มิติซ้อนกันอยู่อย่างแยกไม่ออก กล่าวคือ
1. มิติสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ซึ่งเป็นผลมาจากปรัชญาและกฎหมายในศตวรรษที่ 18
และ 19 โดยยังคงได้รับการยืนยันทั้งหลักความเสมอภาคและเสรีภาพ
2. มิตทิ างสังคม เศรษฐกิจ ซึง่ เป็นผลมาจากปรัชญาทีพ่ ยายามแก้ไขจุดอ่อนของปัจเจกชนนิยม
และเสรีนิยมดั้งเดิม ท�ำให้สังคมต้องให้ความคุ้มครองป้องกันและหาทางท�ำให้สิทธิเสรีภาพที่ยอมรับ
แต่เดิมตามกฎหมายเป็นจริงขึ้นให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้คนที่เท่าเทียมกันและมีเสรีภาพตามกฎหมายแต่มี
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมด้อยกว่าผู้อื่นสามารถขยับขึ้นมาใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในสภาพดีกว่า และ
สามารถใช้และได้ประโยชน์จากสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคได้ตามความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้
สิทธิและวิธีการคุ้มครองในรูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก เช่น เรื่องสตรี เด็ก คนชรา คนงาน
สิทธิในการศึกษาอบรม เป็นต้น
3. มิติทางระหว่างประเทศ กล่าวคือ จุดเริ่มแรกที่มีการให้ความส�ำคัญกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของแต่ละคนตามแนวทางของปรัชญากฎหมายธรรมชาติในรูปแบบของเอกสารทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
คือ ค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ. 17895 โดยมีสาระส�ำคัญเป็นการก�ำหนดเนื้อหา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและอาจน�ำมาปรับใช้กับการปฏิรูประบบงบประมาณ ดังนี้
1) ข้อ 1 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาและทรงไว้ซึ่งเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ในการมีและการใช้สิทธิประการต่างๆ ความแตกต่างทางสังคมไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะเช่นไรจะมีขึ้นได้
ก็แต่เพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันเท่านั้น
2) ข้อ 2 วัตถุประสงค์แห่งสังคมการเมือง ได้แก่ การธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลาย
ที่ก�ำเนิดขึ้นและมีมาตามธรรมชาติและเป็นสิทธิซึ่งมิอาจยกเลิกเพิกถอนได้ของมนุษย์ สิทธิทั้งหลาย
เหล่านีไ้ ด้แก่ เสรีภาพ กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ความปลอดภัยในชีวติ และร่างกาย และสิทธิในการขัดขืน
ต่อการกดขี่ไม่ว่าในรูปแบบใด

4
5

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ,
กรุงเทพ, นิติธรรม, 2538, หน้า 111
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล www.thaivolunteer.org /ค�ำประกาศสิทธิ/
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

3) ข้อ 4 การใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนนั้นย่อมถูกจ�ำกัดลงได้แต่เฉพาะที่
จะให้การประกันแก่ผู้เป็นสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคมเพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิอย่างเดียวกันนั้นได้ด้วย
ข้อจ�ำกัดทั้งหลายในการใช้สิทธิเหล่านี้จะกระท�ำได้ก็แต่โดยอาศัยบทกฎหมายเท่านั้น
4) ข้อ 10 บุคคลสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนได้โดยไม่จ�ำต้องเกรงต่อเหตุ
ใดๆ โดยมีเงือ่ นไขว่าการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้นจักต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยแห่ง
สาธารณะซึ่งรับรองโดยกฎหมาย
5) ข้อ 11 การสือ่ สารแลกเปลีย่ นระหว่างบุคคลโดยเสรีในทางความคิดและความเห็นเป็น
สิทธิประการหนึ่งในบรรดาสิทธิอันมีค่าอย่างยิ่งยวดของมนุษย์ พลเมืองทุกคนจึงสามารถพูด เขียน
พิมพ์เผยแพร่ได้อย่างเสรีซึ่งความคิดและความเห็นของตน เว้นเสียแต่ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดไว้ว่า
การกระท�ำใดเป็นการใช้เสรีภาพผิดไปจากเจตนารมณ์ที่แท้จริง
6) ข้อ 14 พลเมืองมีสิทธิที่จะตรวจสอบโดยตนเองหรือโดยผ่านทางผู้แทนในเรื่องต่างๆ
ว่ามีความจ�ำเป็นเพียงใดในการเข้ารับภาระค่าใช้จ่ายสาธารณะในเรื่องที่ว่าจะยอมรับภาระค่าใช้จ่าย
สาธารณะหรือไม่ก็ได้โดยเสรี และในเรื่องที่ว่าจะตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณะ ตลอดจนความ
มากน้อยของค่าใช้จ่าย รายการของค่าใช้จ่าย การเรียกคืนและระยะเวลาในการใช้จ่ายก็สามารถ
จะกระท�ำได้
7) ข้อ 15 สังคมย่อมมีสิทธิเรียกให้หน่วยงานสาธารณะทุกหน่วยงานรายงานการปฏิบัติ
ภารกิจในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นได้
ค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ. 1789 ดังกล่าวได้รบั การรับรอง และปรากฏอยูใ่ น
ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสปี ค.ศ. 1946 ความว่า “ประชาชนชาวฝรัง่ เศสขอประกาศยืนยันว่าจะ
ยึดมัน่ ต่อสิทธิมนุษยชนและหลักการว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศ ตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในปฏิญญา
ปี 1789...”6 อันเป็นการยืนยันถึงการยึดมั่นในหลักการของสิทธิมนุษยชน ซึ่งต่อมาได้ขยายไปถึง
ดินแดนที่อยูภ่ ายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส เช่น การยอมให้พลเมืองของชาติอาณานิคมเข้ารับราชการ
และมีสิทธิเสรีภาพได้เหมือนคนฝรั่งเศส เป็นต้น และยังขยายไปยังประเทศอื่นๆ ที่มิใช่อาณานิคม
อีกด้วย เช่น การรับรองสิทธิลี้ภัยทางการเมือง เป็นต้น

6

รธน. ฝรัง่ เศส ฉบับเต็ม (ฉบับแปล) http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/admin_souvanee/download/
article /article_20100225105143.pdf
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ในปี 1948 ก็มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้
ได้ประกาศถึงหลักการของสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกั้น
ว่าเป็นชายหรือหญิง โดยในค�ำปฏิญญาดังกล่าวขึน้ ต้นด้วยค�ำปรารภคล้ายกับค�ำประกาศสิทธิมนุษยชน
และพลเมืองปี ค.ศ. 1789 ความว่า “โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิด และสิทธิที่เท่าเทียมกัน
และที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติเป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ
ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก โดยที่การไม่น�ำพาและการหมิ่นในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน
ยังผลให้มกี ารกระท�ำอันป่าเถือ่ น ซึง่ เป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนุษยชาติ และการมาถึง
ของโลกทีไ่ ด้มกี ารประกาศให้ความมีอสิ รภาพในการพูดและความเชือ่ และอิสรภาพจากความหวาดกลัว
และความต้องการของมนุษย์ เป็นความปรารถนาสูงสุดของประชาชนทั่วไป โดยที่เป็นการจ�ำเป็นที่
สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม ถ้าจะไม่บังคับให้คนต้องหันเข้าหาการลุกขึ้น
ต่อต้านทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้าย โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันอีกครั้งไว้
ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานในศักดิศ์ รีและค่าของมนุษย์ และในสิทธิทเี่ ท่าเทียมกัน
ของบรรดาชาย และหญิง และได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิต
ที่ดีขึ้นในอิสรภาพอันกว้างขวางยิ่งขึ้น...”7
สิทธิมนุษยชนที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ อาจจ�ำแนกได้เป็น 2 ส่วน8
ได้แก่
1. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิในส่วนแรกนับว่าเป็นสิทธิที่มีมาแต่ดั้งเดิม และ
อีกส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เจริญขึ้น
1) สิทธิพลเมือง เป็นสิทธิของบุคคลในทางกฎหมาย ซึง่ อาจจ�ำแนกได้เป็นสิทธิพนื้ ฐานของ
บุคคล เช่น สิทธิในร่างกายและเสรีภาพ อิสระจากการเป็นทาส อิสระจากการทรมาน การลงโทษหรือ
การปฏิบัติที่ต�่ำช้า สิทธิที่จะเป็นบุคคลตามกฎหมาย สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่าง
เสมอภาคกัน สิทธิได้รับการเยียวยาทางศาลและการถูกละเมิดสิทธิ อิสระจากการจับกุม คุมขัง
หรือเนรเทศโดยพลการ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดี สิทธิในคดีอาญาที่ได้รับ
การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง และสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สิน
เช่น สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเดินทางและย้ายที่อยู่ออกนอกประเทศ
สิทธิในการถือสัญชาติ สิทธิในการสมรสและการสร้างครอบครัว สิทธิที่จะมีทรัพย์สิน

7
8

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 2551
สมชาย กษิติประดิษฐ์, สิทธิมนุษยชน, ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง 2542
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2) สิทธิทางการเมือง เป็นสิทธิทเี่ ปิดโอกาสให้มกี ารแสดงออกซึง่ เป็นสิทธิทสี่ ำ� คัญในสังคม
ประชาธิปไตย เช่น สิทธิในเสรีภาพการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
การรับหรือแพร่ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ
2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น สิทธิในสวัสดิการทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม สิทธิในการท�ำงานร่วมในสหภาพแรงงาน สิทธิในการพักผ่อนและมีวันหยุด สิทธิมาตรฐาน
การครองชีพ มารดาและเด็กจะต้องได้รับการดูแลพิเศษ สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเข้าร่วม
ศิลปวัฒนธรรม
ในส่วนสุดท้ายของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ยอมรับว่าบุคคลทุกคน มีสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามที่ประกาศไว้ในปฏิญญาฯ ทั้งในส่วนของสังคมและระหว่างประเทศ
นอกจากนั้น ยังได้ก�ำหนดถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อประชาคม โดยในการใช้
สิทธิและเสรีภาพนัน้ จะต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมาย เพือ่ ทีจ่ ะได้มาซึง่ การยอมรับนับถือและเป็นการเคารพ
สิทธิและอิสรภาพของผูอ้ นื่ ซึง่ การกระท�ำดังกล่าวต้องตัง้ อยูบ่ นความเทีย่ งธรรมของศีลธรรม ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และสวัสดิการทั่วไปของสังคมประชาธิปไตยด้วย
ต่อมาได้มีอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
สนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครอบคลุมในเรือ่ งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อย่างกว้างขวาง มีการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชน และมีบทบัญญัติให้เอกชนฟ้องร้องกรณีรัฐได้กระท�ำ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ท�ำให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจัง โดยรัฐที่ละเมิดต้องชดใช้
ค่าเสียหายแก่บุคคลที่ถูกละเมิดเพื่อเป็นการเยียวยาแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวด้วย 9
โดยอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ได้รวมสิทธิเสรีภาพ
ในค�ำประกาศปี 1789 และสิทธิเสรีภาพใหม่ในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946 เข้าไว้ด้วยกัน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักการและแนวความคิดในการรับรองสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นหลักสากลที่ได้รับ
การยอมรับจากนานาชาติในประชาคมโลกแล้ว
นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีส่ หประชาชาติได้รองรับไว้ในปี 1986 ได้แก่
สิทธิในการพัฒนา ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา โดยในปฏิญญานีไ้ ด้ระบุถงึ สิทธิในการพัฒนา
ว่าเป็นสิทธิมนุษยชนด้านหนึ่งที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์ทุกคนและประชาชาติทั้งปวงมี
สิทธิทจี่ ะมีสว่ นร่วมให้การสนับสนุนและได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการเมืองทีส่ ทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงได้รบั การตระหนักอย่างสมบูรณ์ การพัฒนา
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและปัจเจกทุกคนอย่างต่อเนื่อง
9

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

บนพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา และมีความหมายรวมถึงการได้รบั การกระจายผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม10
ส�ำหรับแนวความคิดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนของไทยมีพฒ
ั นาการมาตลอดเวลา ตัง้ แต่สมัยสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ แต่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของความเป็นมนุษย์
ไม่รนุ แรงเหมือนปรากฏการณ์ในต่างประเทศ เพราะผูป้ กครองส่วนใหญ่ปฏิบตั ติ อ่ ประชาชนโดยยึดหลัก
“ทศพิธราชธรรม” เป็นหลักในการปกครองประเทศชาติเสมอมา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. 2475 ได้ปรากฏบทบัญญัติที่ให้การรับรองสิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนชาวไทยไว้ในหมวด
ที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม ซึ่งมีสาระส�ำคัญให้การรับรองหลักความเสมอหน้ากัน
ในกฎหมาย เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน
การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุม การตั้งสมาคม และการอาชีพ โดยบทบัญญัติดังกล่าว
ถือเป็นการให้ความรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญเป็นครัง้ แรก11
และนับแต่นั้นมาในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ก็จะค�ำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน เป็นประการส�ำคัญเสมอ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 412 บัญญัติ
รับรองไว้ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ทีป่ ระเทศไทยมีอยูแ่ ล้ว ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญนี”้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้เคยมีบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งพอที่จะถือได้ว่า
ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยแบ่งออกเป็น 12 ส่วน13 ประกอบด้วย
1. ความเสมอภาค มีเจตนารมณ์เพื่อก�ำหนดหลักความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ
แก่บุคคลที่มีความแตกต่างกันว่าย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน
10

ปิยะนุช ฐิติพัฒนะ, สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา, กรุงเทพ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน 2546.
11
นพนิธิ สุริยะ, วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, https://www.gotoknow.org/posts/51974
12
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 55 ก หน้า 3 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557.
13
สุเทพ เอี่ยมคง, สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย, ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

-18-0219(001)P4.indd 231

231
6/5/61 BE 11:56 AM

สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

2. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มีเจตนารมณ์เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ในเคหสถาน การเลือกที่อยู่อาศัย การเดินทาง เกียรติยศชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว การสื่อสารของ
บุคคล การนับถือศาสนา การป้องกันมิให้รัฐบังคับใช้แรงงาน
3. สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม มีเจตนารมณ์เพือ่ คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลเกีย่ วกับ
ความรับผิดทางอาญามิให้ตอ้ งรับโทษหนักกว่าทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายทีใ่ ช้อยู่ ในขณะทีก่ ระท�ำความผิด
คุ้มครองความเสมอภาค และการเข้าถึงได้โดยง่ายในกระบวนการยุติธรรม การได้รับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
4. สิทธิในทรัพย์สนิ มีเจตนารมณ์เพือ่ ประกันความมัน่ คงในการถือครองทรัพย์สนิ ประกันสิทธิ
ของผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินที่ต้องก�ำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม
5. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มีเจตนารมณ์เพื่อประกันเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และการด�ำรงชีพของคนท�ำงาน
6. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครอง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสือ่ มวลชนด้วยการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
การก�ำหนดมิให้รัฐจ�ำกัดเสรีภาพการแสดงออกของบุคคล เว้นแต่เพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชือ่ เสียง สิทธิในครอบครัวของบุคคลอืน่
หรือเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันความเสือ่ มทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้รัฐสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ คุ้มครองและจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม ให้ประชาชน มีส่วนร่วม และ
ป้องกันการควบรวม การครองสิทธิขา้ มสือ่ เพือ่ คุม้ ครองให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีห่ ลากหลาย
จึงป้องกันมิให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเข้าเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม รวมถึงการแทรกแซง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มีเจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลมีความเสมอภาค ในการได้รับ
การศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเหมาะสมกับผู้เรียน คุ้มครองเสรีภาพ ทางวิชาการที่
ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
8. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทางสาธารณสุขจากรัฐอย่างเสมอภาค เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ทุพพลภาพ
การด�ำรงชีพของผู้สูงอายุ
9. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ การรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การร้องทุกข์ การโต้แย้ง การปฏิบัติราชการ
ในทางปกครอง และเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ
232
-18-0219(001)P4.indd 232

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

6/5/61 BE 11:56 AM

งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

10. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ คุ้มครองประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่
สาธารณะ คุ้มครองการรวมกลุ่มเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์กรเอกชน
องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมูค่ ณะอืน่ คุม้ ครองการตัง้ พรรคการเมืองเพือ่ สืบสานเจตนารมณ์ทางการเมือง
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระบบรัฐสภา
11. สิทธิชุมชน มีเจตนารมณ์เพื่อรับรองสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
คุ้มครองบุคคลในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษาและการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
12. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุ้มครองบุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธีต่อการกระท�ำเพื่อให้
ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองด้วยวิถีทางที่มิชอบ
ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่ได้รับการคุ้มครอง
โดยรัฐธรรมนูญนั้น อาจจ�ำแนกออกได้ 3 ประเภท คือ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิและเสรีภาพ
ในทางเศรษฐกิจ และสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเป็นการคุ้มครองที่มีความ
คล้ายคลึงกับการคุม้ ครองตามค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ. 1789 ของประเทศฝรัง่ เศส
และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 199 – 200
ได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอำ� นาจหน้าทีส่ ำ� คัญในการตรวจสอบ และรายงาน
การกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสม
ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำดังกล่าวด้วย ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยตามนิยามในมาตรา 3
ความว่า “สิทธิมนุษยชน” หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม14

14

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

จากการประมวลรวมข้อความคิดว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน อาจกล่าวได้ว่าสิทธิมนุษยชน
เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์ เพื่อให้สามารถอยู่รอดให้มีความมั่นคง
ในชีวิต และสามารถพัฒนาตนเอง โดยสิทธิมนุษยชนอาจแบ่งประเภทได้เป็นสิทธิติดตัว เช่น สิทธิ
ในชีวิตร่างกายของแต่ละบุคคล และสิทธิติดตามในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ เช่น สิทธิทาง
การศึกษา สิทธิทางสุขภาพและสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิของปัจเจกบุคคลจะต้อง
ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นด้วย

บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงบประมาณกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ส�ำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ความเห็นแก่
รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในด้านการงบประมาณ ตลอดจนการจัดท�ำงบประมาณทีส่ นองต่อนโยบาย
และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และการบริหารจัดการงบประมาณ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุภารกิจ
ของรัฐ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทัง้ มีความคุม้ ค่า
สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้15ดังนั้น ส�ำนักงบประมาณจึงเป็นองค์กรส�ำคัญ
ในการน�ำนโยบายของรัฐทีเ่ ป็นนามธรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมโดยใช้กลไกด้านการงบประมาณ
เป็นตัวขับเคลื่อน โดยในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงบประมาณที่เป็นนามธรรม ก็ได้ค�ำนึงถึง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเป็นล�ำดับ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของประชาชนตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ส่วนวิธกี ารงบประมาณ การปฏิรปู ระบบงบประมาณ รวมทัง้ การบริหารงบประมาณ
ซึ่งเป็นกระบวนงานด้านการงบประมาณ ส�ำนักงบประมาณก็ได้ค�ำนึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุน
สิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ โดยแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้จากการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งโครงสร้างของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่
1. Function (ภารกิจพื้นฐาน)
2. Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรปู ภาครัฐ งบประมาณ บูรณาการ)
3. Area (ภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด)
4. งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น หรืองบภัยพิบัติหรือเร่งด่วน
5. รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย

15

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 ข้อ 2.
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ทัง้ นี้ ในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มคี วามสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) แผนแม่บท
ระดับชาติ และนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของรัฐบาล ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง
ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ล้วนแต่เป็นพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชนทัง้ สิน้
โดยได้น้อมน�ำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติด้วย โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรง ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ร้อยละ 8.5 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งส�ำนักงบประมาณมีส่วนในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านกระบวนการด้านการงบประมาณ ประกอบด้วย
1) สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัยให้
แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสร้างระบบสวัสดิการ ให้ประชาชน
มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้
ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม โดยมีกระทรวงอื่นๆ เช่น
กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด�ำเนินการด้วย
2) สนั บ สนุ น งบประมาณตามแผนงานบู ร ณาการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดท�ำภารกิจที่เป็นการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสูส่ ากล เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค รวมทัง้ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในก�ำกับ
ของส�ำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมด�ำเนินการด้วย
2. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำ  และสร้างการเติบโตจาก
ภายใน โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 8.8 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
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รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งส�ำนักงบประมาณมีส่วน ในการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านกระบวนการด้านการงบประมาณ ประกอบด้วย
1) สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาระบบประกั นสุ ข ภาพให้ แ ก่
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพและ
เสมอภาค ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยเน้นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน บริการเฉพาะทาง
และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยทางสุขภาพ
ตลอดจนส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมในการมีสว่ นร่วม สร้างจิตส�ำนึกทางสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด�ำเนินการด้วย
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการน�ำ้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม บริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างเป็นระบบ จัดการขยะและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ ป้องกัน พืน้ ฟู และเยียวยา
ความเสียหายจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและสาธารณภัย ตลอดจนพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ส�ำนักงบประมาณมีสว่ นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านกระบวนการด้านการงบประมาณ ประกอบด้วย
1) สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้แก่กระทรวงพลังงาน เพือ่ ศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ
ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน
และพลังงานหมุนเวียน โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในก�ำกับของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด�ำเนินการด้วย
2) สนั บ สนุ น งบประมาณตามแผนงานบู ร ณาการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ให้ แ ก่
กรมทรัพยากรน�้ำ  เพื่อจัดท�ำนโยบาย และแผนส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบระดับประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และเพิม่ ศักยภาพ
กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน�้ำ  ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ
และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน�้ำและพื้นที่ชุ่มน�้ำ  และพัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล
โดยก�ำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิด
การน�ำไปใช้ของทุกภาคส่วน รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาระบบน�ำ้ อุปโภคบริโภค โดยมีกระทรวงต่างๆ

236
-18-0219(001)P4.indd 236

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

6/5/61 BE 11:56 AM

งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด�ำเนินการด้วย
ส�ำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนอีกด้านหนึ่ง ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณให้
แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยตรงในฐานะหน่วยรับงบประมาณ ส�ำหรับการ
จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นจ�ำนวน 212,123,800 บาท เพื่อปฏิบัติภารกิจใน
การตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย และเสนอมาตรการการแก้ไข
ที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม
ให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในส่ ว นของการก� ำ หนดกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การใช้ จ ่ า ยงบประมาณส� ำ หรั บ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารประกอบงบประมาณภายใต้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี ส�ำนักงบประมาณได้ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
หลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยครอบคลุมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชน
พึงจะได้รบั ซึง่ ถือเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึง่ ด้วย เช่น ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญา ค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน ซึ่งเป็นสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยส�ำนักงบประมาณได้ก�ำหนดให้ใช้จ่ายและเบิกจ่ายจากรายจ่ายงบด�ำเนินงาน ลักษณะ
ค่าใช้สอย ส่วนค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน ซึ่งเป็นสิทธิในทรัพย์สิน
ก�ำหนดให้เบิกจ่ายจากรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลางเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกรณีที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือ
โดยไม่เลือกเพศ หรือเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยการไม่เลือกปฏิบัติด้วย

การปฏิรูประบบงบประมาณบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน

ระบบงบประมาณ เป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอย่างมีระเบียบ
ในระยะเวลาหนึ่ง โดยจะต้องค�ำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อให้องค์กรได้รับผลตอบแทน
กลับคืนมาตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้16 การจัดท�ำงบประมาณของประเทศไทยส�ำหรับส่วนราชการนั้น
16

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

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

-18-0219(001)P4.indd 237

237
6/5/61 BE 11:56 AM

สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

มีแนวคิดในการจัดท�ำมาแล้วหลายรูปแบบ โดยมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบการจัดท�ำงบประมาณ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตมีการใช้ระบบงบประมาณที่มีลักษณะการรวมอ�ำนาจ แต่ไม่สามารถ
สนองตอบต่อการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของสภาพแวดล้อมได้ จึงเป็นแรงผลักดันให้มกี ารปรับปรุงระบบ
งบประมาณ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและเอื้อต่อการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เพือ่ เสริมสร้างให้มกี ลยุทธ์ในการจัดสรรทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
ตลอดจนมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญทีส่ อดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในระยะยาว ส�ำนักงบประมาณได้น�ำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้
ในการจัดการงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้งบประมาณสามารถเป็นเครื่องมือของรัฐบาล
ในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
การก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต และการติ ด ตามประเมิ น ผล ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น การจั ด ท� ำ งบประมาณ
มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การให้บริการระดับกระทรวงและระดับกรม ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่าย
โดยมีโครงสร้างแผนงาน เป็นแกนในการเชื่อมยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม
ซึง่ มีระดับชัน้ ของความเชือ่ มโยงหลากหลายและซับซ้อน ส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์ถงึ ความเชือ่ มโยง
ในแต่ ล ะระดั บ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ส ามารถน� ำ ข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด มาท� ำ การประเมิ น ผล
การบรรลุถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ส�ำหรับ
การจัดท�ำงบประมาณที่ผ่านมาได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดสรรงบประมาณในมิติหน่วยงานมากกว่า
มิติบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ จึงอาจท�ำให้เกิดความซ�้ำซ้อนในการจัดสรร
งบประมาณ และในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวได้มงุ่ เน้นให้ความส�ำคัญกับเฉพาะเงินงบประมาณ
โดยไม่ครอบคลุมถึงแหล่งเงินอื่น ส่วนระบบและรูปแบบการติดตามประเมินผลก็ให้ความส�ำคัญกับ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าการติดตามผลลัพธ์และผลส�ำเร็จที่ได้จากการจัดสรรงบประมาณ
ด้วยสภาพปัญหาของระบบและวิธีการงบประมาณที่เป็นอยู่ดังที่กล่าว ท�ำให้เป็นอุปสรรค
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารออกแบบระบบงบประมาณใหม่ ที่ เ ปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนทีก่ ว้างขวางและเป็นทางตรงมากขึน้ ในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของชาติ
สร้างธรรมาภิบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ  รวมถึงการสร้าง
หลักประกันของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณแผ่นดินด้วย โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ส�ำนักงบประมาณได้ด�ำเนินการปฏิรูประบบงบประมาณและปรับปรุงแนวทางการจัดท�ำ
งบประมาณ เพื่อให้มีลักษณะเป็นการบูรณาการงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่ซ�้ำซ้อน
มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 255917 ดังนี้
1. จัดท�ำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยส�ำนักงบประมาณร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดท�ำยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทิศทางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส�ำคัญของ
รัฐบาล พร้อมก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนระดับแผนงาน ระดับกระทรวงและหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณ ได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนด รวมทั้งสามารถติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานได้ ตามหลักการภายใต้คำ� ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี ค.ศ. 1789
และน�ำผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ย่อมท�ำให้การใช้จ่าย
งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเทศด� ำ เนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ร ะเบี ย บแบบแผน อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนได้รบั การพัฒนาความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ตลอดจนการได้รบั ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็นธรรม
จากการใช้ จ ่ า ยงบประมาณของภาครั ฐ ในระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นา
ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งด้วย
2. จัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยก�ำหนดให้มีการจัดท�ำ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เรือ่ งส�ำคัญ และก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการฯ พิจารณา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านต่างๆ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน่วยงานเจ้าภาพ
และหน่วยงานกลางทีเ่ กีย่ วข้องร่วมเป็นกรรมการ รวมทัง้ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรวบรวมปัญหา/อุปสรรค ส�ำหรับเป็นข้อมูลประกอบ
การพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการในปีงบประมาณปีต่อไป
การจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ดงั กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ท�ำให้งบประมาณซึง่ มีทมี่ าจากภาษีของประชาชนถูกน�ำไปใช้จา่ ยอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และไม่ซ�้ำซ้อน ทั้งนี้ ส�ำนักงบประมาณได้จัดท�ำเอกสารงบประมาณเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ได้
อั น เป็ น การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ใ นการตรวจสอบภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยสาธารณะ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ 14
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ของค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ. 1789 และสิทธิในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ในฐานะที่เป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
มาตรา 4 ที่ก�ำหนดให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครอง
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
3. จัดท�ำงบประมาณที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยจัดตั้งส�ำนักจัดท�ำงบประมาณเขตพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในลักษณะล่างขึ้นบน
Bottom Up ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในจังหวัดให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ และสามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในลักษณะ Top Down โดยการด�ำเนินงานดังกล่าว
สามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน เพื่อเสนอความต้องการให้เกิดการส่งเสริม
พัฒนา และแก้ไขปัญหาตามโครงการประชารัฐ โดยมีตัวอย่างและขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการเห็นชอบ
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หลักเกณฑ์วิธีการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติราชการประจ�ำปี และหลักเกณฑ์แนวทางการก�ำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) ส�ำนักงบประมาณร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงมหาดไทย ประชุมหารือเพื่อ
เตรียมการพิจารณาแผนพัฒนา/แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี และแนวทางการก�ำหนดกรอบการจัดสรร
งบประมาณให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) ส�ำนักงบประมาณร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการน�ำเสนอผลการพิจารณาข้างต้น โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมในการชี้แจงหรือ
ให้รายละเอียด ในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค
4) คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจ�ำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการเสนอ
นอกจากนี้ การสร้างความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ก็ถือเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างและผลการด�ำเนินงาน เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น อันจะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนสามารถควบคุมนักการเมืองที่ตนเลือกเข้าไป ภายใต้สิทธิติดตามในฐานะ
ทีเ่ ป็นพลเมือง รวมทัง้ ช่วยให้สว่ นภูมภิ าคสามารถก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของท้องถิน่ ได้ชดั เจนขึน้ ด้วย
การจั ด ท� ำ งบประมาณที่ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มนี้ ถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการปฏิ รู ป ระบบ
งบประมาณ เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของเงินงบประมาณ
อย่างเสมอภาคกัน ท�ำให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน ปรึกษาหารือ
และเสนอปัญหาหรือความต้องการ ตลอดจนเสนอแผนงานโครงการได้โดยตรง อันเป็นการเสนอ
ความต้องการของตนเองหรือของชุมชนได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ การเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท�ำงบประมาณยังถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออก
ซึ่งความคิดเห็นของตน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลโดยเสรีในทางความคิดและความเห็น
ซึง่ ถือเป็นหลักการพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชนทีน่ านาอารยประเทศต่างให้การยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
และเป็นการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในระดับฐานรากอย่างแท้จริงอีกด้วย
4. จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายล่ วงหน้ า ระยะปานกลางและระยะยาว (Medium-Term
Expenditure Framework : MTEF, Long-Term Expenditure Framework : LTEF) โดยพัฒนา
หลักเกณฑ์การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) และระยะยาว (LTEF)
เพือ่ ให้สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนงบประมาณของประเทศและของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นที่มีความต่อเนื่องในระยะยาว สามารถน�ำมาใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีได้ โดยเฉพาะการจัดท�ำประมาณการ MTEF และ LTEF เกี่ยวกับนโยบายส�ำคัญ
ของรัฐบาล โดยมีการด�ำเนินการปรับปรุง/พัฒนา หลักเกณฑ์การจัดท�ำ  MTEF จ�ำแนกเป็นรายการ
ที่ส�ำคัญ อาทิ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาระหนี้ งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึง
การจัดท�ำ  MTEF และ LTEF ให้มีความครอบคลุมของแหล่งเงินที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น ในลักษณะของ
กรอบงบประมาณรายรับ – รายจ่ายล่วงหน้าระยะกลางและระยะยาว (Medium-Term Fiscal
Framework : MTFF, Long-Term Fiscal Framework : LTFF) ที่คาดการณ์ถึงภาระหรือ
หนี้สาธารณะในภาพรวมด้วย เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาวิธีการจัดท�ำ  LTEF และน�ำมาประยุกต์ใช้
ในการวางแผนงบประมาณระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การวางแผนด้านการงบประมาณ
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ดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประมาณการจ�ำนวนเงินงบประมาณที่จะ
น�ำมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้ โดยประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1) การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการก�ำหนดแผนงาน
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพืน้ ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ
2) ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำงบประมาณแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวม 25 แผนงาน ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีต่อๆ ไป จะก�ำหนดให้มีการจัดท�ำ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการทุกแผนงาน
3) การจัดท�ำข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น เป็นการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (Pre – ceiling) เพื่อให้ทราบความต้องการเบื้องต้นในการพิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของ 4 หน่วยงานด้านการเงินการคลัง (ส�ำนักงบประมาณ/กระทรวง
การคลัง/ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ธนาคารแห่งประเทศไทย)
4) การพิจารณาจัดท�ำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และภารกิจตามข้อกฎหมายของส่วนราชการในฐานะหน่วยรับงบประมาณโดยตรง รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแนวทางการพัฒนา
ตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลในแต่ละเรือ่ งอีกครัง้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด ซึง่ สอดคล้องกับ
สิทธิในการพัฒนาที่ประชาชนทุกคนจะมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ผ่านกระบวนการด้านการ
งบประมาณที่มีการใช้จ่ายโดยหน่วยงานของรัฐในระบบเศรษฐกิจ
6. การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อรองรับการปฏิรูประบบงบประมาณ
โดยประเด็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ ที่ส�ำคัญมีดังนี้
1) ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการ รวมทั้งการก�ำหนด
ให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายแบบบูรณาการและงบบุคลากรภายใต้แผนงานเดียวกันระหว่าง
ส่วนราชการได้ เพื่อลดความซ�้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น
2) ก�ำหนดให้ห น่วยรับงบประมาณต้ อ งรายงานสถานะการเงิ นในส่ วนของเงิ นนอก
งบประมาณ เช่น เงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณส�ำหรับ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท�ำงบประมาณของฝ่ายบริหารและการพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณ
ของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ คี วามครอบคลุมทุกแหล่งเงิน (Budget Coverage) ในลักษณะของ MTFF/LTFF
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพิ่มบทบาทของส�ำนักงบประมาณในการประเมินผลและรายงาน โดยก�ำหนดให้มี
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การพัฒนาและจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อน�ำผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ประกอบในการบริหารและ
จัดท�ำงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยการติดตามประเมินผล อาจจ�ำแนก
เป็นการติดตามประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผลระหว่างการใช้จ่าย
งบประมาณ และการติดตามประเมินผลหลังการใช้จา่ ยงบประมาณ ซึง่ ให้รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ต่อเนื่องหลายปีของนโยบายส�ำคัญและนโยบายที่เป็นที่สนใจของประชาชน และให้น�ำผลการติดตาม
ประเมินผลมาประกอบการจัดท�ำนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพื่อผลักดัน
และสร้างแรงจูงใจให้ระบบงบประมาณมีความโปร่งใส คุม้ ค่า และรับผิดชอบต่อประชาชนในทุกระดับ
และให้ข้อมูลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ทั้งนี้
ในส่วนของการรายงานติดตามประเมินผลมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสิทธิของสังคมในการเรียก
ให้หน่วยงานสาธารณะทุกหน่วยงานรายงานการปฏิบัติภารกิจในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นได้
ตามข้อ 15 ของค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี ค.ศ. 1789 และสอดคล้องกับสิทธิในการ
เข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอีกด้วย
7. การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการรองรั บ การปฏิ รู ป ระบบงบประมาณ
โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1) การจั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก จั ด ท� ำ งบประมาณเพื่ อ การบู ร ณาการงบประมาณเขตพื้ น ที่ แ ละ
การบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ และจัดตัง้ ส�ำนักงบประมาณเขตพืน้ ที่
เพื่อปฏิบัติภารกิจสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่บูรณาการ
งบประมาณในมิติพื้นที่ และเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำภาพรวมของ
งบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่มีส�ำนักงานในต่างประเทศ ตลอดจนการเสนอแนะ
นโยบาย มาตรการและแนวทางในการจัดท�ำงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำงบประมาณ แผนการปฏิบตั งิ าน และแผนการ
ใช้จา่ ยงบประมาณทีส่ อดคล้องกับงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด รวมทัง้ สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี วิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในเขตพื้นที่ ตลอดจนประสานและ
บูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ ง ในภาพรวมของโครงสร้ า งและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ส� ำ นั ก
งบประมาณเขตพื้นที่จะมีความยึดโยงและสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนไทยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับพื้นที่ รวมถึง
การได้รับบริการสาธารณะโดยผ่านกลไกของระบบงบประมาณที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

2) การจัดตัง้ ส�ำนักยุทธศาสตร์การงบประมาณ เพือ่ รองรับการเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ชาติกบั
การจัดสรรงบประมาณ การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTFF) และระยะยาว
(LTFF) เพือ่ ให้รฐั บาล ภาคเอกชน และประชาชน ได้ทราบถึงประโยชน์และภาระของรายจ่ายสาธารณะ
ที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปี และระยะที่เกินกว่าภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นอกจากนี้ ส�ำนักงบประมาณยังได้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การจัดการงบประมาณทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เพื่อรองรับการจัดการงบประมาณ
ทีด่ ำ� เนินการตามการปฏิรปู ระบบงบประมาณ และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ให้แก่บคุ ลากรของส�ำนักงบประมาณ ส่วนราชการ และหน่วยงานอืน่ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และความร่วมมือในการจัดท�ำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสามารถ
น�ำความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนได้จัดฝึกอบรม
โครงการหลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
งบประมาณให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตระหนักในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น อันจะน�ำ
ไปสู่ประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง

บทสรุป

จากบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงบประมาณที่มีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรมดังกล่าว ได้นำ� มาสูแ่ นวคิดในการปฏิรปู ระบบงบประมาณ โดยใช้กลไกด้านการงบประมาณ
เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น สามารถด�ำเนินการตามภารกิจได้ โดยการปฏิรูประบบงบประมาณของส�ำนัก
งบประมาณ ได้นำ� แนวคิดในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึง่ มุง่ เน้นให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
ด้านการงบประมาณให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน เพื่อเสนอ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาตามโครงการประชารัฐ
ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทัง้ นี้ การจัดสรรงบประมาณก็จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านต่างๆ ท�ำให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศด�ำเนินไปได้อย่างมีระเบียบ
แบบแผน อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับ
ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็นธรรมจากการใช้จา่ ยงบประมาณของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้
การปฏิรปู ระบบงบประมาณดังกล่าว ยังได้เพิม่ บทบาทของส�ำนักงบประมาณในการติดตามประเมินผล
โดยส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

ด้านการงบประมาณซึ่งเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง เพื่อผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้ระบบ
งบประมาณ มีความโปร่งใส คุ้มค่า และรับผิดชอบต่อประชาชนในทุกระดับด้วย
อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบงบประมาณที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด้านการงบประมาณ โดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ นั้น แม้ทางปฏิบัติจะมีการบัญญัติกฎหมาย
รองรับสิทธิมนุษยชนของประชาชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนจะได้รับความคุ้มครองเสมอไป หากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจและละเลยการตระหนักถึงความส�ำคัญ ในสิทธิมนุษยชนที่ตนพึงมีและ
ควรปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลในสังคม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ของตนอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักสิทธิมนุษยชน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และบังเกิดผลต่อประชาชนทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนินการ
ของรัฐโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจาก
กระบวนการยุติธรรมของไทย
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล*

1. บทน�ำ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นสิทธิที่มุ่งจะคุ้มครองมนุษย์ทุกคน โดยไม่แบ่งแยก
เชือ้ ชาติ  สัญชาติ หรือศาสนา หรือเพศชายหญิง โดยถือว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์
ทุกคน เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติ ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ และเพราะเหตุที่เกิดเป็น
มนุษย์นี้เองเพียงเหตุผลเดียว จึงได้รับการคุ้มครอง โดยเหตุนี้ จึงถือกันว่าสิทธิมนุษยชนนี้มีมาก่อน
ที่จะก่อตั้งรัฐขึ้น1 รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐนั้นมิได้สร้างสิทธิมนุษยชนขึ้น หากแต่รับรองยืนยันถึง
การมีอยู่ของสิทธินี้ และบัญญัติรายละเอียดของการคุ้มครองเท่านั้น สิทธิมนุษยชนจึงเป็นการก�ำหนด
คุณค่าชีวิตของมนุษย์ ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ควรมีสิทธิอะไรบ้างที่ติดตัวมาแต่เกิด ในฐานะที่เป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานอันมีอยู่ตามธรรมชาติ การแทรกแซงโดยอ�ำนาจรัฐจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย
ที่ผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของปวงชนตามกระบวนการที่ชอบธรรมแล้วเท่านั้น2
สิทธิมนุษยชน ต่างกับสิทธิพลเมือง (Civil Rights) สิทธิพลเมืองไม่ใช่สทิ ธิทมี่ รี ากฐานมาจากสิทธิ
ตามธรรมชาติ3 เป็นสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญของแต่ละรัฐมุง่ ทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองเฉพาะบุคคลทีเ่ ป็นพลเมือง
ของรัฐ เช่น การให้ความคุ้มครองแก่ชนชาวไทยในเรื่องต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ของไทย
ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย4 ไม่ว่าเป็นสิทธิในทางการเมือง สิทธิในการประกอบอาชีพ  
หรือสิทธิในการเลือกถิ่น ที่อยู่ เป็นต้น บุคคลที่มิใช่พลเมืองไทย ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง

* ทนายความอาวุโส, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
1
2
3
4

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. กรุงเทพ : วิญญูชน. 2543 หน้า 44
เพิ่งอ้าง หน้า 24
เรื่องเดียวกัน หน้า 44-46
ดู รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หมวด 3 มาตรา 26-67
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย

การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั่วไปนั้น มีหลักพื้นฐานว่าควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
เพราะสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนัน้ มีผลผูกพันต่ออ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจ
ตุลาการของรัฐนั้น ดังเช่นที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ต่างบัญญัติไว้ในมาตรา 27  
อย่างไรก็ดี การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญย่อมมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับขอบเขตและองค์กร ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับ
ขอบเขต คือ การคุ้มครองโดยทั่วไปจะมีผลเฉพาะในอาณาเขตของรัฐ ส่วนข้อจ�ำกัดขององค์กร คือจะ
ผูกพันเฉพาะองค์กรของรัฐนั้น
เหตุผลทีใ่ ห้รฐั บัญญัตใิ ห้การคุม้ ครองด้านสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนัน้ ก็เพือ่ ป้องกันมิให้บคุ คล
ในรัฐถูกกระท�ำโดยไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมายจากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัจจุบันการให้ความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้ขยายตัวออกไปครอบคลุมถึงอ�ำนาจที่ปัจเจกบุคคลในรัฐอาจเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องให้รัฐกระท�ำการได้โดยตรง ดังเช่น มาตรา 28 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เป็นต้น ที่บัญญัติ
ให้บุคคลสามารถฟ้องร้องรัฐเพื่อบังคับให้รัฐกระท�ำการได้  
นอกจากนี้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระหน้ า ที่ แ ละความผู ก พั น ต่ อ
ฝ่ายนิติบัญญัติในการบัญญัติกฎหมายในรายละเอียดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อสิทธิเสรีภาพนั้น
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มาตรา 35 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หรือ มาตรา 44 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมได้รับ
หลั ก ประกั น ความปลอดภั ย และสวั ส ดิ ภ าพในการท� ำ งาน รวมทั้ ง หลั ก ประกั น ในการด� ำ รงชี พ
ทั้งในระหว่างการท�ำงานและเมื่อพ้นภาวะการท�ำงาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ในกรณีเช่นนี้
จะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีพันธกิจที่จะต้องบัญญัติกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้การคุ้มครอง
หรือรับรองสิทธิของรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติต่อไปด้วยว่า
หากฝ่ายนิติบัญญัติละเลยไม่บัญญัติกฎหมายเพื่อให้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ส�ำเร็จ จะเกิด
ผลร้ายต่อฝ่ายนิติบัญญัติในลักษณะใดบ้าง ดังนั้น แม้จะก�ำหนดเวลาในบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญนั้น แต่ก็ไม่ได้บัญญัติว่าหากละเลย
ไม่บัญญัติกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้ว จะเกิดผลอย่างไร
บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญยังก่อให้เกิดภารกิจในการให้หลักประกัน
ในกระบวนการยุตธิ รรมทางศาลด้วยซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญเพราะศาลเป็นทีพ่ งึ่ สุดท้ายหากมีการละเมิดสิทธิ
เกิดขึ้น ดังนั้น หากมีแต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ แต่เมื่อมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น
กลับไม่มีหลักประกันว่าจะป้องกันการละเมิดหรือเยียวยาการละเมิดอย่างไร การคุ้มครองหรือรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญย่อมไร้ความหมาย จึงจ�ำเป็นต้องมีหลักประกันในกระบวนการทางศาลที่จะท�ำให้
สิทธิดังกล่าวนั้นเป็นจริงขึ้นได้ในทางปฏิบัติ โดยถือเป็นสิทธิเรียกร้องมหาชนที่ประชาชนสามารถ
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ฟ้องร้องต่อศาลเพือ่ ขอให้บงั คับตามสิทธิเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ ดังเช่นทีบ่ ญ
ั ญัติ ไว้ในมาตรา 28
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25505  วา่ “บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้”

2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญของไทย
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไม่น้อยหน้าประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
และเมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
ทีไ่ ด้รบั การยกร่างและประกาศใช้แทนทีก่ ย็ งั ยึดถือแนวการให้ความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างละเอียด
คล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ แม้อาจมีรายละเอียดบางส่วนแตกต่าง ดังจะเห็น
ได้จากบทบัญญัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป โดยบัญญัติบังคับให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม6
2. การให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีมนุษย์7 โดยบัญญัติว่า ตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิได้8
3. การให้ความคุ้มครองความเสมอภาคของบุคคล และความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย9
โดยบัญญัติห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ10
5

6
7
8
9
10

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 25 วรรคสาม บัญญัติว่า ไว้ในท�ำนองเดียวกันว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้”
รัฐธรรมนูญของไทยจึงไม่เพียงแต่บัญญัติให้การคุ้มครองในหลักการเท่านั้น แต่หากบัญญัติในลักษณะของกฎหมาย
สารบัญญัติที่บุคคลสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 วรรคสอง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 4  
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 27
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 27
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย

4. การคุ้มครองสิทธิในการฟ้องร้องเพื่อบังคับตามรัฐธรรมนูญโดยบัญญัติให้บุคคลสามารถ
อ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และให้สิทธิบุคคล
ซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญเพือ่ ใช้สทิ ธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้โดยตรงภายใต้เงื่อนไขบางประการ11
5. การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายโดยการบัญญัติให้การบุคคลย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายโดยการบัญญัติห้ามมิให้การจับและการคุมขังบุคคล เว้นแต่
มีคำ� สัง่ หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ12 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใด
อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระท�ำได้ต่อเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นกัน13 นอกจากนี  ้
หากมีการกระท�ำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเกิดขึ้น ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท�ำเช่นว่านั้น
รวมทั้งจะก�ำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
6. การให้ ค วามคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพส่ ว นบุ ค คลโดยการรั บ รองว่ า บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพ
ในเคหสถาน ตลอดจนการทีจ่ ะอยูอ่ าศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสขุ ทัง้ การเข้าไปในเคหสถาน
โดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระท�ำ
มิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติท�ำนองเดียวกับ
การค้น14 นอกจากนี้ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลยังให้ความคุ้มครองต่อสิทธิของบุคคล
ในครอบครัว เกียรติยศ ชือ่ เสียง ตลอดจนความเป็นอยูส่ ว่ นตัวด้วยซึง่ รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล15

11
12
13
14
15

ดู รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 25 วรรคสาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 28 และดู เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์ “หลักประกันจากการถูกจับกุมตรวจค้นทีไ่ ม่เป็นธรรม”,
นิติศาสตร์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 11 (2523), หน้า 453-468
เรื่องเดียวกัน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 33
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 32
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7. การให้ความคุม้ ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม16 การให้ความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเสรีภาพดังกล่าวข้างต้นนั้น จะเห็นว่าเป็นการให้ความคุ้มครองที่เป็นหลักหรือแนวคิดทางทฤษฎี   
ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได้ ก็ต่อเมื่อมีมาตรการรองรับไว้
ในทางปฏิบัติ ซึ่งก็ได้แก่กระบวนการยุติธรรมนั่นเอง หากแม้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การจับหรือการค้น
ต้องมีหมายศาล ก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายในแบบของกฎหมายวิธีสบัญญัติออกมารองรับเพื่อให้
เป็นมาตรการที่ต้องถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับ
เรือ่ งดังกล่าว เช่น ก่อนจับต้องด�ำเนินการอย่างไร ภายหลังการจับต้องด�ำเนินการอย่างไร ต้องแจ้งข้อหา
อย่างไร มีอ�ำนาจควบคุมตัวกี่วัน ต้องด�ำเนินการสอบสวนอย่างไร ภายในก�ำหนดเวลาเท่าใด เป็นต้น  

3. กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักประกันของสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ หากปราศจาก
หลั ก กระบวนการยุติธรรมที่ดีและเป็นธรรมเป็ นแนวปฏิ บัติ ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บสิ ท ธิ เ สรี ภาพแล้ ว  
บทบัญญัติคุ้มตรองสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็ยากจะเกิดผลตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้
กระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ การให้ความคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลมีความส�ำคัญในฐานะเป็น
หลักประกันว่าสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคล และสิทธิอนื่ ๆ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ให้ความคุ้มครองนั้น จะได้รับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตามมาตรฐาน
สากล โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำของกระบวนการยุติธรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นจะกล่าวหาบุคคลว่าล่วงละเมิดต่อกฎหมาย ต้องจับตัวไปด�ำเนินคดีนั้น จะต้อง
ผ่านกระบวนการอย่างไร จึงจะเป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจ
พิจารณาไปตามล�ำดับดังนี้

16

น่าสังเกตว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ท�ำนองเดียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติถึงสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ท�ำให้เกิดปัญหาว่าบุคคลอื่นที่มิใช่พลเมืองไทยจะได้รับ
การคุ้มครองและมีสิทธิในกระบวนยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
แล้ว จะเห็นว่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้บัญญัติไว้ในมาตรา 237-247 ซึ่งอยู่ในหมวด 8 เรื่องศาล จะเหมาะสมกว่า
เพราะหลักประกันเรื่องกระบวนยุติธรรมนั้น น่าจะเป็นหลักประกันพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
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1. บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญา ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้การกระท�ำนั้นเป็นความผิด
หลักการส�ำคัญอันเป็นที่ยอมรับกัน คือ ความรับผิดในทางอาญาของบุคคลนั้น จะต้องมี
กฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระท�ำนั้น ๆ เป็นความผิดทางกฎหมายในขณะที่บุคคลนั้นกระท�ำเท่านั้น
หลักดังกล่าวนี้เป็นแม่บทอย่างหนึ่งของหลักทฤษฎีกฎหมายอาญา ดังที่ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 2 ได้บัญญัติไว้17
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นว่าหลักทฤษฎีที่ว่าไม่มีการกระท�ำผิดโดยไม่มีกฎหมาย
เมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้น�ำหลักดังกล่าวมาบัญญัติไว้
ในมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยบัญญัติว่า
			 “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำนั้น
บัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำความผิดมิได้
			 ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด
			 ก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิดมิได้”
ผลของการบัญญัติ มาตรา 29 ไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ดังกล่าว แม้หลักการจะ
ไม่แตกต่างไปจากหลักกฎหมายอาญาดังกล่าวที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา แต่ก็น่าจะมีผลเป็น
การเพิม่ น�ำ้ หนักของทฤษฎีดงั กล่าวว่า การปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ ไปจากหลักดังกล่าว นอกจากจะไม่เป็นการปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังเป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ ต่อรัฐธรรมนูญอีกด้วย

17

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า่ “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมือ่ ได้กระท�ำการอันกฎหมาย
ที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�ำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้
ในกฎหมาย” ซึ่งตรงกับหลัก Nullum crimen, nulla poena sine lege และสอดคล้องกับปฏิญาณสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อ 11 (2) ส�ำหรับผู้สนใจประเด็นนี้ อาจดูเพิ่มเติมจาก จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญา ภาค 1,
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2529, หน้า 39-49, หยุด แสงอุทัย กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516 หน้า 35-43, เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ค�ำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 หน้า 13-18.
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

2. หลักประกันเกี่ยวกับระบบของกระบวนการยุติธรรม
หลักส�ำคัญประการทีส่ องก็คอื การให้หลักประกันว่ากระบวนพิจารณาเพือ่ ให้ได้ขอ้ ความจริง
เกี่ยวกับกระท�ำของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดต่อกฎหมายนั้น จะต้องเป็นกระบวนพิจารณาที่
เป็นธรรมและโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่น�ำหลักการเหล่านี้มาบัญญัติ
รับรองไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุด ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 255018 ดังจะเห็นว่า รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิในกระบวนยุติธรรมไว้ในมาตรา 40 ซึ่งบัญญัติรับรองว่า
บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง
การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ
การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ
การได้รบั การพิจารณาโดยผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการทีน่ งั่ พิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รบั ทราบ
เหตุผลประกอบค�ำวินิจฉัย ค�ำพิพากษา หรือค�ำสั่ง
(3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
เป็นธรรม
(4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ�ำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับ
การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ สิทธิในการได้รบั การสอบสวน
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค�ำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ�ำเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และ
ความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ หรือผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครอง
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

18

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 บัญญัติหลักด้านระบบของกระบวนการยุติธรรมไว้ใน หมวด 8 ส่วนที่ 1 ตั้งแต่ มาตรา 237 ถึง
มาตรา 247 ส่วนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่ปรากฏบทบัญญัติท�ำนองเดียวกับ มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
หรือบทบัญญัติใน หมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 อีก อันน่าจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าแนวคัดค้าน การให้หลักประกัน
ด้านกระบวนยุติธรรมของไทยถดถอยลง
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(7) ในคดี อ าญา ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ� ำ เลยมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การสอบสวนหรื อ การพิ จ ารณาคดี
ที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับ
การปล่อยตัวชั่วคราว19
(8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ
3. ความจริงจังในนโยบายของรัฐในการบริหารกลไกของกระบวนการยุติธรรม
แม้จะมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือของกฎหมายอื่น วางหลักกระบวนการยุติธรรม
ในรายละเอียดไว้เป็นอย่างดีเพียงไรก็ตาม หากรัฐไม่มีความจริงใจในการผลักดันให้สภาพบังคับของ
กลไกต่าง ๆ ที่เป็นห่วงโซ่ของกระบวนการยุติธรรมมาขับเคลื่อนไปตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
บัญญัติไว้แล้ว ประชาชนก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและโดยเสมอภาค
หรือไม่ ดังนั้น มาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 จึงได้รับการบัญญัติขึ้น ก�ำหนดให้รัฐต้อง
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้มกี ารปฏิบตั แิ ละบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรม
และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบ
งานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย20
(2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และโดยบุคคลอื่น และต้องอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
(3) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ด�ำเนินการเป็นอิสระ
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทัง้ การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
(4) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด�ำเนินการ
เป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(5) สนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

19

20

การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวนั้น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 239 ซึ่งมีรายละเอียดและ
ความชัดเจนมากกว่า มาตรา 40 (1) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาก ในขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ไม่มีบทบัญญัติ
ในลักษณะนี้ อันอาจสะท้อนให้เห็นถึง การถดถอยของแนวคิดนี้
เช่น การประสานงานกับหน่วยงานทนายความอาสาของสภาทนายความ เป็นต้น
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4. หลักการส�ำคัญของกระบวนการยุติธรรม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในสาระส�ำคัญ เริ่มตั้งแต่เมื่อมี
การกล่าวหาว่าบุคคลกระท�ำผิดกฎหมาย อันเป็นเหตุให้มีการด�ำเนินการด้านกระบวนยุติธรรมขึ้น
กล่าวคือ การค้น การจับ การควบคุมตัว การสอบสวน ไปตลอดสายเพื่อน�ำตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหา
ไปด�ำเนินคดีนั้น โดยทั่วไปได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระบวนการทางยุติธรรม
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนั้นอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้
		4.1. การค้น
การที่บุคคลถูกค้นตัวย่อมเป็นการถูกละเมิดสิทธิ การค้นจึงเป็นกระบวนการยุติธรรม
ที่ส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติถึงวิธีด�ำเนินการไว้ ตัวสิทธิมนุษยชนนั้น ได้รับการรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องวิธีการนั้น อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เรื่องการค้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57 บัญญัติว่าการค้น
ในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีค�ำสั่งหรือหมายของศาลส�ำหรับการนั้น โดยเหตุนี้ การค้น
ในที่รโหฐานเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของจึงต้องมีค�ำสั่งศาลหรือหมายของศาล การค้นในที่รโหฐาน
จะเพื่อหาอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากคนหรือสิ่งของ “ที่รโหฐาน” นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 (13) นิยามว่าหมายถึง ที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ที่สาธารณสถาน และ “สาธารณสถาน”
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) หมายถึง สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรม
ที่จะเข้าไปได้ ส่วนค�ำว่า “สิ่งของ” นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (18) ได้
นิยามว่าหมายถึงสังหาริมทรัพย์ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้ โดยให้รวมทั้งจดหมาย
โทรเลขและเอกสารอย่างอื่น ๆ  
จากความหมายตามนิยาม จึงเห็นได้ว่า การค้นในที่สาธารณสถาน ไม่จ�ำต้องมีหมายค้น
ค�ำสั่งศาลหรือหมายค้นจะใช้เฉพาะกับการค้นในที่รโหฐานเท่านั้น สถานที่ใดเป็นที่สาธารณสถาน
หรือไม่นั้น ไม่ต้องค�ำนึงว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เช่น สถานที่การค้าประเวณี  
เพียงแต่พิจารณาว่าสถานที่นั้นประชาชนมีความชอบธรรมจะเข้าไปได้หรือไม่ ถ้าประชาชนมีความ
ชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ สถานที่นั้น ก็เป็นสาธารณสถาน ไม่ใช่ที่รโหฐาน ห้องโถงซึ่งใช้เป็นที่รับแขก
ในสถานที่การค้าประเวณีเป็นสถานที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ (ค�ำพิพากษาฎีกา
ที่ 887/2520 ประชุมใหญ่) ร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่มีคนนั่งกินอยู่ในร้าน ไม่ใช่ที่รโหฐาน แต่เป็นที่
สาธารณสถาน ต�ำรวจมีอ�ำนาจเข้าไปค้นตัวจ�ำเลยที่ก�ำลังผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่ได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 93 และเมื่อพบว่ามีเมทแอมเฟตามีนอยู่ในครอบครอง เจ้าพนักงานต�ำรวจ
ย่อมจับจ�ำเลยได้ โดยไม่ต้องมีหมายจับ ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 78 (1) เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า
แต่หากจ�ำเลยปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้ว อยู่ในร้าน ในช่วงเวลานั้น คงต้องถือว่าเป็นที่รโหฐานหรือ
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โรงภาพยนตร์ที่ปิดฉายแล้ว ก็เป็นที่รโหฐานได้ เพราะในช่วงเวลาเช่นนั้น เจ้าของสถานที่น่าจะมี
เจตนาหวงกันมิให้บุคคลอื่นเข้าไป ดังนั้น พอจะถือเป็นหลักได้ว่า สถานที่ใดที่ปิดท�ำการแล้ว
หรือหยุดให้บริการเนื่องจากเลยเวลาบริการหรือเป็นวันหยุด ย่อมไม่ใช่สถานที่ประชาชนจะมี
ความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 บัญญัติห้ามมิให้ค้นบุคคลในที่
สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
บุคคลนั้นมีส่ิงของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระท�ำความผิด หรือได้มาโดยการกระท�ำ
ความผิด หรือมีไว้เป็นความผิด
เมือ่ รัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาบัญญัตใิ ห้การค้นในทีร่ โหฐาน
จะต้องมีหมายค้นของศาล เจ้าพนักงานต�ำรวจ แม้จะเป็นเจ้าพนักงานต�ำรวจผู้ใหญ่ก็ไม่มีอ�ำนาจค้น
โดยไม่มหี มายค้นได้ ในการขอหมายค้นจากศาล จะต้องปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรทีท่ ำ� ให้ศาล
เชือ่ ว่ามีเหตุทจี่ ะออกหมายได้  และในหมายค้นจะต้องมีรายละเอียดตามทีป่ ระมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา 69 และ 63 ก�ำหนดไว้
เนื่องจากการค้นในที่รโหฐานเป็นการเข้าไปในสถานที่ซึ่งเห็นได้โดยสภาพว่าเจ้าของ
ไม่ประสงค์ให้เข้าไปและเป็นสถานที่คนทั่วไปไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ การค้นจึงกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะอยู่โดยสงบ การ
ขอหมายค้นและการออกหมายค้นนั้น เจ้าพนักงานและศาลจึงจ�ำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบ
และใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนที่จะออกหมายค้นให้ตามที่ขอหมายค้นนั้น ต้องระบุรายละเอียด
ต่าง ๆ ไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60 เช่น สถานที่ที่จะค้น แต่ศาลฎีกา
เคยพิพากษาว่า การระบุบ้านเลขที่ไม่ตรงกับบ้านที่ค้น คือระบุบ้านเลขที่ 53/3 แต่บ้านที่ต้องการค้น
คื อ 54/3 เป็นเรื่องการเขียนตัวเลขผิ ด พลาด สาระส� ำ คั ญ อยู ่ ที่ ว่ า บ้ า นนั้ นเป็ นของจ� ำ เลยหรื อ
เป็นเป้าหมายที่ต้องการค้นหรือไม่ ถ้าใช่ แม้จะระบุเลขบ้านผิดไป ก็ไม่ท�ำให้หมายค้นนั้นเสียไป
(ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1328/2544) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
อย่างเคร่งครัดแล้ว  ต้องถือว่าเจ้าพนักงานขาดความระมัดระวังและความรอบคอบในการขอหมายค้น
เหตุที่จะออกหมายค้นนั้น บัญญัติไว้ในมาตรา 69 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ คือ
(1) เพือ่ พบและยึดสิง่ ของซึง่ จะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง
หรือพิจารณา
(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุ
ควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท�ำความผิด
(3) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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(4) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ
(5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งศาลในกรณีที่จะยึดหรือจะพบ
โดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว
		4.2 การจับ
ในเรื่องการจับนั้น รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจับเอาไว้สั้น ๆ
ในมาตรา 32 วรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท�ำมิได้เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ดังนัน้ การจับตามรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้กระท�ำ
ได้เพียง 2 ประการ คือ เมื่อมีค�ำสั่งหรือหมายของศาล หรือ เมื่อมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เท่านั้น ในขณะที่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจับไว้โดยละเอียดกว่าในมาตรา 237
ในคดีอาญา ว่าการจับและคุมขังบุคคลใด จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้น
ได้กระท�ำความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้อง
ได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่
ต้องถูกน�ำตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับน�ำตัวไปถึงที่ท�ำการของพนักงาน
สอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือ
มีเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ก. เหตุที่จะออกหมายจับ
เหตุออกหมายจับนั้น ป.วิ อาญา ได้บัญญัติไว้เป็นสองกรณีตามมาตรา 66 (1)
และ (2) โดยมาตรา 66 (1) นั้น ได้บัญญัติเหตุออกหมายจับโดยค�ำนึงถึงอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกิน
3 ปี เป็นหลักโดยไม่ต้องพิจารณาว่า มีเหตุอันสมควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐานหรือก่อเหตุอนั ตรายประการอืน่ หรือไม่ แต่ถา้ อัตราโทษจ�ำคุก 3 ปีพอดี หรือต�ำ่ กว่า 3 ปี
ก็ไม่มีเหตุออกหมายจับผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 66 (1) นี้ แต่ก็มิได้หมายความว่าเมื่อมี
การกระท�ำความผิดซึ่งมีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปีแล้วศาลจะต้องออกหมายจับให้ทุกกรณี
เสมอไป ศาลย่อมใช้ดุลพินิจออกหรือไม่ออกหมายจับให้ก็ได้ ต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
เหตุออกหมายจับอีกกรณีหนึ่ง ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 66 (2) นั้น ใช้กับกรณีปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีเหตุอันสมควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือ
ก่อเหตุภยันตรายประการอืน่ โดยต้องพิจารณาจากข้อมูลหรือพยานหลักฐานเป็นกรณี ๆ ไปอย่างไรก็ดี
มาตรา 66 วรรคสอง ได้บัญญัติว่า ถ้าบุคคลนั้น ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียก
หรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้น เป็นบุคคลที่จะหลบหนีอันเป็นเหตุให้
ออกหมายจับตามมาตรา 66 (2) ได้ ทั้งนี้ ไม่ต้องค�ำนึงว่าความผิดนั้นมีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกิน
สามปีหรือไม่
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ข. การเพิกถอนหมายจับ
ป.วิ อาญา มาตรา 68 บัญญัติว่า หมายจับคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับได้ เว้นแต่
ความผิ ด อาญาตามหมายนั้ น ขาดอายุ ค วามหรื อ ศาลซึ่ ง ออกหมายนั้ น ได้ ถ อนหมายคื น ดั ง นั้ น
เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานจั บ บุ ค คลตามหมายจั บ ได้ แ ล้ ว หรื อ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดเวลาหรื อ อายุ ค วามที่ ร ะบุ
ในหมายจับ แต่เจ้าพนักงานยังไม่สามารถจับบุคคลตามหมายจับได้ หมายจับนั้นเป็นอันสิ้นผลไปเอง
โดยไม่ตอ้ งเพิกถอน อย่างไรก็ดี อาจมีบางกรณีทยี่ งั ไม่มกี ารจับบุคคลตามหมายจับและยังไม่พน้ ก�ำหนด
เวลาหรืออายุความดังกล่าว แต่มเี หตุทจี่ ะเพิกถอนหมายจับ ศาลก็จะต้องด�ำเนินการเพิกถอนหมายจับ
เสียเป็นการด่วน เพื่อมิให้มีการจับตามหมายนั้นอีก ทั้งนี้ เพราะหมายจับเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ค. การจับโดยไม่มีหมาย
โดยหลักการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและตาม ป.วิ อาญา การจับบุคคล
จะกระท�ำไม่ได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ป.วิ อาญา มาตรา 78
บัญญัติให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจเป็นผู้มีอ�ำนาจจับได้ การที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต�ำรวจจับบุคคลโดยไม่มีหมายจับได้ จึงเป็นข้อยกเว้น
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มี
หมายจับหรือค�ำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท�ำความผิดซึ่งหน้า ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 8021
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้
เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถ
อาจใช้ในกระท�ำความผิด
(3) เมือ่ มีเหตุทจี่ ะออหมายจับบุคคลนัน้ ตามมาตรา 66 (2) แต่มคี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(4) เป็นการจับผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีห่ นีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชัว่ คราว
22
ตามมาตรา 117

21
22

ความผิดซึ่งหน้าตาม ป.วิ อาญา มาตรา 80 ได้แก่ “ความผิดซึ่งเห็นก�ำลังกระท�ำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มี
ความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท�ำผิดมาแล้วสด ๆ” ส่วนกรณีอื่นนั้นเป็นกรณีที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 117 กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยซึ่งได้รับการประกันตัวไปหลบหนีไปนั้น นอกจาก เจ้าพนักงาน
จะจับได้แล้ว นายประกันก็อาจขอให้ตำ� รวจช่วยจับหรือหากขอให้ตำ� รวจช่วยไม่ทนั ท่วงที นายประกันก็มอี ำ� นาจจับผูต้ อ้ งหา
หรือจ�ำเลยได้เอง
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การจับโดยไม่มีหมายจับเพราะการกระท�ำความผิดซึ่งหน้านั้นจะต้องจับโดยทันที
เนื่องจากการกระท�ำความผิดซึ่งหน้าและการจับนั้นต้องยังไม่ขาดตอน
การจับโดยไม่มีหมายตามมาตรา 78 (3) หมายถึงกรณีที่ เมื่อมีหลักฐานตามสมควร
ว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระท�ำความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นตามมาตรา 66 (2) และมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ อนึ่ง จะเห็นได้ว่า ตามวรรคสองของมาตรา 66 ถ้าบุคคล
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี และน่าสังเกตว่ากรณี
ตามมาตรา 66 (2) ไม่ได้บัญญัติในเรื่องอัตราโทษหรือจ�ำกัดเฉพาะความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ�ำคุก
3 ปีลงมาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ แม้เป็นความผิดอาญา ที่มีอัตราโทษจ�ำคุกเกิน 3 ปี เจ้าพนักงานก็สามารถ
จับบุคคลนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามมาตรา 78 (3)
ง. การจับโดยราษฎร
อ�ำนาจจับของราษฎรเป็นไปตาม ป.วิ อาญา มาตรา 79 ซึ่งโดยหลักแล้ว ราษฎร
จะจับผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา 82 หรือเมื่อผู้นั้นกระท�ำความผิดซึ่งหน้าและ
ความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ป.วิ อาญา มาตรา 82 ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ จะขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง23 เพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิด
อันตรายแก่เขาไม่ได้      
กรณีราษฎรจับราษฎรตาม ป.วิ อาญา มาตรา 79 จะต้องปรากฏว่ามีการกระท�ำ
ความผิดซึ่งหน้าต่อราษฎรผู้นั้นตามมาตรา 80 และความผิดซึ่งหน้านั้นต้องได้ระบุไว้ในบัญชีท้าย
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาด้วย  ถ้าเป็นความผิดอืน่ และไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีทา้ ยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาราษฎรไม่มีอ�ำนาจจับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานขอให้ราษฎรจับ
ตามหมายจับ ก็ไม่จ�ำต้องเป็นความผิดที่ระบุในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
อาจเป็นความผิดอะไรก็ได้ที่มีการออกหมายจับไว้ตามหลักเกณฑ์การออกหมายจับก็ได้
ในกรณีที่มีท้ังความผิดที่ระบุและความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาในเวลาเดียวกันถ้าราษฎรเห็นความผิดดังกล่าว ก็น่าจะมีอ�ำนาจจับได้24
23

24

“บุคคลใกล้เคียง” ในที่นี้หมายถึงราษฎรนั่นเอง มาตรา 82 นี้ก่อให้เกิดปัญหาว่าเป็นค�ำสั่งหรือไม่ ถ้าราษฎรไม่ช่วยจับ
จะเป็นการฝ่าฝืนค�ำสัง่ เจ้าพนักงานหรือไม่ เมือ่ กฎหมายบัญญัตวิ า่ เป็นเรือ่ งขอให้ชว่ ยเหลือ อีกทัง้ ราษฎรไม่มหี น้าทีโ่ ดยตรง
ในการช่วยต�ำรวจจับโจร จึงไม่น่าจะเป็นค�ำสั่ง
ดูคำ� พิพากษาฎีกาที่ 854/2507 ซึง่ ศาลฎีกาวินจิ ฉัยว่า บุคคลในบ้านทีเ่ ห็นคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์นนั้ ย่อมจับคนร้ายนัน้ เองได้  
เพราะความผิดฐานลักทรัพย์และพยายามลักทรัพย์นั้นเป็นความผิดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แม้ความผิดฐานบุกรุกจะไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายประมวลฯ ก็ตาม
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เมื่อจับแล้ว ป.วิ อาญา มาตรา 83 บัญญัติว่าเจ้าพนักงานซึ่งท�ำการจับต้องแจ้งแก่
ผู้ที่ถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท�ำการของพนักงานสอบสวน และในกรณีที่
เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับก็ให้แสดงต่อผู้ถูกจับ
พร้อมทั้งต้องแจ้งด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค�ำของผู้ถูกจับนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ
หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ อันเป็นบทบัญญัติที่สอดรับกับ ป.วิ อาญา มาตรา 7/1 (1) ที่ว่า ผู้ถูกจับ
มีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวได้
		4.3 การควบคุมตัวและการสอบสวน
ภายหลังจากที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แล้ว พบว่ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมด้านคดีอาญาขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้องแก้ไขให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็ใช้เวลาถึงประมาณ 7 ปี คือปี พ.ศ. 2547 จึงแก้ไขบทกฎหมายที่เป็น
สาระส�ำคัญได้ส�ำเร็จ
ก. การควบคุมตัว
การควบคุมตัวเป็นผลที่เกิดจากการจับ และโดยสภาพย่อมกระทบต่อเสรีภาพของ
ผู้ถูกควบคุมตัว ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และ
เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถด�ำเนินไปได้ กฎหมายจึงบัญญัติให้เจ้าพนักงาน
ที่จับตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว จะต้องเอาตัวไปยังที่ท�ำการของพนักงานสอบสวนโดยทันที พร้อมทั้งให้แจ้ง
ข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับทราบ ถ้ามีหมายจับ ให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและ
อ่านให้ฟงั และมอบส�ำเนาบันทึกการจับกุมแก่ผถู้ กู ขับด้วย อีกทัง้ ต้องแจ้งให้ผถู้ กู จับทราบด้วยว่ามีสทิ ธิ
ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค�ำของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
และผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบและปรึกษาทนายความ
เมื่อได้ด�ำเนินการข้างต้นแล้ว เจ้าพนักงานจะต้องให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิของตน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 7/1 และให้มีสิทธิติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ผู้ถูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้ง
ให้ทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ถูกควบคุมตัว ถ้อยค�ำที่ผู้ถูกจับให้ไว้นั้น หากเป็นค�ำรับสารภาพ
ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ หากเป็นถ้อยค�ำอื่น จะรับฟังได้ ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารควบคุมตัวนัน้ กฎหมายห้ามมิให้ใช้วธิ คี วบคุมผูถ้ กู จับเกินกว่า
ที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้หนีเท่านั้น
ส�ำหรับระยะเวลา กฎหมายก็ก�ำหนดห้ามมิให้ควบคุมตัวไว้เกินกว่าที่จ�ำเป็นตาม
พฤติการณ์แห่งคดี ในคดีทั่วไปที่ต้องมีการสอบสวน จะต้องน�ำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ไปถึงที่ท�ำการของพนักงานสอบสวน  เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�ำเป็นส�ำคัญ    
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ในกรณี ที่ ฟ ้ อ งไม่ ทั น ภายในก� ำ หนด 48 ชั่ ว โมง เจ้ า พนั ก งานสอบสวนหรื อ
พนักงานอัยการก็จะต้องยื่น ค�ำฝากขังต่อศาล ศาลจะอนุญาตให้ขังในระหว่างสอบสวนได้ตาม
อัตราโทษของการกระท�ำผิดที่ถูกกล่าวหา คือถ้ามีโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน ศาลอนุญาต
ให้ขังได้ครั้งเดียว ไม่เกิน 7 วัน หากคดีมีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 10 ปี
ศาลมีอ�ำนาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 12 วัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 48 วัน
ถ้าโทษจ�ำคุกอย่างสูงเกินกว่า 10 ปี ศาลมีอ�ำนาจสั่งขังได้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 84 วัน
ข. การสอบสวน
การสอบสวนเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะเป็นเรื่องกระบวนการที่
จะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือว่าได้มีการกระท�ำผิดหรือไม่ หากการสอบสวนนั้น ผู้สอบสวนได้
กระท�ำไปภายใต้หลักเพือ่ แสวงหาข้อความจริงว่าได้มกี ารกระท�ำผิดหรือไม่ การสอบสวนนัน้ น่าจะเป็น
กระบวนการหลักในการสร้างความน่าเชื่อถือสู่กระบวนการยุติธรรม แต่หากการสอบสวนนั้นกระท�ำ
ไปตามแนวเดิม ๆ คือเพื่อแสวงหาช่องทางกล่าวโทษหรือลงโทษผู้ถูกจับ การสอบสวนนั้นก็กลาย
เป็นเครื่องมือสร้างความอยุติธรรม เป็นเครื่องมือหา “แพะ” มารับโทษ ดังที่สังคมไทยรับรู้มาเป็น
ระยะ ๆ ตลอดมาจนทุกวันนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ อาญา
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนหลายมาตรา ตั้งแต่มาตรา 134 ถึง 134/4 และมาตรา 135 ซึ่งหากมี
การถือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว ก็น่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาได้ตามสมควร
ตาม ป.วิ อาญาที่ได้รับการแก้ไข เมื่อได้ตัวผู้ต้องหามาแล้ว พนักงานสอบสวน
จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด และแจ้งข้อหาให้ทราบ
โดยต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระท�ำผิดตามข้อหานั้น โดยจะต้องกระท�ำด้วย
ความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อกล่าวหาและที่จะแสดง
ข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้
นอกจากนัน้ ป.วิ อาญาทีแ่ ก้ไขใหม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อการมีทนายความของผูต้ อ้ งหา
ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ต้องหาตามที่บัญญัติคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยพนักงานสอบสวนจะต้องถามว่า
มีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและต้องการทนายความ รัฐจะต้องจัดหาให้
หลักส�ำคัญทีไ่ ด้รบั การแก้ไขเพิม่ เติมเข้ามาใน ป.วิ อาญาอีกประการหนึง่ ก็คอื การให้
สิทธิแก่ผตู้ อ้ งหาทีจ่ ะให้ทนายความของตนเข้าฟังการสอบสวนปากค�ำของตนได้  ซึง่ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในมาตรา 7/1 แล้ว ยังได้เน้นย�้ำอีกครั้งหนึ่งในมาตรา 134/3 และ 134/4 (2) ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า
สิทธิในการให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากค�ำนี้เป็นสิทธิที่มีการต่อสู้เพื่อให้ได้มาอย่างยากเย็น
และใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะเป็นความจริง
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย

หลั ก การส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ก็ คื อ การสอบสวน
กรณีผู้กระท�ำผิด หรือผู้เสียหาย หรือพยานที่จะต้องมาให้ถ้อยค�ำ  เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี25
ซึ่งมาตรา 133 ทวิ และมาตรา 134 /2 ก�ำหนดให้ใช้วิธีการพิเศษ คือการสอบปากค�ำจะต้อง
กระท�ำในสถานที่แยกไว้เป็นส่วนสัดที่เหมาะสมกับเด็ก และต้องกระท�ำโดยมีนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วย และในบางกรณีพนักงาน
สอบสวนจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อมิให้มีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ
ของเด็กอย่างรุนแรง รวมทั้งก�ำหนดวิธีการชี้ตัวผู้ต้องหาเป็นการเฉพาะในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
เป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานด้วย
		4.4 สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวจากการขังโดยมิชอบ
สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวในกรณีที่มีการขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นไปตาม
บทบัญญัติของมาตรา 90 แห่ง ป.วิ อาญา ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 90 บัญญัติว่า
“เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย บุคคลเหล่านี้มีสิทธิ ยื่นค�ำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ
(1) ผู้ถูกคุมขังเอง
(2) พนักงานอัยการ
(3) พนักงานสอบสวน
(4) ผู้บัญชาการเรือนจ�ำหรือพัศดี
(5) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง
เมื่อได้รับค�ำร้องดังนั้น ให้ศาลด�ำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าศาลเห็นว่า
ค�ำร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ�ำนาจสั่งผู้คุมขังให้น�ำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็น
ที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่า การคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปในทันที”

25

ดูค�ำพิพากษาฎีกาที่ 8458/2551 ซึ่งวินิจฉัยว่าการที่จ�ำเลย (ซึ่งเป็นเด็ก) ถูกจับในคดีอื่นและมีการแจ้งข้อหาให้ทราบตาม
ป.วิ อาญา มาตรา 134 วรรคห้า ประกอบ พรบ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 6 แล้ว ก็ยังถือไม่ได้ว่าจ�ำเลย
ถูกจับ เมื่อจ�ำเลยยังไม่ถูกจับ จึงไม่อยู่ในอ�ำนาจควบคุมของพนักงานสอบสวนและไม่อยู่ในบังคับของ มาตรา 51 และ 53
แห่ง พรบ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ที่โจทก์จะต้องฟ้องจ�ำเลยภายใน 30 วัน นับแต่เวลาที่จ�ำเลยถูกจับหรือ
ผัดฟ้องหรือต้องได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีจากอัยการสูงสุด อย่างไรก็ดี ตาม พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 2553
มาตรา 78 ก�ำหนดให้พนักงานอัยการต้องยืน่ ฟ้องต่อศาลฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ด็กหรือเยาวชนถูกจับหรือปรากฏตัว
ต่อหน้าพนักงานสอบสวน มิฉะนั้น ต้องขอผัดฟ้องต่อศาล
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บทบัญญัติการปล่อยตัวบุคคลจากการถูกคุมขังโดยมิชอบนี้ มีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2478 แต่ปรากฎว่าไม่มีการใช้สิทธิ
ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้เลยจนกระทั่งในยุคของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งมีการออกประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 12 ให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจขับผู้ต้องหาที่มีการกระท�ำอันเป็นคอมมิวนิสต์
ได้โดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีอาญา แต่ให้ขงั ไว้ได้จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ  
และได้ออกประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 21 และฉบับที่ 43 ซึง่ ให้ตำ� รวจหรือพนักงานสอบสวนมีอำ� นาจ
ขังผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมเป็นอันธพาลได้ครั้งละ 30 วัน เมื่อครบแล้ว หากยังมีพฤติกรรมอันธพาลอยู่
ก็ขังต่อได้อีกครั้งละ 30 วัน โดยไม่มีเวลาสิ้นสุด ท�ำให้เกิดการจับกุมนักการเมือง นักหนังสือพิมพ์  
และผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนเป็นจ�ำนวนมาก โดยไม่มีการตั้งข้อหาและการสอบสวนแต่อย่างใด
จึงได้มีการใช้สิทธิลักษณะนี้เป็นครั้งแรกโดยมีการยื่นค�ำร้องตาม มาตรา 90 แห่ง ป.วิ อาญา ขอให้
ศาลไต่สวนและพิจารณาปล่อยบุคคลเหล่านั้น ศาลอาญาได้รับค�ำร้องแล้ว สั่งยกค�ำร้อง โดยศาล
เห็นว่า ศาลอาญาไม่มีอ�ำนาจพิจารณาเนื่องจากเป็นอ�ำนาจปฏิวัติซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร บรรดา
ผู ้ ร ้ องได้ ย่ืน อุ ท ธรณ์ต่อศาลอุท ธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิ พ ากษายื นตามศาลชั้ นต้ น จึ ง ได้ ยื่ นฎี ก าต่ อ
ศาลฎีกา ศาลฎีกาโดยมติทปี่ ระชุมใหญ่มคี วามเห็นว่า  ค�ำสัง่ ของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 12 ทีใ่ ห้ขงั ผูต้ อ้ งหา
ได้จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ โดยไม่ค�ำนึงถึงระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา
มิได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะขังผู้ต้องหาไว้ได้โดยไม่มีก�ำหนดเวลา การขังนั้นต้องมี
ก�ำหนดเวลา เพราะแม้แต่คำ� พิพากษาศาลนอกจากจะพิพากษาให้จำ� คุกตลอดชีวติ แล้ว ต้องก�ำหนดเวลา
ผู้ร้องอ้างว่าได้ถูกขังไว้โดยไม่สอบสวน ถ้าเป็นจริงตามนั้น ก็เป็นการขังโดยมิชอบ และการใช้สิทธิตาม
มาตรา 90 นี้หมายถึงการใช้สิทธิต่อศาลยุติธรรม ตาม ป.วิ อาญา เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องถูกควบคุมตัวอยู่
ในเขตของศาลอาญา ศาลอาญาก็มีอ�ำนาจรับค�ำร้องไว้พิจาณาได้ จึงให้ย้อนส�ำนวนไปให้ศาลอาญา
ไต่สวนค�ำร้องของผู้ร้องต่อไป (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1557/2503 ประชุมใหญ่)
อนึ่ง ในช่วงภายหลังจากที่ศาลฎีกามีค�ำวินิจฉัยแล้วนั้น ประเทศไทยไม่มีรัฐสภา คงมี
แต่สภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับ
การแต่งตั้งจ�ำนวน 80 คน เมื่อปรากฏผลจากค�ำวินิจฉัยของแล้ว สภาร่างรัฐธรรมนูญในสมัยนั้น
ได้เสนอร่างกฎหมายพิเศษ ห้ามบุคคลใช้สิทธิตามมาตรา 90 ในกรณีตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหา
คอมมิวนิสต์
ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 แล้ว ศาลเคยเห็นว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 21  
และ 43 เรื่องการขังบุคคลที่เป็นอันธพาลซึ่งยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 จึงส่ง
เรือ่ งผ่านกระทรวงยุตธิ รรมไปยังตุลาการรัฐธรรมนูญตีความ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2511 ตีความว่าประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 21 และ 43 ว่าการขังบุคคลอันธพาลนั้นไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511   
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ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 21 และ 43 นั้น ต่อมาถูกยกเลิกไปเมื่อบ้านเมืองได้พัฒนาไป
ในแนวประชาธิปไตยมากขึ้นในปี 2517 แต่เมื่อมีการปฏิวัติขึ้นในปี 2519 กฎหมายลักษณะนี้ก็ถูก
รือ้ ฟืน้ ขึน้ มาอีกในรูปของประกาศคณะปฏิรปู การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 22 เรือ่ งบุคคลทีม่ พี ฤติการณ์
เป็นภัยต่อสังคม ซึง่ มีเนือ้ หาของประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 12 เรือ่ งคอมมิวนิสต์ และฉบับที่ 21 และ 43  
เรื่องบุคคลอันธพาลในสมัยของจอมพลสฤษดิ์มารวมกันเป็นฉบับเดียว ผลก็คือสามารถขังไปได้ทุก
30 วัน โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ผลที่ตามมาคือมีการจับกุมบุคคลไปขังโดยข้อหาดังกล่าวจ�ำนวนมาก
และมีการยื่นค�ำร้องตามมาตรา 90 เป็นจ�ำนวนมากต่อศาลต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ ก็ปรากฏว่า
ส่วนใหญ่ศาลสั่งให้ปล่อยตัว  แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนของศาลยุติธรรมไป
ได้อีกระดับหนึ่ง และในที่สุดประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 22 ก็ถูกยกเลิกไปในปี 2522
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง ก็คือ มาตรา 90 ในปัจจุบันเป็นผลพวงมาจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยมาตรา 90 เดิมนั้น การพิสูจน์ว่าบุคคลถูกขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ใช่หน้าที่ของผู้คุมขังและกฎหมายมิได้บัญญัติให้ศาลไห้ศาลไต่สวนโดยฝ่ายเดียวเป็นการด่วน
จึงนอกจากกระบวนพิจารณาจะล่าช้าแล้ว ผู้ร้องยังมีภาระเกี่ยวกับข้อเท็จจริง จึงท�ำให้การร้องมัก
ไม่ประสบผล แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ และมีบทบัญญัติในเรื่องการปล่อยบุคคล
ในกรณีที่มีการขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายไว้โดยตรงในมาตรา 240 โดยมีบทบัญญัติในรูปแบบของ
กฎหมายวิธีสบัญญัติอย่างชัดเจน ในช่วงที่ยังไม่มีการแก้ไข ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 90 ก็ปรากฏว่าได้มีการอ้างใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 240 แทน เพราะ มาตรา 90
เดิมมีเนื้อหาถ้อยค�ำที่ย่อหย่อนกว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
		4.5 การชันสูตรพลิกศพกรณีวิสามัญฆาตกรรม
ในกรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติ เช่น ฆ่าตัวตาย ถูกคนอื่นท�ำให้ตาย ถูกสัตว์
ท�ำร้ายตาย ตายโดยอุบตั เิ หตุ หรือตายโดยยังไม่ปรากฏเหตุ หรือตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของ
เจ้าพนักงาน รัฐก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ให้ได้ความจริงว่า ผู้ตายคือใคร และตายด้วยสาเหตุใด  
เมื่อใด ณ ที่ใด ตลอดจนพฤติการณ์การตาย วิสามัญฆาตกรรม เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติอย่างหนึ่ง
มี ค วามหมายว่ า บุ ค คลที่ ถู ก คุ ม ขั ง หรื อ อยู ่ ใ นความควบคุ ม ของเจ้ า พนั ก งานถึ ง แก่ ค วามตายจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งาน ดั ง นั้ น เพื่ อ คุ ้ ม ครองชี วิ ต ของบุ ค คลซึ่ ง เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ตามธรรมชาติให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม จึงต้องมีกระบวนการพิสูจน์สาเหตุ
ของการตายว่าเกิดจากการกระท�ำของเจ้าพนักงานผู้ควบคุมหรือไม่ ป.วิ อาญา มาตรา 148 และ จึง
ก�ำหนดให้ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ และก�ำหนดหลักการไว้ในมาตรา 150 โดยพนักงานสอบสวน
ต้องกระท�ำพร้อมกับแพทย์ และร่วมกันท�ำบันทึกรายละเอียดของการชันสูตรพลิกศพไว้ จากนั้น
ให้ส่งส�ำนวนชันสูตรพลิกศพไปให้พนักงานอัยการ แต่ถ้ามีข้อเท็จจริงว่าการตายเกิดจากการกระท�ำ
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ของเจ้าพนักงาน เช่น ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตาย การชันสูตรจะต้องมีพนักงานอัยการและพนักงาน
ฝ่ายปกครองตัง้ แต่ระดับปลัดอ�ำเภอขึน้ ไปเข้าร่วมด้วยตัง้ แต่แรกพร้อมกับแพทย์และพนักงานสอบสวน
ทั้งนี้ ก่อนท�ำการชันสูตรพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ญาติผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบ
ป.วิ อาญา ได้ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการไว้ด้วย คือต้องท�ำการชันสูตรพลิกศพ
ให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งหากจ�ำเป็นก็ขยายได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 30 วัน  
สรุปแล้ว จะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึง่ ก�ำหนดเวลาดังกล่าวนีเ้ พิง่ ได้รบั การแก้ไข
ในปี 2551 เพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตที่ไม่ได้ก�ำหนดเวลาไว้ ท�ำให้เจ้าพนักงานไม่ด�ำเนินการในเรื่องนี้
ให้แล้วเสร็จ
หลักการส�ำคัญในเรื่องการชันสูตรพลิกศพก็คือ กฎหมายก�ำหนดให้ศาลเป็นผู้ท�ำการ
ไต่สวนผลการชันสูตรพลิกศพด้วย โดยให้อำ� นาจฝ่ายญาติของผูต้ ายทีจ่ ะคัดค้านผลการชันสูตรพลิกศพ
ของพนักงานสอบสวนและมีสิทธิถามค้านพยานของพนักงานสอบสวนและขอน�ำพยานของตน
เข้าสืบด้วยได้
ผลของการชันสูตรพลิกศพเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการด�ำเนินการทางกระบวนการยุติธรรม
ต่อไป หากปรากฎว่าความตายนั้นเกิดจากการกระท�ำผิดทางอาญา เพราะยังปิดเรื่องไม่ได้ พนักงาน
สอบสวนจะต้องด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ได้ความต่อไปว่า การตายเกิดจากการกระท�ำของผู้ใด  
เป็นการกระท�ำโดยเจตนาหรือโดยประมาท และต้องติดตามด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดต่อไป  

5. บทสรุป
บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทยภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 นั้น ถือว่ามีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมามาก โดยทั่วไป อาจกล่าวได้ว่าหลักการส�ำคัญ ๆ
ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยค่อนข้างครอบคลุม
และน่าจะไม่ต่างไปจากมาตรการที่สากลยอมรับกันทั่วไปมากนัก แต่ที่จะเป็นปัญหา น่าจะเป็น
การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลตามบทบัญญัติของกฎหมาย
การที่จะท�ำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิและใช้ได้ผลจริง ล�ำพังตัวบทกฎหมาย ไม่ว่าจะเขียนไว้
เลิศเลอเพียงใด ย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดผลได้เองตามถ้อยค�ำทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ หากแต่ตอ้ งได้รบั การปฏิบตั ิ
จากบุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดสาย จึงจะเกิดผลตามหลักการที่ได้วางไว้
รัฐที่ให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐนั้น จ�ำเป็นต้องสร้างความสมดุล
ทางองค์กรต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การคุ้มครองต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม และอย่างทั่วถึง ทั้งต้องครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพและความ
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เป็นธรรมในมิติต่าง ๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีโครงสร้างของการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ ซึ่งมักเป็น
ที่มาหรือสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน องค์กรดังกล่าวอาจจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  
หรือองค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อัยการ และสภาทนายความ เป็นต้น การให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนสิทธิเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัตจิ ะมีประสิทธิภาพ ก็ตอ่ เมือ่ มีระบบควบคุม
และตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
ที่ผ่านมาและยังคงเป็นไปในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า แม้จะมีการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายอยู่
เป็นระยะ ๆ แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความย่อหย่อนของกระบวนการยุติธรรมยังมีให้เห็นอยู่
เสมอ และแทบจะไม่ลดน้อยลง สาเหตุสำ� คัญน่าจะเป็นเพราะองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมมักขาดความเป็นกลาง ยอมให้การเมืองแทรกแซง เจ้าพนักงานขององค์กรที่ไม่ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ได้รับการลงโทษ และละเลยไม่ท�ำความเข้าใจในกฎหมายใหม่แต่ท�ำงาน
ไปแบบเดิม ๆ โดยไม่ค�ำนึงว่ากฎหมายเปลี่ยนไปหรือไม่
นอกจากองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายแล้ว ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรให้ความสนใจ
ถึงสิทธิของตนทีม่ อี ยูต่ ามกฎหมาย และควรขวนขวายให้รแู้ ละท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิดงั กล่าว ทัง้ นี้
เพราะแม้หากองค์กรของภาครัฐจะมองข้ามสิทธิของตนไปด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
ก็ยังมีสิทธิที่จะด�ำเนินการฟ้องร้องต่อศาลได้เอง
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หลักสิทธิมนุษยชน ศึกษากรณี
การเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล
สุภา ปิยะจิตติ*
ปัจจุบัน พฤติกรรมของคนไทยในการใช้บริการทางเงินเปลี่ยนแปลงไปโดยพัฒนาตามยุคสมัย
และสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านสินเชื่อก็คิดค้น
และพัฒนาบริการทางการเงินให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ดี การให้กู้ยืมเงินหรือ
ให้วงเงินกู้ของสถาบันการเงินก็มีนโยบายและเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเข้มหรืออ่อนแตกต่างกันไปตาม
ประเภทสินเชื่อและคุณสมบัติของผู้กู้เอง ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น รายได้ อายุ อาชีพ
หลักประกัน เป็นต้น สิ่งที่สถาบันการเงินอยากรู้ก่อนจะปล่อยสินเชื่อ คือ หากอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจะ
ได้เงินคืนหรือไม่ เนือ่ งจากสถาบันการเงินต้องระดมทุนมากจากผูถ้ อื หุน้ หรือจากเงินฝากของประชาชน
มาปล่อยกู้ ดังนั้น สถาบันการเงินจะต้องมั่นใจว่าจะได้รับเงินคืนมาจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้แก่
เจ้าของเงินหรือผู้ฝากเงินด้วย ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญที่สถาบันการเงินใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นในการ
วิเคราะห์ว่าจะให้สินเชื่อหรือเงินกู้หรือไม่นั้น คือ ข้อมูลประวัติการขอและช�ำระสินเชื่อของบุคคล
ที่เรียกว่า “ข้อมูลเครดิต” ซึ่งจัดเก็บโดยบริษัทข้อมูลเครดิตหรือที่รู้จักกันในนาม “เครดิตบูโร”
เมื่อพูดถึงเครดิตบูโรบางคนอาจมีความสงสัยว่า การที่เครดิตบูโรเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหรือ
ลูกค้าสถาบันการเงินมาเก็บรวบรวมไว้ และเปิดเผยให้สถาบันการเงินต่างๆ รับรู้นั้น เป็นการละเมิด
หรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไร ผู้เขียนจึงได้ศึกษาหลักการของหลักสิทธิมนุษยชนว่า
มีลักษณะอย่างไร และศึกษาว่าการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคลอื่นจะถือเป็นการขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนหรือไม่ ดังต่อไปนี้

* กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.)
รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล

1. หลักสิทธิมนุษยชน

ส�ำหรับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้น ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ไว้ว่าหมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับรอง หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ
ตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากพิจารณา
จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิด เช่น สิทธิในชีวิต
เกียรติยศ ศักดิศ์ รี เป็นต้น หรืออาจเกิดขึน้ โดยมีกฎหมายรองรับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) ได้ก�ำหนดหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานไว้ในมาตรา 4 ว่า ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่
ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว
ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากนี้ยังมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งเป็นเอกสารสากลที่ระบุกรอบ
ของสิทธิมนุษยชนแล้วยังน�ำเสนอหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนไว้ว่า เป็นสิทธิธรรมชาติที่ติดตัว
มนุษย์มาแต่เกิด สิทธิมนุษยชนเป็นสากล และไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ สิทธิมนุษยชนไม่สามารถ
แยกเป็นส่วนๆ ว่าสิทธิใดมีความส�ำคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง ความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น และตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม1
ในเรื่องของ “ความเป็นส่วนตัว” หรือ “Privacy” ก็เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์
เช่นเดียวกัน ซึ่งในนานาอารยประเทศให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการรับรอง
หลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือแม้บางประเทศจะไม่ได้บญ
ั ญัตริ บั รองไว้โดยตรงในรัฐธรรมนูญ
แต่ก็ได้ตราบทบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายเฉพาะ โดย “ความเป็นส่วนตัว” นี้ได้รวมถึงสิทธิในข้อมูล
ของบุคคล หรือความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล (Information Privacy) ไว้ด้วย เช่น ชื่อ นามสกุล
อายุ อาชีพ ที่อยู่ เลขประจ�ำตัวประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ได้แก่ การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติ สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการท�ำงาน เป็นต้น การคุ้มครองสิทธิ
ที่ว่านี้เรียกว่า “การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งแต่เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปี พ.ศ.2550 ได้ให้ความคุ้มครองไว้ในมาตรา 35 ความว่า

1

ชุดความรู้ สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

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

-18-0219(001)P4.indd 267

267
6/5/61 BE 11:56 AM

สุภา ปิยะจิตติ

“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความ
คุ้มครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็น
การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
อย่างไรก็ดี แม้ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย และเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานก็ตาม แต่ในบางกรณีเป็นที่ยอมรับและรับรองว่า
เป็นความชอบธรรมของรัฐในอันที่จะเข้าแทรกแซงสิทธิดังกล่าวได้ เช่น ให้มีการจัดเก็บ รวบรวมและ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใด หากเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการอื่นที่มีผล
ต่อความมั่นคงของระบบหรือสถาบันต่างๆ ของชาติ โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ซึ่งหลักการนี้มักจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือ การมี
บทบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วย ซึ่งกรอบหรือแนวความคิดในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นิยมของสากลประเทศและประเทศไทยใช้น�ำมาอ้างอิงเป็นแนวทางใน
การด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
เป็นหลักการขององค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD : The Organization for Economic
Cooperation and Development) ในเรื่อง Guidelines Governing the Protection of Privacy
and Transborder Data Flows of Personal Data ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครอง
ทีเ่ หมาะสมในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการเปิดเผย โดยมีหลักการพืน้ ฐาน
8 ประการ ดังนี้
		1. หลักข้อจ�ำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection Limitation Principle) : ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้น ต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้นต้องให้เจ้าของข้อมูลรู้เห็น รับรู้ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
		2. หลักคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Principle) : ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมนัน้ ต้องเกีย่ วข้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดขึ้นว่า “จะน�ำไปใช้ท�ำอะไร” และเป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้อง
สมบูรณ์ หรือท�ำให้เป็นปัจจุบันหรือทันสมัยอยู่เสมอ
		3. หลักการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ (Purpose Specification Principle) :
ต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ว่า ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมนั้น เก็บรวมรวมไปเพื่ออะไร พร้อมทั้งก�ำหนด
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ระยะเวลาทีเ่ ก็บรวบรวมหรือรักษาข้อมูลนัน้ ตลอดจนกรณีทจี่ ำ� เป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้น ไว้ให้ชัดเจน
		4. หลักข้อจ�ำกัดในการน�ำใช้งาน (Use Limitation Principle) : ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้อง
ไม่มีการเปิดเผย ท�ำให้มี หรือปรากฏในลักษณะอื่นใด ซึ่งไม่ได้ก�ำหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
		5. หลั ก การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ข้ อ มู ล (Security Safeguards Principle) :
จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงภัยใดๆ ที่อาจจะท�ำให้ข้อมูลนั้นสูญหาย เข้าถึง ท�ำลาย ใช้ ดัดแปลงแก้ไข หรือเปิดเผย
โดยมิชอบ
		6. หลักการเปิดเผยข้อมูล (Openness Principle) : ควรมีการประกาศนโยบายให้ทราบ
โดยทัว่ กัน หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
ก็ควรเปิดเผยหรือประกาศไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้บริการที่อยู่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
		7. หลักการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล (Individual Participation Principle) : ให้เจ้าของ
ข้อมูลได้รับแจ้งหรือยืนยันจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลทราบว่า
“หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นๆ ได้รวบรวมข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม”
		8. หลักความรับผิดชอบ (Accountability Principle) : ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. การจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต พ.ศ. 2545
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แต่มาตรา 29 ประกอบมาตรา 35 มาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้กระท�ำได้
ค�ำว่า “ข้อมูล” ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มีความหมาย
ว่า “สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงของข้อมูลเครดิตหรือคะแนนเครดิต ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะท�ำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท�ำในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท�ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้”
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สุภา ปิยะจิตติ

ส่วนค�ำว่า “ข้อมูลเครดิต” หมายความว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ ดังต่อไปนี้
(1) ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า และคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ
(ก) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ การสมรส อาชีพ
เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง และ
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
(ข) กรณีนิติบุคคล หมายถึง ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคล หรือ
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
(2) ประวัติการขอและการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และการช�ำระสินเชื่อของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ
รวมทั้ง ประวัติการช�ำระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต
เมือ่ พิจารณาข้อมูลทีเ่ ครดิตบูโรจัดเก็บ หรือทีเ่ รียกว่า ข้อมูลเครดิต นัน้ จะประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ
		ส่วนที่ 1. ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้าและคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ
		กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตร
ประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หนังสือเดินทาง และเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี
อากร (ถ้ามี)
		กรณีนิติบุคคล ได้แก่ ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
		ส่วนที่ 2. ประวัตกิ ารขอและการได้รบั อนุมตั สิ นิ เชือ่ และการช�ำระสินเชือ่ ของลูกค้าทีข่ อสินเชือ่
รวมทั้ง ประวัติการช�ำระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต
ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงอาจถือได้ว่ามีลักษณะหรือเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย และอาจถือว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ
ข้อมูลตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่เมื่อพิจารณาถึงอ�ำนาจในการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของ
เครดิตบูโรแล้ว จะพบว่ามีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545
ให้อ�ำนาจไว้ ว่า บริษัทข้อมูลเครดิตเป็นผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตแต่เพียงผู้เดียว (มาตรา 9) และ
ห้ามมิให้ผู้ใดประกาศหรือโฆษณาว่าสามารถแก้ไขข้อมูลให้แตกต่างจากที่บริษัทข้อมูลเครดิตจัดเก็บ
(มาตรา 14) และห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดท�ำข้อตกลงหรือกระท�ำการใดๆ อันมีผลเป็นการ
กีดกันหรือขัดขวางการให้ขอ้ มูลเครดิตแก่บริษทั ข้อมูลเครดิตหรือการใช้ขอ้ มูลของบริษทั ข้อมูลเครดิต
แห่งใดแห่งหนึง่ หรือท�ำให้เกิดการผูกขาดในการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตโดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ (มาตรา 15) และบริษัทข้อมูลเครดิตต้องท�ำการประมวลผลข้อมูลจากสมาชิก
หรือจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
(มาตรา 16) โดยการเปิดเผยข้อมูลมีหลักเกณฑ์กำ� หนดในมาตรา 20 ว่า ให้บริษทั ข้อมูลเครดิตเปิดเผย
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หรือให้ขอ้ มูลแก่สมาชิกหรือผูใ้ ช้บริการทีป่ ระสงค์จะใช้ขอ้ มูล เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์สนิ เชือ่ และ
การออกบัตรเครดิต โดยในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนทุกครั้ง เว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด...” และเพือ่ ประโยชน์ในการคุม้ ครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของ
ข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) สิทธิที่จะรับรู้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตเก็บรักษาข้อมูลใดของตน
(2) สิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน
(3) สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
(4) สิทธิที่จะโต้แย้งเมื่อทราบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง
(5) สิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของตนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(6) สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุแห่งการปฏิเสธค�ำขอสินเชื่อหรือบริการจากสถาบันการเงิน
ในกรณีที่สถาบันการเงินใช้ข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธค�ำขอสินเชื่อ
หรือบริการ
(7) สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามมาตรา 27
เจ้าของข้อมูลอาจเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลตามทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด
ทั้งนี้ไม่เกินสองร้อยบาท (มาตรา 25)
		จะเห็นได้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตมีหน้าที่เพียงจัดเก็บข้อมูลประวัติการขอและการได้รับ
อนุมัติสินเชื่อ และประวัติการช�ำระสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร
และเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บไว้นั้นให้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเมื่อมีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อหรือ
บัตรเครดิตกับสมาชิกและลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของตน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สถาบัน
การเงินมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์สนิ เชือ่ ซึง่ จะช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้
เกิดรายได้ หรือ หนี้เสีย หรือ หนี้ NPL ในระบบสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม นอกจากนี้
ยังเป็นการช่วยให้สถาบันการเงินรูจ้ กั ตัวตนของลูกค้าได้ดขี นึ้ รวดเร็ว และมีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ ท�ำให้ลกู ค้า
ผูท้ มี่ ปี ระวัตกิ ารช�ำระหนีท้ ดี่ ใี นอดีตซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถเข้าถึงสินเชือ่ ได้โดยง่าย
และได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม และเหตุที่ต้องให้เครดิตบูโรจัดเก็บข้อมูลนั้น ก็ปรากฏชัด
ในหมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวว่า “.........ในการกูย้ มื หรือให้สนิ เชือ่ ของสถาบันการเงินจ�ำเป็น
ต้องมีขอ้ มูลเกีย่ วกับฐานะทางการเงินและประวัตกิ ารช�ำระหนีข้ องลูกค้าอย่างเพียงพอว่า ลูกค้ารายนัน้
มีประวัตอิ ย่างไร และมีภาระหนีอ้ ยูก่ บั สถาบันการเงินอืน่ มากน้อยเพียงใด เท่าทีผ่ า่ นมาการให้กยู้ มื หรือ
ให้สินเชื่อของสถาบันการเงินยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น
ท�ำให้เกิดปัญหาความมั่นคงแก่สถาบันการเงินนั้นและระบบสถาบันการเงินโดยรวม นอกจากนี้
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การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ท�ำธุรกรรมข้อมูลเครดิต รวมทัง้ ยังไม่มกี ฎหมายคุม้ ครองประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักส�ำคัญของกฎหมายฉบับนี้เน้นให้จัดเก็บข้อมูลเครดิตของบุคคลไว้
เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ ความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงินของชาติโดยรวม ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และในอีกด้านหนึ่งต้องการให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลของประชาชนอีกด้วย โดยกฎหมายได้ก�ำหนดสิทธิเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของข้อมูลไว้
ตามมาตรา 25 ที่กล่าวไว้ข้างต้นดังนี้
(1) สิทธิที่จะรับรู้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตเก็บรักษาข้อมูลใดของตน
(2) สิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน
(3) สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
(4) สิทธิที่จะโต้แย้งเมื่อทราบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง
(5) สิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของตนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(6) สิทธิจะได้รบั ทราบเหตุแห่งการปฏิเสธค�ำขอสินเชือ่ ในกรณีทสี่ ถาบันการเงินใช้ขอ้ มูลเครดิต
เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธสินเชื่อหรือบริการ และ
(7) สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
นอกจากนี้ เครดิตบูโรยังได้น�ำหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสากล OECD ดังกล่าวข้างต้น
ทั้ง 8 ข้อ มาถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน กล่าวคือ
1. ข้อมูลเครดิตจะจัดเก็บเท่าทีจ่ ำ� เป็นตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และเปิดเผยให้แก่เฉพาะเจ้าของ
ข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอ หรือสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรเพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์สินเชื่อและออกบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมเจ้าของข้อมูล
2. สถาบันการเงินสมาชิกของเครดิตบูโรจะต้องน�ำส่งข้อมูลสินเชื่อที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย หากพบว่าไม่ถูกต้อง จะต้องด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและระยะเวลาจัดเก็บ กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สถาบันการเงินสมาชิกมีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์สินเชื่อ และเครดิตบูโรจัดเก็บข้อมูลได้
ไม่เกิน 5 ปี ส�ำหรับสินเชื่อทั่วไป และไม่เกิน 3 ปี ส�ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต
4. ไม่มกี ารเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามกฎหมาย
5. ข้อมูลเครดิตจะได้รับการปกป้องโดยระบบการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการสูญหาย หรือการเข้าถึงข้อมูล การท�ำลาย การใช้ การแก้ไข หรือการเปิดเผย
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล

ข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเครดิตบูโรให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้เป็นล�ำดับแรก โดยบุคคลที่จะ
เข้าถึงข้อมูลถูกบริหารจัดการอยากเข้มงวดและมีการเก็บบันทึกการเข้าถึงข้อมูลอีกด้วย ทัง้ นี้ เครดิตบูโร
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information
Security Management System) ISO27001:2005 ขณะนีก้ ำ� ลังขอรับรองมาตรฐาน ISO27001:2013
เพิ่มเติม
6. มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ การด�ำเนินงานของเครดิตบูโรนั้นเป็นการด�ำเนินการตามกฎหมาย
และถูกตรวจสอบและก�ำกับดูแลคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต และธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างใกล้ชิดและสม�่ำเสมอ
7. เจ้ า ของข้ อ มู ล จะได้ รั บ แจ้ ง จากสถาบั น การเงิ น สมาชิ ก ถึ ง การส่ ง ข้ อ มู ล เครดิ ต ให้ แ ก่
เครดิตบูโร ซึ่งสามารถท�ำได้หลายรูปแบบ เช่น ระบุแจ้งมาพร้อม Statement รายเดือน หรืออาจแจ้ง
เป็นจดหมายรายปี นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลยังสามารถขอตรวจสอบข้อมูลของตนเองเมื่อใดก็ได้ตาม
ทีต่ อ้ งการ และหากพบว่าข้อมูลของตนไม่ถกู ต้อง ก็มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำขอตรวจสอบ แก้ไข โต้แย้ง และอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้อีกด้วย
8. เครดิตบูโรได้ปฎิบัติตามมาตรการซึ่งก�ำหนดเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดังที่กล่าวมาอย่างเคร่งครัด
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า การจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิต
ของบุคคลซึ่งกระท�ำโดยเครดิตบูโร ไม่เป็นการละเมิดหรือกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่อง
ความเป็นส่วนตัวให้ตอ้ งเสียไปแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของเครดิตบูโร
กลับท�ำให้สถาบันการเงินมีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์สินเชื่อ ต่อการรู้จักตัวตนของลูกค้าผู้มาขอ
สินเชื่อ อันช่วยป้องกันปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินและยังเป็นการช่วยคุ้มครอง
ผูฝ้ ากเงิน อีกทางหนึง่ ด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยผูท้ มี่ ปี ระวัตกิ ารช�ำระสินเชือ่ ดี หรือผูท้ ชี่ ำ� ระครบช�ำระตรง
ซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนีไ้ ด้รบั ประโยชน์สามารถเข้าถึงสินเชือ่ ได้โดยง่ายและได้รบั ข้อเสนอทีด่ ี
หรือดอกเบี้ยในอัตราถูก ในส่วนของการด�ำเนินการของเครดิตบูโรในประเทศไทยนั้น ก็มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะและเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ แม้การที่รัฐเข้ามาแทรกแซง
โดยออกกฎหมายบังคับให้มีการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของบุคคลหรือลูกค้าของสถาบันการเงิน
ได้ก็ตาม แต่ก็มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมอย่างเข้มงวด มีมาตรการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูล และมีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง บางบทมาตรามีโทษจ�ำคุกผู้ฝ่าฝืนสูงสุดถึง 10 ปี เช่น
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 มาตรา 53 บัญญัติว่า “บุคคลใด หรือ
กรรมการ หรืออนุกรรมการผู้ใดรับรู้ข้อมูลของบุคคลใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 หรือจากการ
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ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นน�ำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ...”
ในส่วนของเจ้าของข้อมูลหรือลูกค้าของสถาบันการเงินเอง เมื่อต้องการสินเชื่อหรือเงินกู้
จากสถาบันการเงินซึง่ เป็นเจ้าของเงินหรือต้องกูย้ มื เงินจากประชาชนมาให้กนู้ นั้ ก็สมควรทีจ่ ะต้องยอม
ให้จดั เก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของตนต่อสถาบันการเงิน เพือ่ ป้องมิให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน
การเงินและผู้ฝากเงินหากไม่ได้รับช�ำระหนี้คืน เพราะไม่มีข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อหรือขอกู้เงินอย่าง
เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคอาเซียน
สุรพันธ์ บุรานนท์*

		 เอกสารการศึกษาฉบับนี้ ผู้เขียนจัดท�ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับ

การพิ จ ารณาการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู มิ ภ าคอาเซี ย นภายใต้ ป ฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration: AHRD) ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555 เนื่องจากหากพิจารณาในรายละเอียดของปฏิญญาอาเซียนฉบับนี้ ยังมีลักษณะเฉพาะ
ที่ท�ำให้มุมมองเกี่ยวกับค�ำว่าสิทธิมนุษยชนในบริบทของประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างกับมุมมอง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอื่นพอสมควร เอกสารการศึกษาฉบับนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาโดยเสนอ
ความคิดเห็นในลักษณะส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งอาจมีประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ต่อไป
รายละเอียดที่ผู้เขียนจะกล่าวต่อไปในเนื้อหาประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. ความน�ำ 
2. พัฒนาการและนิยามสิทธิมนุษยชน 3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและข้อสังเกต
บางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน และ สุดท้ายคือ 4. บทสรุป
โดยแต่ละหัวข้อย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

* อดีตรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความน�ำ

ค�ำว่าสิทธิมนุษยชนเป็นค�ำที่มักถูกยกขึ้นกล่าวในปัจจุบันอยู่เสมอ โดยค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน”
มักถูกใช้อ้างหรือกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้อ้างต้องการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ดังนั้น ความเข้าใจ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับค�ำว่าสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความสับสนในการเป็น
“ผู้ทรงสิทธิมนุษยชน” ดังกล่าว
การสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนนัน้ เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเอกสารทีถ่ อื เป็นเอกสารทางการ
ฉบับหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลกที่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นเมื่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้การรับรองมติข้อที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ซึ่งมีผลให้เกิด “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Human
Rights Declaration: UHRD)” ขึ้น โดยในการออกเสียงดังกล่าว ประเทศไทยได้ออกเสียงให้
การสนับสนุนปฏิญญาดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน ต่อมาเมื่อภาพความร่วมมือระหว่างประเทศได้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม ก็ท�ำให้เกิดความพยายามในการสร้างข้อตกลงหรือพันธกรณีในภูมิภาคต่างๆ
ทัว่ โลก เริม่ จากในทวีปยุโรป ได้มกี ารจัดท�ำพันธกรณีระหว่างประเทศขึน้ ในภูมภิ าคของตนเพือ่ ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนมีชื่อเรียกว่า “อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms)” เมื่อ ค.ศ.1950 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1953 ส่วนในประเทศ
ทีถ่ อื ว่าเป็นผูน้ ำ� ในการรับรองสิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรตามหลักประชาธิปไตยสมัยใหม่อย่างสหรัฐอเมริกา
ก็ ไ ด้ มี ก ารประกาศกฎเกณฑ์ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วในภู มิ ภ าคของตนต่ อ เวที โ ลกด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น
โดยในวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ “อนุสัญญาสหรัฐอเมริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (American Convention on Human Rights หรือที่มักถูกเรียกว่า the Pact of
San José)” ส่วนในทวีปแอฟริกาก็ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับนานาชาติ โดยเมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1981 ได้มีการลงนามโดยกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาในเอกสารที่มีชื่อเรียกว่า
“กฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และประชาชน ค.ศ.1981 (African Charter on Human
and Peoples Rights 1981)” ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งกฎบัตรนี้ ได้มีการบัญญัติคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของประชาชนเอาไว้ โดยในข้อ 5 ของกฎบัตรดังกล่าวได้ก�ำหนดว่า “ทุกคนมีสิทธิ
ทีจ่ ะต้องได้รบั การเคารพในศักดิศ์ รีอนั มีแต่กำ� เนิดของมนุษย์และการยอมรับสถานะทางกฎหมายของเขา
โดยจะต้องไม่ถูกเอาลงเป็นทาส กระท�ำทรมาน โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือการลงโทษอันเป็น
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

การลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์1” ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มประเทศที่มักถูกกล่าวหาเกี่ยวกับ
การลิดรอนสิทธิมนุษยชนก็มคี วามพยายามในการสร้างมาตรฐานการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
รูปธรรมเช่นเดียวกัน
ในส่วนของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กไ็ ด้ให้ความส�ำคัญในการปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการจัดท�ำ  “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 โดยปฏิญญาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่มีลักษณะเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง
โดยมีการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของอาเซียนที่มีความแตกต่างในด้านการเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ปฏิญญาอาเซียนฉบับนี้ ยังต้องการรักษามาตรฐานสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล
รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มเติมจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ
เวียนนา (Vienna Declaration and Programme of Action) และตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี ปฏิญญาอาเซียนฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้น
ที่ส�ำคัญของอาเซียนที่ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน์ใน
ระยะยาวของประชาชนและภูมิภาคอาเซียน2
จากการจัดท�ำอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในหลายภูมิภาคของโลกเกี่ยวกับ
การรั บ รองคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น เจตนารมณ์ ใ นการสร้ า งให้ เ กิ ด มาตรฐาน
ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นจริงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความคุ้มครองของแต่ละภูมิภาคอาจมีความแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละลักษณะความเป็นมา
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีลักษณะที่มาแตกต่างจากกลุ่ม
ความร่วมมือในภูมิภาคอื่นๆ ในเอกสารฉบับนี้ผู้เขียนจึงจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างดังกล่าว
พร้อมข้อคิดเห็นที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาต่อไป

1

2

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

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงเมื่อปี พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945)3 โดยชัยชนะของ
ฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�ำนั้น สงครามโลกครั้งที่สอง
ได้น�ำหายนะ และก่อให้เกิดการสูญเสียแก่โลกอย่างมหาศาล ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความทารุณ
โหดร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุก์ ว่า 1,200,000 คน การย�ำ่ ยีสทิ ธิสตรี เด็ก ซึง่ เหล่านีถ้ อื เป็นการท�ำลาย
ศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างชัดแจ้ง หัวหน้ารัฐบาลประเทศสัมพันธมิตรต่างเห็นพ้องกันว่าจะต้องแสวงหา
มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันมิให้มีการท�ำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์เกิดขึ้นได้อีก ด้วยเหตุนี้ จึงมี
การก่อตัง้ องค์การสหประชาชาติขนึ้ เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่
ท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลความมัน่ คงปลอดภัยและรักษาสันติภาพของโลก ความมุง่ หมายของสหประชาชาติ
หากพิจารณาตามข้อความในอารัมภบทและข้อ 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ จะเห็นได้ว่ามี 4 ประการด้วยกัน4 ได้แก่
1. เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยที่ประเทศต่างๆ จะด�ำเนิน
มาตรการร่วมกันอย่างจริงใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวง โดยยึดหลักแห่งความเท่าเทียมกัน และ
โดยเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของประชาชน

3

4

ในช่วงระยะระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้เกิดระบอบการปกครองแบบรวมอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ (Totalitarian
regimes) ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1920 และด�ำเนินต่อไปจนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใน
ดินแดนของตนเองอย่างรุนแรง ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939 – 1945) ได้น�ำมาซึ่งการท�ำลายล้างชีวิตและ
ศักดิศ์ รีของมนุษยชนอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ มีความพยายามทีจ่ ะท�ำลายชนกลุม่ ต่างๆ โดยอ้างเหตุแห่งเชือ้ ชาติและศาสนา
ดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างแน่นอนว่าจ�ำเป็นจะต้องมีบทบัญญัติระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน เพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเป็นภาระที่ส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าของโลก
ในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมือ่ มีการด�ำเนินการจัดตัง้ องค์การสหประชาชาติขนึ้ บรรดาผูน้ ำ� ของประเทศสมาชิก
ดั้งเดิม 50 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (The Charter of the United Nations) เมื่อวันที่
26 มิถนุ ายน ค.ศ. 1945 ซึง่ ประกาศเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติ ซึง่ ได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ อย่างเป็นทางการในวันที่
24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ว่า : “เพือ่ ปกป้องคนรุน่ ต่อไปจากภัยพิบตั ขิ องสงคราม และเพือ่ ยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี” มาตรา 1 ของกฎบัตร
สหประชาชาติ ระบุวา่ จุดมุง่ หมายประการหนึง่ ของสหประชาชาติคอื “เพือ่ บรรลุความร่วมมือระหว่างชาติในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มกี ารเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับมนุษย์ทกุ คนโดยไม่คำ� นึงถึงเชือ้ ชาติ เพศ ภาษา
หรือศาสนา”
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 – 2561) สามารถค้นข้อมูลได้ในเว็บไซต์ http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/
images/rlpd_1/2556/thaigov_Plan3/2plan3.pdf
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3. เพือ่ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษยธรรม
และส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ หรือภาษา
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางส�ำหรับประสานการด�ำเนินการและความร่วมมือของนานาประเทศ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวคิ ดเกี่ ย วกั บการดู แ ลเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ประชาชนแล้วคงไม่อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นแต่เฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น แนวคิด
หรือหลักทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่มีมาช้านานนับตั้งแต่สมัยกรีกหรือ
สมัยโรมันแล้ว โดยแต่เดิมความคิดเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลดังกล่าวมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางจ�ำกัด
อ�ำนาจของกษัตริยห์ รือผูป้ กครองทีม่ อี ยูม่ ากเกินไป ดังนัน้ แนวคิดเกีย่ วกับ “สิทธิของบุคคล” จึงกลาย
เป็นค�ำขวัญทีบ่ คุ คลใช้อา้ งเพือ่ ต่อสูก้ บั ความอยุตธิ รรมจากผูป้ กครองของตน ส่วนค�ำว่าสิทธิมนุษยชนนัน้
เป็นถ้อยค�ำที่เพิ่งใช้เรียกกันเมื่อศตวรรษที่ 20 นี้เอง และเพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมแก่แนวคิด
ดังกล่าวยิ่งขึ้น บรรดานักปราชญ์จึงอธิบายว่า สิทธิของบุคคลนั้นแท้จริงแล้วเป็นสิทธิตามธรรมชาติ
อันสืบเนื่องจากกฎหมายธรรมชาติซึ่งเป็นกฎหมายที่บุคคลอ้างว่ามีอยู่ตามธรรมชาติโดยมิได้เกิดขึ้น
จากการกระท�ำของมนุษย์ โดยนักปราชญ์ชาวกรีก อาทิ เฮราลิตัส (Heralitus) อธิบายว่า กฎหมาย
ธรรมชาตินนั้ เป็นกฎหมายซึง่ มิได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร หากแต่เป็นกฎหมายทีไ่ ด้แพร่หลายและ
ถูกควบคุมไว้โดยธรรมชาติ กฎหมายธรรมชาติจงึ มีพนื้ ฐานมาจากหลักทีว่ า่ ทุกสิง่ เกิดขึน้ ตามทีค่ วรเป็น
เช่นนั้น ส่วนเพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) เห็นว่ากฎหมายธรรมชาติเปรียบเสมือนวินัย
ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งนี้ เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงคุณความดีส่วนตัวและ
คุณความดีทั่วไป ต่อมา นักปราชญ์ชาวโรมันได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติมาใช้ในการ
พัฒนากฎหมายที่เรียกว่า Jus Gentium ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับบุคคลต่างด้าวด้วย เพราะ
แต่เดิมนั้น กฎหมายของโรมันย่อมใช้บังคับกับคนสัญชาติโรมันเท่านั้น เมื่ออาณานิคมโรมันได้
แพร่ขยายออกไปท�ำให้มีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีกฎหมาย
ใช้บงั คับกับคนต่างด้าวด้วยกฎหมายธรรมชาติจงึ มีบทบาทส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความคิดว่าควรมีกฎหมาย
ที่ใช้ได้กับระบบกฎหมายทุกระบบไม่ใช่เพียงจ�ำกัดการประยุกต์ใช้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หลังจากนั้น
โทมัส อไควนัส (Thomas Aquinas) นักปราชญ์และนักทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติสมัยยุคกลาง
ได้อธิบายว่ากฎหมายธรรมชาติน้ันแท้จริงแล้ว ก็คือ “กฎหมายทางศีลธรรมตามธรรมชาติ” อันเป็น
หลักดั้งเดิมของชีวิตมนุษย์ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับทางศีลธรรม กฎหมายที่มนุษย์บัญญัติข้ึน
จึงไม่ควรขัดกับกฎหมายธรรมชาติ หากขัดก็ไม่อาจถือว่าเป็นกฎหมาย และไม่มีผลผูกพันความรู้สึก
ผิดชอบของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
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ในส่วนของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนก็มีรากฐานมาจากความคิดเรื่องทฤษฎีตามกฎหมาย
ธรรมชาติซึ่งมีหลักส�ำคัญว่า “สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติ
(Natural rights)” ในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ โดยไม่ค�ำนึงว่าบุคคลผู้นั้นจะมีถิ่นที่อยู่อาศัย
ชนชั้นวรรณะ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ สีผิว ภาษา มีความเชื่อทางศาสนาหรือทางการเมืองเช่นไร
ซึ่งบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิตามธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันด้วยเหตุผล
เพราะบุคคลนั้นเป็นมนุษย์ โดยหลักทั่วไปแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มีมาก่อนการเกิดขึ้นของรัฐ
ดังนั้น การเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนจึงมิได้เป็นเรื่องที่รัฐบัญญัติกฎหมายก�ำหนดให้เป็นสิทธิแก่บุคคล
หากแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายของรัฐได้บัญญัติรับรองสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น เสรีภาพในชีวติ ร่างกาย เสรีภาพในความเชือ่ ทางศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชนดั้งเดิมนั้น ยังไม่มีฐานะเป็นสิทธิตามกฎหมายอย่างแท้จริง หากแต่มีความโน้มเอียงไป
ในทางปรัชญาอยูม่ าก เพราะเป็นแต่เพียงการยอมรับว่าบุคคลควรมีสทิ ธิบางประการในฐานะทีเ่ กิดมา
เป็นมนุษย์ ซึ่งมีปัญหาตามมาว่าสิทธิดังกล่าวมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไร จึงเป็นเรื่องที่ขาดความชัดเจน
และไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ นานาประเทศจึงได้พยายามที่จะท�ำให้สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติเหล่านี้
มีสภาพบังคับเป็นสิทธิตามกฎหมาย ด้วยการน�ำแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมาบัญญัติรวบรวมไว้
ในเอกสารทางกฎหมายซึง่ มีสภาพบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ในรูปของสนธิสญ
ั ญาหรือ
5
6
ให้มีสภาพบังคับตามกฎหมายภายใน เช่น บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

5

6

รัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกที่พัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ยังไม่ถือได้ว่าเป็น “สากล” เพราะยัง
ไม่ครอบคลุมไปถึงพลเมืองทุกคน สตรี เด็ก คนต่างชาติ และทาส ยังไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิ
ตามกฎหมาย นอกจากนั้นสิทธิทางสังคมและสิทธิของชนกลุ่มน้อย ก็ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของ
ชาติตะวันตกต่างๆ ในช่วงระยะนัน้ บทบัญญัตกิ ารคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติซงึ่ แสดงถึงความร่วมมือระหว่าง
ชาติได้ปรากฏขึน้ โดยเฉพาะสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา สนธิสญ
ั ญาเกีย่ วกับการเลิกทาส และกฎหมาย
เกี่ยวกับสงคราม อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914 – 1918) สิ้นสุดลง ก็ได้เกิดความรู้สึกร่วมกันว่ารัฐบาล
ทั้งหลาย ไม่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ จ�ำเป็นที่จะต้องพึ่งพลังของนานาชาติร่วมกัน ดังนั้นองค์การสันนิบาตชาติ
(The League of Nations) ซึ่งเป็นองค์การสากลระหว่างรัฐบาลองค์การแรก ก�ำเนิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงหา
วิถีทางที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ แต่งานของสันนิบาตชาติในเรื่องนี้ก็จ�ำกัดอยู่เพียงการคุ้มครอง
ชนกลุ่มน้อยในบางประเทศเท่านั้น
รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีก่ ระทบต่อสิทธิมนุษยชน
โดย รศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ และคณะ เสนอส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. หน้า 6.
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จากรายละเอียดเบื้องต้นที่ปรากฏในอารัมภบทของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ได้กล่าวถึงนิยามที่สัมพันธ์กับสิทธิมนุษยชนว่า “การยอมรับศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิด และสิทธิที่เท่าเทียมกัน
และที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ
ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก”7 นอกจากนั้นหากพิจารณาในภาพกว้างอย่างในปฏิญญาสากล

7

ในบทอารัมภบทใช้ถ้อยค�ำในภาษาอังกฤษว่า “Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal
and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and
peace in the world”
ข้อความในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นพืน้ ฐานในการด�ำเนินงานขององค์การสหประชาชาติ และมีอทิ ธิพล
ส�ำคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศ
อาณานิคมได้อา้ งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในการประกาศอิสรภาพช่วง ค.ศ. 1950 ถึง 1960 และหลายประเทศ
น�ำข้อความในปฏิญญามาใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญของตน
เมือ่ สหประชาชาติมมี ติรบั รองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติประกอบด้วยประเทศสมาชิก
เพียง 58 ประเทศ จากนั้นมา จ�ำนวนประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมีจ�ำนวนเกินกว่าสามเท่าของสมาชิกเดิม อิทธิพลของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ขยายมากขึน้ จนเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็นทีอ่ า้ งอิงถึงเมือ่ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศทั้งหลายทั่วโลก เมื่อพิจารณาดูมาตราต่างๆ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเห็นว่า
มาตราแรกแสดงถึงความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน โดยกล่าวถึงความเท่าเทียมกันของศักดิศ์ รีและสิทธิของมนุษย์ทกุ คน
ส่วนมาตราที่สองกล่าวถึงความชอบที่จะมีสิทธิของบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนหลักการขั้นพื้นฐานของ
สิทธิทปี่ ระกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปรากฏในค�ำปรารภซึง่ เริม่ ด้วยข้อความทีเ่ น้นการยอมรับ “ศักดิศ์ รี
ประจ�ำตัวและสิทธิซึ่งเท่าเทียมกัน และไม่อาจโอนให้แก่กันได้ของสมาชิกทั้งมวลของครอบครัวมนุษย์”
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ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน8 ข้อ 1 ยังกล่าวไว้ดว้ ยว่า “มนุษย์ทงั้ หลายเกิดมาอย่างมีอสิ ระเสรีและเท่าเทียมกัน
ทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกัน
อย่างฉันท์พี่น้อง9” จากถ้อยค�ำดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสิทธิกลุ่มหนึ่งว่าเป็นสิทธิ
ที่ได้มาจากการเกิดหรือธรรมชาติ ไม่สามารถถูกลิดรอนหรือเพิกถอนไปได้ ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม
เป็นสิทธิ “ถาวร” ที่อยู่ติดตัวกับมนุษย์ทุกคนตลอดไป

8

9

สิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ�ำแนกออกได้อย่างกว้างๆ 2 ประเภท คือ
1. สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล อิสรภาพจาก
ความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย การคุ้มครองเมื่อถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศ
สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม การมีสว่ นร่วมทางการเมือง สิทธิในการสมรสและการตัง้ ครอบครัว
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด มโนธรรม และศาสนา การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพ
ในการชุมนุม และเข้าร่วมสมาคมอย่างสันติ สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือ
โดยการส่งผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเสรี
2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการท�ำงาน การได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน
ส�ำหรับงานทีเ่ ท่ากัน สิทธิในการก่อตัง้ และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพทีเ่ หมาะสม สิทธิ
ในการศึกษาและสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี
ต่อมาหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการแปลเจตนาและขยายข้อความให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วย
การร่างเป็นกติการะหว่างประเทศทีม่ ผี ลบังคับทางกฎหมาย และสหประชาชาติมมี ติรบั รอง เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1966
คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights - ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic Social and Cultural Rights – ICESCR) การที่สหประชาชาติมีมติรับรองกติการะหว่างประเทศ ดังกล่าวนี้
ท�ำให้บรรดานานาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ไม่เพียงแต่เห็นชอบด้วยกับสิทธิตา่ งๆ ทีร่ ะบุไว้ในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่ยังถือเป็นมาตรการในการปฏิบัติตามด้วย หมายความว่า บรรดาประเทศที่ให้สัตยาบัน (Ratify)
หรือรับรองกติการะหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อความในกติการะหว่างประเทศด้วยทั้งนี้เพราะกติกา
ระหว่างประเทศมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ประเทศที่เป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศมีข้อผูกพันที่จะต้องเคารพและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกติการะหว่างประเทศ และรวมไปถึงต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศให้แก่
สหประชาชาติเป็นประจ�ำด้วย เมื่อกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับมีผลในการบังใช้ใน ค.ศ.1976 ประเทศต่างๆ
ได้เข้าเป็นภาคีจนปัจจุบันนับได้ 134 ประเทศ และนอกจากกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็ยังมี
อนุสัญญา (Conventions) ค�ำประกาศ (Declarations) ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ
สิทธิมนุษยชนตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศทัง้ สองฉบับ ค�ำประกาศ
และข้อเสนอแนะถือเป็นมาตรฐานสากลส�ำหรับบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ แต่ไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายเช่นเดียวกับอนุสัญญา ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม ตัวอย่างของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on The Rights of the Child) อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 ได้กล่าวไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วยถ้อยค�ำดังนี้ “All human beings are bornfree
and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should acttowards
one another in a spirit of brotherhood”
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

ในส่วนของประเทศไทย การบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนมีมานานนับตั้งแต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อักษรขึ้นใช้ในประเทศและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาทั้งในด้านเนื้อหาสาระตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ ทัง้ ในบทบัญญัตทิ เี่ ป็นกฎหมายสารบัญญัตแิ ละวิธสี บัญญัติ แนวนโยบายแผนพืน้ ฐาน
แห่งรัฐด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ การก�ำหนดขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การก�ำหนดขอบเขตการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายเพื่อ
คุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานและวิธกี ารบังคับใช้หลักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในประเภทต่างๆ ตลอดจน
การพัฒนาองค์กร ผู้รับผิดชอบเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพันธกรณีต่างๆ ด้วย จึงกล่าวได้ว่า
พัฒนาการในด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้นก็มีไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในโลก ส่วนบทบัญญัติ
ของไทยที่มีการกล่าวถึงนิยามของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจน ก็คงหนีไม่พ้นที่จะกล่าวถึง
ตามที่ปรากฏใน “พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542” โดยในมาตรา 3
บัญญัติไว้ว่า “สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค
ของบุคคลทีไ่ ด้ทไี่ ด้รบั การรับรอง หรือคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายไทย
ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม” ซึ่งจาก
ค�ำนิยามนี้ ก็แสดงให้เห็นท่าทีทชี่ ดั เจนของไทยในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนิ ย ามที่ ป รากฏในระดั บ สากลอย่ า งปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ในบริบทเฉพาะของไทยแล้ว ยังมีพันธกรณีท่ีประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน อย่างเช่น
ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียนก็ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้คล้ายคลึงกับ
ที่กล่าวไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยในข้อ 1 กล่าวว่า “ทุกคนเกิดมาอย่างมีอิสระเสรี
และเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรมและ
ควรปฏิบัติต่อกันอย่างมีมนุษยธรรม10”

10

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ข้อ 1 ได้กล่าวไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วยถ้อยค�ำดังนี้ “All persons are bornfree
and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards
one another in a spirit of humanity”
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จากพัฒนาการและนิยามที่ปรากฏในระดับนานาชาติหรือในประเทศไทยเองแสดงให้เห็นว่า
สิทธิมนุษยชนมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นอารยธรรมโลก (World Civilization) ที่มนุษย์พยายาม
วางระบบความคิดเพื่อให้คนทั่วโลกเกิดการค�ำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากขึ้น ตั้งแต่ยอมรับ
ความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี ชาติก�ำเนิด สิทธิต่างๆ ที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม และตั้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งสิทธิตั้งแต่ก�ำเนิดโดยให้ความส�ำคัญกับค�ำว่า “ชีวิต” นอกจากนี้แล้วสิทธิมนุษยชนยังมี
ความส�ำคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และสภาวะโลก
ปัจจุบันเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เรื่องประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องที่สังคม
ทั่วโลกต้องให้ความส�ำคัญ เพราะประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
ผูกพันตามพันธกรณีแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ และที่ส�ำคัญเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อย่างเช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า
ทีท่ ำ� ให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคว�ำ่ บาตรทางการทูต การงดการท�ำการค้าด้วย หรือกรณีการส่ง
กองก�ำลังทหารของสหประชาชาติเพื่อเข้าไปยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียหรือในโคโซโวของอดีต
ประเทศยูโกสลาเวีย เป็นต้น ด้วยสาเหตุและความส�ำคัญดังกล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องให้
ความส�ำคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะมีความส�ำคัญทั้งในด้านสังคมโลกและการสร้าง
การคุ้มครองสิทธิในรูปแบบสากลในสังคมไทย

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

ส�ำหรับภูมภิ าคอาเซียนนัน้ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียนถือเป็นเอกสารส�ำคัญฉบับแรก
ที่ระบุถึงการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากนี้ไป
แต่ละประเทศจะน�ำไปเป็น “แม่แบบ” ส�ำหรับสร้างแผนงานและนโยบายเสริมสร้างสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวส�ำคัญในภูมิภาคนี้เพราะมีระบุในกฎบัตรอาเซียน ภายใต้แผนงาน
“เสาการเมืองและความมัน่ คง” โดยได้มกี ารลงนามรับรองปฏิญญาดังกล่าวในการประชุมสุดยอดผูน้ ำ�
อาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ได้ยกย่องการลงนามดังกล่าวว่าเป็น “หลักไมล์ส�ำคัญของภูมิภาค”
และเชื่อว่าการลงนามดังกล่าวเป็นพัฒนาการขั้นส�ำคัญและยิ่งใหญ่ และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวจะถูกใช้เฝ้าสังเกตมาตรการปฏิบัติ มาตรการป้องกัน มาตรการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มประเทศอาเซียน นั่นเอง
ในส่วนกระบวนการจัดท�ำร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว ก็เริ่มต้นจากตั้งคณะท�ำงาน และน�ำเสนอให้
“คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (ASEAN Intergovernmental
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Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยผู้น�ำอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
พ.ศ.2552 ท�ำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมสิทธิของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน โดย AICHR ท�ำงาน
โดยมีการเชื่อมโยงประเด็นของ 3 ส่วนหลักๆ คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
กฎบัตรอาเซียน และตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในเรื่องอื่นๆ ซึ่งในส่วนของการท�ำ
กระบวนการเน้นการเจรจา การท�ำความเข้าใจ ตีความหมาย ขยายความและสร้างบริบทสอดคล้องกับ
อาเซียน (Contextualization) การสร้างความครอบคลุม (Comprehensiveness) ซึง่ ก็จะมีขอ้ จ�ำกัด
เรื่องการสร้างความจ�ำเพาะเจาะจงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การสร้างข้อมูลความรู้ใหม่ๆ นอกจากนั้น
ก็จะต้องเป็นประเด็นที่เป็นฉันทามติร่วมของประเทศสมาชิกทั้งหมด โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ11
หากพิจารณาภาพรวมของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียนนั้น จะเห็น
ได้ว่ามีสาระส�ำคัญทั้งหมด 40 หลักการ สามารถจัดหมวดหมู่โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น 7 ส่วน
หลักๆ ดังต่อไปนี้
1. อารัมภบท (Preamble)
2. หลักการทั่วไป (General Principles)
3. สิทธิพลเมืองและการเมือง (Civil and Political Rights)
4. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural Rights)
5. สิทธิในการพัฒนา (Right to Development)
6. สิทธิในสันติภาพ (Right to peace)
7. ความร่วมมือในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน (Cooperation in the Promotion
and Protection of Human Rights)

11

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

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

-18-0219(001)P4.indd 285

285
6/5/61 BE 11:56 AM

สุรพันธ์ บุรานนท์

ในเนื้อหาของแต่ละประเภทสิทธิ ผู้เขียนคงไม่กล่าวในเอกสารการศึกษาฉบับนี้เพราะเป็น
เรื่องรายละเอียดซึ่งส่วนใหญ่มักมีการน�ำมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก เช่น
หลักการที่ 8 ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทีร่ ะบุวา่ “8. สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ของบุ ค คลทุ ก คนจะต้ อ งใช้ โ ดยค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คลอื่ น
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดเพียงเท่าที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย
เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งการยอมรับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อื่น
และเพื่อให้สอดรับกับความจ�ำเป็นตามเหตุผลในเรื่องความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยของ
สาธารณะ สาธารณสุข ความปลอดภัยของสาธารณะ ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทัง้ สวัสดิการทัว่ ไป
ของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย”12 ซึ่งถ้อยค�ำที่ปรากฏในหลักการข้อนี้เป็นการก�ำหนดใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อนุสญ
ั ญาสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และประชาชน
ซึ่งก�ำหนดให้การใช้สิทธิต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดซึ่งอาจก�ำหนดขึ้นโดยตัวบทกฎหมายและเป็นไป
เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม หรือเพื่อการสาธารณสุข เป็นต้น แต่กระนั้น
แม้ในหลักการที่ 8 ดังกล่าวจะสอดคล้องกับปฏิญญาหรืออนุสัญญาในภูมิภาคอื่น แต่ในทางปฏิบัติ
ก็อาจยังไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เพียงพอและอาจจะท�ำให้แต่ละประเทศมีข้ออ้าง
ในการละเลยการปฏิบัติตามหลักความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากกว่าที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากอาจมีการก�ำหนดข้อจ�ำกัดโดยอาศัยเหตุผลทางด้านกฎหมายมาใช้เพื่อจ�ำกัดความคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในท้ายที่สุด
แม้จะปรากฏความสอดคล้องกันในถ้อยค�ำตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น แต่หากพิจารณาในอีกมุมหนึง่
ก็จะสามารถเห็นถึงประเด็นที่มีความแตกต่างกันเชิงเปรียบเทียบเช่นเดียวกันซึ่งมีความน่าสนใจและ
สามารถหยิบยกมากล่าวเป็นข้อสังเกตได้พอสมควร ประเด็นข้อสังเกตแรกที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ก็คือ

12

หลักการที่ 8 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก�ำหนดเป็นภาษาอังกฤษว่า “8. The human rights and
fundamental freedoms of every person shall be exercised with due regard to the human rights and
fundamental freedoms of others. The exercise of human rights and fundamental freedoms shall be
subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due
recognition for the human rights and fundamental freedoms of others, and to meet the just
requirements of national security, public order, public health, public safety, public morality, as well as
the general welfare of the peoples in a democratic society.”
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แม้เนื้อหาและการจัดหมวดหมู่ของสิทธิต่างๆ ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่ในรายละเอียดของบางหลักการก็มี
การก�ำหนดไว้แตกต่างจากทีป่ รากฏในปฏิญญาสากลฯ หรือในแนวคิดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ รากฏ
ในภูมภิ าคอืน่ ตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นลักษณะเฉพาะและความแตกต่างดังกล่าวทีช่ ดั เจนสามารถพบได้
ในหลักการที่ 6 ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งก�ำหนดไว้ว่า
		 “6. การใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต้องสมดุลกับการปฏิบัติหน้าที่
ที่สอดคล้องกัน เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความรับผิดชอบต่อทุกปัจเจกบุคคลอื่นๆ
ทัง้ หมด ชุมชนและสังคมทีต่ นอาศัยอยู่ ในท้ายทีส่ ดุ ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง อยู่ที่รัฐสมาชิกอาเซียน
ทุกรัฐ”13
		
นอกจากนั้นในหลักการที่ 7 ตามที่ได้ถูกก�ำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ยังระบุไว้อีกว่า
		
		 “7. สิทธิมนุษยชนทั้งมวล มีความเป็นสากล ไม่อาจแบ่งแยกได้ เชื่อมโยงและ
สัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ มวลในปฏิญญานีต้ อ้ งได้รบั
การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ธรรม เสมอภาค อยู ่ บ นพื้ น ฐานเดี ย วกั น และมี ค วามส� ำ คั ญ
เท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันการบรรลุสทิ ธิมนุษยชนต้องได้รบั การพิจารณาในบริบทของ
ภูมิภาคและของประเทศโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างของภูมิหลังทางการเมืองเศรษฐกิจ
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา”14
13

14

หลักการที่ 6 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก�ำหนดเป็นภาษาอังกฤษว่า “6. The enjoyment of human
rights and fundamental freedoms must be balanced with the performance of corresponding duties
as every person has responsibilities to all other individuals, the community and the society where
one lives. It is ultimately the primary responsibility of all ASEAN Member States to promote and protect
all human rights and fundamental freedoms.”
หลักการที่ 7 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก�ำหนดเป็นภาษาอังกฤษว่า ”7. All human rights are universal,
indivisible, interdependent and interrelated. All human rights and fundamental freedoms in this
Declaration must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same
emphasis. At the same time, the realization of human rights must be considered in the regional and
national context bearing in mind different political, economic, legal, social, cultural, historical and
religious backgrounds.”
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จากรายละเอียดดังกล่าว เมื่อพิจารณาในบางหลักการตามที่ปรากฏในปฏิญญาของภูมิภาคอื่น
อาทิเช่น ในอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานหรือ
ในอนุสัญญาสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จะเห็นได้ว่ามีนัยที่แตกต่างกันพอสมควร ปฏิญญา
และอนุสัญญาของทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก�ำหนดเกี่ยวกับการเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนว่าได้มา
โดยก�ำเนิด ได้มาโดยอัตโนมัติ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับสิทธิโดยมิต้องท�ำอะไรเลย15 ทุกองค์กรของรัฐ
ต้องเคารพสิทธิดงั กล่าวอย่างไม่มเี งือ่ นไขแต่ในกรณีของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้กำ� หนด
เงื่อนไขในการเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนว่าบุคคลต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเสียก่อนจึงจะเป็นผู้ทรงสิทธิ
มนุษยชนได้ กล่าวคือ บุคคลจะได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิกต็ อ่ เมือ่ บุคคลนัน้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ มี่ ตี อ่ สังคม
แล้วเท่านัน้ ดังนัน้ สิทธิบางประการทีอ่ าเซียนให้ความคุม้ ครอง จึงมีบริบทแตกต่างกันกับในภูมภิ าคอืน่
ที่ให้การยอมรับนั่นเอง
ในประเทศไทยเองก็มหี ลายกรณีทแี่ สดงให้เห็นบริบทแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่
ตามนัยดังกล่าวด้วยเช่นกัน สิทธิบางประการจะได้มาก็เพราะได้ท�ำตามหน้าที่บางประการแล้ว และ
ในทางกลับกัน การไม่ท�ำตามหน้าที่บางประการ ก็อาจท�ำให้บุคคลต้องเสียสิทธิบางประการด้วย
เช่นกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่ตามนัยดังกล่าว ก็คือ
ประเด็นเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีใ่ นการเลือกตัง้ ของประเทศไทย ประเด็นนีไ้ ด้ถกู หยิบยกขึน้ ถกเถียงกัน
ในหลายประเทศ โดยในบางประเทศเห็นว่า การไปเลือกตัง้ นัน้ เป็นสิทธิของประชาชนทีอ่ าจจะไปใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ การใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ใช่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยตรง แต่ขึ้นกับประชาชน
แต่ละคนว่าจะใช้สทิ ธิดงั กล่าวหรือไม่คล้ายกับสิทธิในการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นในกรณีอนื่
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศมีการบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่แตกต่างออกไป
บางกรณีบัญญัติให้ราษฎรต้องไปเลือกตั้ง หากไม่เลือก ก็ต้องช�ำระค่าปรับ ดังเช่นค่าปรับของโทษ
ทางอาญา อาทิ ประเทศเอกวาดอร์ซึ่งประมวลกฎหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้บัญญัติให้ผู้ไม่ไป
ใช้สิทธิต้องช�ำระค่าปรับจ�ำนวน 10% ของเงินเดือนขั้นต�่ำของประเทศ (หรือประมาณ 34 ดอลลาร์
สหรัฐ)16 หรือในประเทศอาร์เจนติน่า มีการก�ำหนดค่าปรับจ�ำนวน 50 เปโซ เป็นต้น ส่วนในกรณี

15

16

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

ของประเทศเบลเยียม ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอาจท�ำให้ตนไม่มีสิทธิสอบเข้ารับราชการ หรือกรณี
ประเทศกรีซ หากบุคคลไม่ไปเลือกตัง้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอพาสปอร์ตใหม่หรือขอใบอนุญาต
ขับรถยนต์ ส่วนกรณีของประเทศโบลิเวีย ซึ่งมีระบบในเรื่องนี้ค่อนข้างเข้มงวด ได้ก�ำหนดให้ผู้ที่ไป
เลือกตั้งจะได้รับบัตรแสดงการไปใช้สิทธิ โดยหากไม่สามารถแสดงบัตรดังกล่าวต่อธนาคารได้ ก็อาจ
ส่งผลท�ำให้ไม่สามารถถอนเงินเดือนที่ได้รับจากธนาคารได้ เป็นต้น
ส่วนในกรณีของประเทศไทยนั้น แม้จะเกิดรัฐประหารขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ.2557 และต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยฉบับที่ 11/2557 ซึ่งก�ำหนดให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นในหมวด 2 พระมหากษัตริย์
ที่ยังคงอยู่แต่เพียงหมวดเดียว การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญดังกล่าวท�ำให้สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยตามหมวด 3 และหน้าที่ของชนชาวไทยตามหมวด 4 แห่งรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงไปด้วย
ซึ่งก็รวมไปถึงมาตรา 72 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ส่วนในวรรคสอง
บัญญัติไว้ว่า “บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท�ำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้
ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ” ก็ตาม แต่ก็มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ที่รับรองหลักการการได้สิทธิหรือเสียสิทธิจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง17 ความสัมพันธ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขการได้มาซึ่งสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อ 21.118 รับรองไว้ชัดแจ้ง ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง
ในประเทศไทยจึงเป็นตัวอย่างหนึง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นเงือ่ นไขในการได้มาซึง่ สิทธิในบริบททีค่ ล้ายคลึงกับ
ข้อสังเกตที่กล่าวมาของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่
อาจท�ำให้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีหลักคิดที่แตกต่างไปจากปฏิญญาของภูมิภาคอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนั่นเอง

17
18

อาทิเช่น มาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
หลักการที่ 21.1 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก�ำหนดเป็นภาษาอังกฤษว่า Everyone has the right to take
part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
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นอกจากในประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดหน้าที่ก่อนได้มาซึ่ง
สิทธิบางประการดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หลักการที่ 6 และที่ 7 ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ยังสะท้อนให้เห็นแนวคิดพื้นฐานที่แตกต่างกันระหว่างภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคทางตะวันตกด้วย
กล่าวคือ แนวคิดสิทธิมนุษยชนในอาเซียนยึดถือ “ส่วนรวม” เป็นส�ำคัญเพราะต้องท�ำหน้าที่ต่อชุมชน
หรือสังคมเสียก่อนจึงจะเป็นผู้ทรงสิทธิ ในขณะที่แนวคิดสิทธิมนุษยชนของยุโรปหรือของอเมริกา
จะยึดถือ “ปัจเจกชน” เป็นหลักโดยไม่ได้กล่าวว่าสิทธิดังกล่าวจะได้มาก็ต่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อ
สังคมหรือชุมชนแต่ประการใด ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนในบริบทของอาเซียนจึงให้
ความส�ำคัญกับส่วนรวมและบริบทแวดล้อมของประเทศสมาชิกตามสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และกฎหมาย มากกว่าการเน้นความเป็นปัจเจกชนในรูปแบบที่ยึดถือในกลุ่มประเทศตะวันตก
นัน่ เอง การแสดงออกในลักษณะดังกล่าวท�ำให้สทิ ธิมนุษยชนบางสิทธิกลายเป็นสิทธิทยี่ งั คงมี “เงือ่ นไข”
ซึง่ มีบริบทคล้ายกับเป็นเพียง“สิทธิเสรีภาพ” (Rights and Liberties) อันหมายถึง สิทธิทมี่ กี ารบัญญัติ
รับรองไว้ในกฎหมายของแต่ละรัฐว่าประชาชนจะมีสทิ ธิและเสรีภาพในเรือ่ งใดมากน้อย แค่ไหนเพียงใด
ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทสังคมของประเทศนั้นๆ เท่านั้น ไม่ใช่สิทธิที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัวมนุษย์
มาตั้งแต่เกิดตามหลักกฎหมายธรรมชาติดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ประเด็ น ข้ อ สั ง เกตที่ น ่ า สนใจอี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ในบริ บ ทของอาเซี ย นการคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน ยังไม่มลี กั ษณะทีเ่ ป็นรูปธรรมและขาดสภาพบังคับ กล่าวคือ ในขณะทีใ่ นหลายประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายกรณี เช่น ในประเทศพม่าหรือในประเทศไทย
เองก็ยังคงมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นความไม่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน อาทิ ความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี การรุนแรงที่รัฐกระท�ำต่อประชาชน การหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอย การล่วงละเมิด
ทางเพศ เป็นต้น การด�ำเนินการเพื่อให้สิทธิที่ถูกระบุไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีผล
อย่างเป็นรูปธรรมดูจะเป็นเรื่องยากและต้องรอการพัฒนาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากในปัจจุบัน
การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีผลเชิงกฎหมายที่มี “สภาพบังคับ”
ให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบตั ติ าม อีกทัง้ ในอาเซียนก็ยงั ไม่มกี ารจัดตัง้ ศาลด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
อย่างในภูมภิ าคอืน่ เช่น ในภูมภิ าคยุโรป เป็นต้น กรณีดงั กล่าวส่งผลกระทบในการบังคับให้เป็นไปตาม
จุดมุง่ หมายในการมีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ ดังนี้ ในระยะยาว หากประชาคมอาเซียน
มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งองค์กรเหนือรัฐ (Supranational Organs) ขึ้นมาท�ำหน้าที่
ด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาลยุติธรรมอาเซียน หรือศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนในลักษณะ
เช่นเดียวกับองค์กรเหนือรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรป อ�ำนาจขององค์กรเหนือรัฐเหล่านั้นก็จะมี
อ�ำนาจมากกว่าองค์กรหรือหน่วยงานยุติธรรมภายในประเทศ ซึ่งแม้อาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบ
ยุติธรรมในแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงการเสียค่าใช้จ่ายและต้องสร้างบุคลากรที่เข้าใจในเรื่อง
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

เหล่านี้เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่การด�ำเนินการจัดตั้งองค์กรเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลดีระยะยาว ที่ไม่ใช่เพียงแต่
ความเป็นรูปธรรมในผลบังคับใช้ตอ่ กลุม่ ประเทศสมาชิก แต่ยงั ส่งผลดีตอ้ งความเป็นเอกภาพ ซึง่ ถือเป็น
สาระส�ำคัญของการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนนั่นเอง

บทสรุป

การพิ จ ารณาบริ บ ทของความคุ ้ ม ครองด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประชาคมอาเซี ย นนั้ น
มีความแตกต่างกันกับบริบทความคุ้มครองในภูมิภาคอื่นพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการให้ความส�ำคัญ
กับ “ส่วนรวม” มากกว่า “ปัจเจกชน” ตามที่ปรากฏในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอื่น
หรือการให้ความส�ำคัญกับ “หน้าที่” ในการได้มาซึ่งสิทธิบางประการ บริบทเหล่านี้อาจท�ำให้มุมมอง
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียนมีลักษณะที่ต้องการความรับรองจากกฎหมาย
บริบทแวดล้อมในลักษณะคล้ายกับสิทธิเสรีภาพของรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยการรับรอง
จากรัฐธรรมนูญ มิใช่สิทธิที่ได้มาแต่ก�ำเนิดของปัจเจกชนอย่างในกลุ่มประเทศแถบตะวันตก ในส่วน
ของประเทศไทยเองในฐานะสมาชิกหนึ่งของประชาคมอาเซียนคงหนีไม่พ้นที่จะต้องอาศัยบริบท
จากปฏิญญาอาเซียนฯ ดังกล่าว ในการพิจารณาเป็น “แนวทาง” ในการคุ้มครองต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะ “ไร้รัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ”
เนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 อาจท�ำให้ทิศทางในการน�ำมาปรับใช้
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ คุ ้ ม ครองประชาชนยั ง คงไม่ มี ค วามชั ด เจนและขาดทิ ศ ทางที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความอุ่นใจในการด�ำรงชีวิต ดังนั้น คงต้องจับตามองต่อไปว่าทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปของ
ราชอาณาจักรไทยจะก�ำหนดทิศทางในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างไร สอดคล้องกับแนวทางของ
ปฏิญญาสากลและปฏิญญาอาเซียนฯ หรือไม่ และเมือ่ ใดทีป่ ระเทศไทยมีการก�ำหนดทิศทางดังกล่าวใน
รัฐธรรมนูญที่ชัดเจนแน่นอนแล้ว การก�ำหนดนิติฐานะ (ตามหลัก principle of legal security) ของ
สิทธิมนุษยชนในประเทศคงมีความชัดเจน แน่นอนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง
อธึก อัศวานันท์*

บทคัดย่อ
เอกสารนี้เป็นการรายงานเรื่องนิติธรรม โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลักนิติธรรม
ที่ส�ำคัญครั้งหนึ่งในเกาะอังกฤษที่เกิดจากความไม่พอใจการใช้อ�ำนาจของพระเจ้าจอห์นจนน�ำไปสู่
การท�ำเอกสารส�ำคัญคือ Magna Carta ซึ่งเป็นการจ�ำกัดและตั้งกติกาการใช้อ�ำนาจของรัฎฐาธิปัตย์
ซึ่งหลักการเหล่านี้ถูกพัฒนามาแปดร้อยปี และรายงานถึงการที่องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐท�ำการประเมิน
นิติธรรมของแต่ละประเทศโดยให้ประชาชนในแต่ละประเทศเป็นผู้ให้คะแนน
ค�ำส�ำคัญ เพลโต (Plato), อริสโตเติล (Aristotle) พระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์, ซาลาดิน, โรบินฮูด้ , พระเจ้า
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และปากเกร็ด
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อธึก อัศวานันท์

ความน�ำ
ชนชาติต่างๆ รู้จักคิดค้นและน�ำกฎหมายมาใช้บังคับกันเพื่อความสงบสุขของชนในชาตินั้นๆ
มาแต่สมัยโบราณกาล และนักปราชญ์ (ปัจจุบันเรียกว่านักวิชาการ) ก็พยายามหาวิธีการที่จะให้
ระบบกฎหมายบรรลุผลในการสร้างความสุขความเจริญในสังคมของเขา เพลโต (Plato) นักปราชญ์
ในยุคประมาณ 2900 ปีมาแล้ว สนับสนุนทฤษฎีการปกครองโดยกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้ทรงอยู่เหนือ
กฎหมาย ตามหลักการปกครองว่า รัฐบาลที่ดีที่สุดคือการปกครองโดยคนที่ดีที่สุด แต่อริสโตเติล
(Aristotle) ในยุค 2900 ปีมาแล้ว ผู้เป็นลูกศิษย์ของเพลโตไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีดังกล่าว ได้เสนอ
ความคิดที่ว่า ผู้ปกครองสูงสุดผู้ใช้กฎหมายต้องรักษาและรับใช้กฎหมายด้วย และเรียกทฤษฎีนี้ว่า
Rule of Law ซึ่งต่อมานักวิชาการก็พยายามหาทางที่จะตีความทฤษฎี Rule of Law เพื่อน�ำมาใช้กัน
ในประเทศไทยนิยมเรียก Rule of Law นี้ว่า นิติธรรม
เป็นที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้ว่าหลักนิติธรรมนี้นักวิชาการต่างๆ นิยมที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อความ
สงบสุขของประชาชนในชาติ แต่บ่อยครั้งที่นักวิชาการต่างๆ จะพยายามพัฒนาหลักนิติธรรมนี้โดยใช้
วิธกี าร Top-down คือ มองจากความรูส้ กึ นึกคิดของชนชัน้ ผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองและนักวิชาการว่าควร
จะพัฒนาหลักนี้อย่างไร ชนชั้นผู้ถูกปกครองจึงจะมีความสุข
หากเราศึกษาแง่มุมมองความเชื่อ (Perception) ของชนชั้นผู้ถูกปกครองว่าเขาเห็นว่า
หลักนิติธรรมที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไร เราอาจจะสามารถพัฒนาหลักนิติธรรมที่ดี ในมุมมองและ
ความเชื่อ (Perception) ของชนส่วนมาก เพื่อใช้ในการปกครองตัวเขาได้ดียิ่งขึ้น
		

เนื้อหา

การพัฒนาการหลักนิติธรรมครั้งส�ำคัญของโลกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นหลังยุคต�ำนานโรบินฮู้ดแห่ง
ป่าเชอร์วู้ดในอังกฤษ เมื่อ ค.ศ.1215
อังกฤษมีกฎหมายใช้มานานแล้ว แต่กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อมีคดีความขึ้นก็จะน�ำเอาจารีตประเพณีและค�ำตัดสินในคดีอื่นๆ (precedent) มาปรับเข้ากับ
คดีความทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ การตีความนีจ้ ะท�ำโดยผูท้ นี่ งั่ อยูบ่ นเก้าอีย้ าว (ทีป่ จั จุบนั เรียกว่า Bench) ปัจจุบนั
จะท�ำโดยผู้พิพากษา เมื่อคู่ความไม่พอใจค�ำตีความ ก็จะอุทธรณ์ค�ำพิพากษาขึ้นไป การน�ำจารีต
ประเพณีและค�ำตัดสินในคดีอนื่ ๆ มาปรับใช้ในคดีทอี่ ทุ ธรณ์กจ็ ะท�ำโดยกษัตริยแ์ ละบรรดาทีป่ รึกษาของ
พระองค์ ในเวลาเดียวกันพระมหากษัตริยก์ ท็ รงไว้ซงึ่ พระราชอ�ำนาจสิทธิขาดในการออกกฎหมายต่างๆ
ตลอดจนก�ำลังทหารและผู้ใช้อ�ำนาจในท้องถิ่นก็ต้องขึ้นกับพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์จึงเป็น
ผู้ออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และตีความกฎหมาย เป็นอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในพระองค์เดียว
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โดยที่อังกฤษในอดีตมีความมั่งคั่งจากการค้าขาย และมีเสถียรภาพเพราะสภาพภูมิศาสตร์
ทีเ่ ป็นเกาะช่วยคุม้ ครองป้องกันอังกฤษจากการถูกรุกรานจากชาติอนื่ ๆ กฎหมายและสังคมของอังกฤษ
จึงมีความต่อเนื่องมาอย่างมีเสถียรภาพ
พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 (ค.ศ.1157-1199) ผู้ที่นักประวัติศาสตร์ขนานนามว่า พระเจ้าริชาร์ด
ใจสิงห์ (Richard the Lionhearted) ขึ้นครองราชย์เมื่อ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1189 หลังจากนั้นไม่นาน
น�ำกองทัพจากอังกฤษเดินทางไปร่วมกับกองก�ำลังอื่นๆ ไปตะวันออกกลางเพื่อรบกับกองก�ำลัง
ศาสนาอิสลามซึง่ น�ำโดยสุลต่านซาลาดินนักรบชือ่ เสียงโด่งดัง (Salah ad-Din Yusuf ค.ศ.1137-1193
ขึ้นเป็นสุลต่าน ค.ศ.1174) ในสงครามครูเสดที่สามเป็นเวลานาน พระเจ้าริชาร์ดพระองค์นี้เชื่อว่า
การเป็นกษัตริย์อังกฤษนั้นพระองค์ไม่มีพันธะที่ต้องอยู่ในอังกฤษเพื่อปกครองประชาราษฎร์ที่นั่น
แต่ปล่อยให้พระอนุชา คือ เจ้าชายจอห์น รักษาราชบัลลังก์แทน และทรงใช้อังกฤษเป็นเครื่องมือ
ท�ำเงินใช้บ�ำรุงกองทัพของพระองค์ในการท�ำศึกสงครามในต่างแดน ซึ่งในยุคของพระเจ้าริชาร์ดนั้น
ปรากฎตามประวัติศาสตร์ว่าชาวอังกฤษเห็นพระเจ้าริชาร์ดเป็นวีรบุรุษของเขา ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
ชื่อเสียงจากความกล้าหาญและชัยชนะเป็นครั้งคราวที่พระเจ้าริชาร์ดได้รับจากการศึกในสงคราม
ครูเสดระหว่างสองกษัตริย์นักรบหนุ่มทั้งสอง คือ พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 และสุลต่านซาลาดิน
ในระหว่างทีพ่ ระเจ้าริชาร์ดใช้เวลาอยูใ่ นสนามรบนัน้ เจ้าชายจอห์นพระอนุชาของพระเจ้าริชาร์ด
ผู้รักษาบัลลังก์แทน ได้ใช้อ�ำนาจของพระองค์ในทางที่พระองค์เชื่อว่าพระองค์มีสิทธิ์ใช้โดยบัญชา
ของสวรรค์แต่เป็นวิถีทางที่ประชาราษฎร์ไม่ชอบ จนเกิดการต่อต้านขึ้นในหมู่ชาวบ้านและเกิดเป็น
ต�ำนานของจอมโจรโรบินฮู้ดแห่งป่าเชอร์วู้ดผู้น�ำชาวบ้านต่อต้านเจ้าชายจอห์นเพื่อรอการกลับมาของ
พระเจ้าริชาร์ด
เมื่อพระเจ้าริชาร์ดทรงทราบข่าวว่าน้องชายของพระองค์คือเจ้าชายจอห์นวางแผนจะยึด
ราชบัลลังก์ พระเจ้าริชาร์ดจึงหย่าศึกกับสุลต่านซาลาดินแล้วเสด็จกลับอังกฤษ แต่ในระหว่างการเดินทาง
กลับจากการศึก พระเจ้าริชาร์ดถูกคู่อริคือกษัตริย์ออสเตรียและองค์จักรพรรดิแห่งโรมจับตัวเพื่อ
เรียกค่าไถ่จากราชวงศ์อังกฤษ เมื่อราชวงศ์อังกฤษระดมเรียกเก็บเงินภาษีประเภทต่างๆ และขอเรี่ยไร
จนมีเงินพอที่จะสามารถท�ำการจ่ายค่าไถ่ได้แล้ว พระเจ้าริชาร์ดจึงได้เสด็จกลับอังกฤษ
เมื่อสิ้นพระเจ้าริชาร์ดแล้วใน ค.ศ.1199 เจ้าชายจอห์นขึ้นครองราชย์แทนเป็นพระเจ้าจอห์น
(ค.ศ.1166-1216) ปรากฏว่าหลานชายของพระเจ้าจอห์น (ชื่อ อาร์เธอร์ บุตรของพี่ชายของ
พระเจ้าจอห์นซึง่ มีสทิ ธิในราชบัลลังก์ในล�ำดับเดียวกันกับพระเจ้าจอห์น) ได้หายพระองค์ไปอย่างลึกลับ
โดยที่ เป็นที่เชื่อกันว่าถูก ก�ำจัดโดยพระเจ้ า จอห์ น หลานชายของพระเจ้ า จอห์ นพระองค์ นี้เ ป็ น
ที่โปรดปรานของกษัตริย์ฝรั่งเศส กษัตริย์ฝรั่งเศสจึงเข้ายึดทรัพย์สินของพระเจ้าจอห์นในฝรั่งเศส
พระเจ้าจอห์นจึงเริ่มท�ำสงครามกับฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ.1202 เป็นต้นมาเพื่อพยายามทวงเอากรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินในฝรั่งเศสของพระเจ้าจอห์นคืน
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อธึก อัศวานันท์

การสงครามกับฝรั่งเศสของพระเจ้าจอห์นนี้ต้องใช้เงินมาก พระเจ้าจอห์นเรียกเก็บภาษีและ
เร่งหาเงินโดยวิธีต่างๆ เพื่อระดมทุนจ�ำนวนมหาศาลในอังกฤษเพื่อใช้ท�ำสงครามกับฝรั่งเศส อังกฤษ
ซึ่งพึ่งผ่านพ้นจากการช�ำระค่าใช้จ่ายในสงครามครูเสดของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์และจากการจ่าย
ค่าไถ่ตัวพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์มาไม่นานก็ต้องแบกภาระทางการเงินใหม่เพื่อสนับสนุนสงคราม
เพื่อทวงคืนทรัพย์สินส่วนพระองค์ในฝรั่งเศสของพระเจ้าจอห์น
การสงครามของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์องค์พี่ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นการศึกเพื่อศาสนาในการชิง
กรุงเยรูซาเลมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคืนจากนักรบชาวอิสลาม ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ร่วมรบจะได้ขึ้นสวรรค์
บรรดาขุนศึกและขุนนางจึงรู้สึกเต็มใจที่จะไปร่วมสงครามครูเสดด้วยมากกว่าการที่จะไปร่วมกับ
พระเจ้าจอห์นผู้น้องท�ำการรบกับฝรั่งเศสเพื่อแย่งทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าจอห์น การรบ
ในฝรั่งเศสนี้จึงขาดการสนับสนุนจากเหล่าพวกขุนศึกและขุนนาง จึงต้องจ้างทหารรับจ้างเข้าท�ำ
การรบกับฝรั่งเศส ส่วนสามัญชนที่ต้องจ่ายภาษีเพื่อสนับสนุนสงครามนั้น การจ่ายภาษีในสมัย
พระเจ้าริชาร์ดผูล้ ว่ งลับเป็นเรือ่ งจ่ายเงินสนับสนุนสงครามเพือ่ พระเจ้า เพือ่ ศาสนา ชาวอังกฤษอาจจะ
บ่นไม่ค่อยออกเพราะกลัวบาป และพระเจ้าริชาร์ดก็ได้สร้างวีรกรรมสงครามสู้รบกับสุลต่านซาลาดิน
ผู้เกรียงไกร แต่ครั้นในสมัยพระเจ้าจอห์นผู้อนุชา กลับกลายเป็นว่าสามัญชนต้องจ่ายภาษีสนับสนุน
การศึกเพื่อผลประโยชน์ส่วนพระองค์ จึงเกิดความไม่พอใจมากขึ้นในหมู่สามัญชน
ปรากฏในบันทึกในสมัยนั้นถึงการปกครองในยุคนั้นว่า คดีความต่างๆ จะยืดเยื้ออย่างมาก
จนขนาดปรากฎในบันทึกรายรับค่าปรับ (Fine Roll) ของพระเจ้าจอห์นที่รายรับของพระเจ้าจอห์น
ได้รบั จากคูค่ วามผูจ้ า่ ยเพือ่ เร่งคดีให้เร็วขึน้ หรือจ่ายเพือ่ ให้ศาลตัดสินไปในทางหนึง่ ทางใด ความยุตธิ รรม
สามารถซื้อได้1
ใน ค.ศ.1204 ปรากฏรายรับที่ชาวเมือง Devon ยื่นฎีกาเสนอเงินต่อพระเจ้าจอห์นเพื่อขอให้
ตรากฎหมายก�ำหนดเขตทีด่ นิ ทีเ่ ป็นป่าสงวนของหลวงให้ชดั เจนและบังคับให้ Shire Reeves (ซึง่ ต่อมา
แผลงเป็น Sheriff) ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�ำนาจปกครองในแต่ละ Shire (ในปัจจุบันน่าจะเทียบเท่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดของประเทศไทย) ต้องยอมให้ผู้ต้องหาประกันตัวได้ และห้ามไม่ให้ Sheriff คุมขังผู้ใดเพราะ
เพียงว่า Sheriff ไม่ชอบผู้นั้น และถ้า Sheriff ยังดื้อดึงขัดค�ำสั่ง ก็ขอให้ลงโทษ Sheriff ผู้นั้นและ
ให้แต่งตั้ง Sheriff คนใหม่มาท�ำหน้าที2่

1
2

Vincent, Nicholas, 2015, “Magna Carta: The Foundation of Freedom 1215-2015”, Third Millennium
Publishing, London หน้า 60
Vincent, อ้างแล้ว
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ชาวเมือง Cornwall ก็ยนื่ ฎีกาเสนอเงินมาเพือ่ ขอแลกกับสิทธิเช่นเดียวกันกับชาวเมือง Devon
แต่มีข้อพิเศษขอมาว่าในการแต่งตั้ง Sheriff นายอ�ำเภอใหม่นั้น ขอให้พระเจ้าจอห์นคัดเลือก Sheriff
ใหม่จากกลุ่มบุคคลที่ชาวเมืองได้เลือกสรรมาให้พระเจ้าจอห์นเลือก3
มีเรือ่ งอือ้ ฉาวกรณีของ William de Braoses ขุนนางคนสนิทผูร้ ำ�่ รวยผูซ้ งึ่ อยูใ่ นสถานทีเ่ กิดเหตุ
ขณะที่ อาร์เธอร์ผเู้ ป็นหลานคนส�ำคัญของพระเจ้าจอห์นหายตัวไปจนเป็นเหตุให้พระเจ้าจอห์นต้องรบ
กับฝรั่งเศส ปรากฏว่าภรรยาและบุตรของขุนนางท่านผู้นี้พลั้งปากพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคืนวันที่
อาร์เธอร์หายตัวไป ทั้งภรรยาและบุตรของ Braoses จึงถูกคุมขังจนมีผู้ไปพบว่าทั้งแม่ลูกตายแล้ว
เพราะขาดอาหาร พระเจ้าจอห์นท�ำเอกสารชี้แจงว่าครอบครัวนี้ติดหนี้พระเจ้าจอห์นอยู่จึงถูกคุมขัง4
จะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมาย แต่ปัญหาอยู่ท่ีการบริหารการใช้
กฎหมายอย่างยุติธรรม5
เมื่อพระเจ้าจอห์นแพ้ศึกในฝรั่งเศสในปี ค.ศ.2014 จนต้องเสด็จกลับอังกฤษเพื่อมารวบรวม
ก�ำลังกลับไปรบใหม่ พระเจ้าจอห์นพบว่าบรรดาขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์ต่างพากันกระด้างกระเดื่อง
ต่อพระราชอ�ำนาจ ซึ่งน�ำไปสู่การเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดที่ต�ำบล Runnymede นอก
กรุงลอนดอน และทีน่ นั่ พระเจ้าจอห์นพบกองก�ำลังต่างๆ ของบรรดาขุนนางทีก่ ระด้างกระเดือ่ ง เป็นผลให้
พระเจ้าจอห์นต้องยอมประทับตราในเอกสารทีย่ กร่างมาโดยขุนนางผูไ้ ม่พอใจในการใช้พระราชอ�ำนาจ
ของพระองค์6เป็นพระบรมราชโองการโดยมีชื่อของขุนนางต่างๆ ผู้กระด้างกระเดื่องและอัศวินของ
พระเจ้าจอห์น เอกสารนีน้ กั ประวัตศิ าสตร์บางท่านก็เรียกว่าเป็นสัญญาสงบศึก แต่ในปัจจุบนั เรียกกันว่า
Magna Carta ซึ่งมีอยู่ 63 ข้อ7 ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร เอกสารนี้ทุกบทจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของกษัตริย์
ลง เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้น
Magna Carta เป็นกติกาการใช้อ�ำนาจของกษัตริย์ ผู้เป็นรัฏฐาธิปัตย์ (ผู้ตรากฎหมาย บังคับใช้
กฎหมาย และตีความกฎหมาย ทั้งสามอ�ำนาจ) เป็นสิ่งที่นักกฎหมายของอังกฤษและอเมริกันถือเป็น
Rule of Law นิติธรรมของการใช้อ�ำนาจของรัฐบาล

3
4
5
6
7

Vincent, อ้างแล้ว, หน้า 61
Vincent, อ้างแล้ว, หน้า 62
Vincent, อ้างแล้ว, หน้า 61
เชื่อกันว่ามีการเจรจาต่อรองแก้ไขกันบ้าง
Magna Carta เขียนโดยใช้ภาษาลาตินสมัยกลาง มีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษปัจจุบันหลายฉบับซึ่งหาอ่านได้ทั่วไปใน
internet และฉบับแปลฉบับที่น่าสนใจฉบับหนึ่งคือฉบับของ The British Library ซึ่งอ่านได้จาก website ของ
The British Library (www.bl.co.uk)
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ในทางประวัติศาสตร์ห ลังจากประทับดวงตราส� ำ คั ญ ประจ� ำ พระองค์ ใน Magna Carta
พระเจ้าจอห์นขอให้องค์สันตะปาปาประกาศยกเลิก Magna Carta ดังกล่าวด้วยเหตุว่าพระเจ้าจอห์น
ต้องท�ำสัญญาดังกล่าวภายใต้ภาวะจ�ำยอม (under duress) ซึ่งการประกาศยกเลิก Magna Carta
เป็นเหตุให้ขุนนางต่างๆ ไม่พอใจก่อการกบฏเกิดเป็นสงครามกลางเมืองจนพระเจ้าจอห์นสิ้นพระชนม์
ด้วยอาการลึกลับในปีต่อมา เมื่อรัชทายาทอายุ 9 พรรษาของพระเจ้าจอห์นขึ้นครองราชย์ เป็น
พระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 จึงได้น�ำ Magna Carta มาประกาศใช้ใหม่สืบต่อมาโดยมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา
เป็นครัง้ คราวจนเป็นต้นแบบของกติกาการใช้อำ� นาจของทัง้ สามสาขาคือ บริหาร นิตบิ ญ
ั ญัติ และศาล8
Magna Carta นีม้ ดี ว้ ยกันทัง้ หมด 63 ข้อ ซึง่ ตามกาลเวลาทีผ่ า่ นมา สังคมและกฎหมายได้พฒ
ั นา
ขั้นไปเรื่อย ข้อความของ Magna Carta ถูกน�ำไปปฏิบัติจนไม่ต้องมีการเขียนไว้เป็นหลักกฎหมายอีก
และอีกหลายข้อก็กลายเป็นหลักกฎหมายที่ยึดปฏิบัติกันทั่วไป เช่น
เมื่อ ค.ศ.1776 อังกฤษเรียกเก็บภาษีจากชาวอาณานิคมอังกฤษในอเมริกา ชาวอเมริกันจึง
ต่อต้านการปกครองของอังกฤษซึ่งน�ำไปสู่การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาขึ้น โดยอ้างว่า
รัฐบาลอังกฤษท�ำผิดหลักนิติธรรมของ Magna Carta เพราะข้อ 12 ของ Magna Carta ก�ำหนดไว้
ว่าการจะเรียกเก็บภาษีจากใครได้กต็ อ้ งมีการหารือเป็นการทัว่ ไปก่อน เนือ่ งจากชาวอาณานิคมอังกฤษ
ในอเมริกาไม่มีผู้แทนนั่งอยู่ในรัฐสภาที่อังกฤษ รัฐสภาอังกฤษจะมาเรียกเก็บภาษีจากชาวอาณานิคม
อังกฤษในอเมริกาไม่ได้ (แม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะเถียงว่าชาวอาณานิคมในอเมริกามีผู้แทนทางอ้อม
ในสภาแล้วก็ตาม) โดยค�ำกล่าวอ้างนี้เป็นค�ำขวัญที่ใช้กันมาทุกวันนี้ว่า No Taxation Without
Representation ซึ่งกลายเป็นหลักทั่วไปในการเก็บภาษีว่าภาษีต้องผ่านเป็นกฎหมายที่ออกหรือ
รับรองโดยรัฐสภาเท่านั้น
นอกจากนั้นแล้ว ข้อ 29 ของ Magna Carta ก็กลายเป็นข้อที่มีความโดดเด่นมากในโลกเสรี
ปัจจุบัน กล่าวคือ
ประโยคแรกของข้อ 29 นั้น กล่าวว่าจะไม่มีการลงโทษหรือควบคุมตัว หรือยึดทรัพย์ หรือท�ำให้
เสื่อมเสียอิสรภาพ หรือท�ำให้เป็นคนนอกกฎหมาย หรือเนรเทศ เว้นแต่โดยผลของกฎหมาย และ
ต่อมากลายเป็นหลัก Habeas Corpus ของ Common Law ของอังกฤษ9 ของสหรัฐอเมริกา นั่นคือ
การกระท�ำข้างต้น (ลงโทษ ควบคุมตัว ยึดทรัพย์ ท�ำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ ท�ำให้เป็นคนนอกกฎหมาย
หรือ เนรเทศ) ต้องท�ำโดยผู้พิพากษาเท่านั้น
8

9

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

ส่วนประโยคที่ 2 ของข้อ 29 ของ Magna Carta ซึ่งกล่าวว่า เราจะไม่ขายความยุติธรรมและ
เราจะไม่ปฏิเสธความยุติธรรมแก่ผู้ใด และเราจะไม่ให้ความยุติธรรมเป็นไปอย่างล่าช้า กลายมาเป็น
หลักนิติธรรมที่ส�ำคัญอีกหลักหนึ่ง
หลักนิติธรรมได้มีการพัฒนากันมาจากหลายแง่หลายมุมในประวัติศาสตร์กฎหมาย และ
Magna Carta ก็มีส่วนในการเสริมสร้างหลักนิติธรรมนั้นมาจนปัจจุบันนี้
ในโลกปัจจุบันก็ได้มีการตีความ นิติธรรม กันทางวิชาการตลอดมา
เมื่อเราหันมาดูการตีความขององค์กรนิติธรรมหนึ่งคือ The World Justice Project
(‘WJP”) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1025 Vermont Avenue NW, Suite 1200, Washington, D.C. 20005 USA
และที่ 1411 Fourth Avenue, Suite 920, Seattle, WA 98101 USA ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและ
ประกอบไปด้วยคนในหลากหลายสาขาอาชีพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การเผยแพร่พฒ
ั นานิตธิ รรมไปทัว่ โลก
ตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ.2006 โดยอดีตนายกเนติบณ
ั ฑิตยสภาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Bar Association)
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลักส�ำคัญหลายราย เช่น มูลนิธิ Bill and Melinda Gates
Foundation, มูลนิธิ Neukom Family Foundation, มูลนิธิ GE Foundation, บริษัท Microsoft,
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
องค์กรนี้มีความอุตสาหะในการประเมินความเป็นนิติธรรม หรือ Rule of Law มาทุกปีตั้งแต่ปี
ค.ศ.2008 ในปี ค.ศ.2015 WJP ได้ประเมิน 102 ประเทศทั่วโลกโดยตั้งเป้าว่านิติธรรมควรจะมีผลต่อ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง แล้วจัดเป็นค�ำถามให้บริษัทส�ำรวจความเห็น (Poll) ในแต่ละ
ประเทศไปสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ คือ ประเมินนิติธรรมของแต่ละประเทศ โดยใช้
มุมมองและความเชื่อ (Perception) ของผู้ถูกปกครองในประเทศนั้นๆ
WJP ประเมินว่าในสายตาของประชาชนในแต่ละประเทศ เขาคิดว่าประเทศเขามีหลักนิตธิ รรม
มากน้อยเพียงไร ข้อสรุปจากมุมมองจากสายตาประชาชนนี้น่าจะเป็นเครื่องชี้น�ำที่ดีของผู้ใช้อ�ำนาจ
ปกครองและนักวิชาการในประเทศนั้นๆ ให้สามารถน�ำไปศึกษาต่อยอดเพื่อการพัฒนานิติธรรม
ในประเทศนั้นๆ ได้
ในยุคเมื่อ 800 ปีเศษมาแล้ว พระเจ้าจอห์นก็พัฒนาระบบการปกครองต่างๆ ตามที่ตน
เชื่อว่าเป็นวิธีการปกครองที่ดีโดยไม่ได้ทราบถึงความคิดอ่านและความต้องการของประชาชนและ
ขุนนางภายใต้การปกครองของตน จนกระทั่งขุนนางเหล่านั้นลุกขึ้นเรียกร้องสิ่งที่ตนต้องการเอง
กว่าพระเจ้าจอห์นจะเข้าใจว่านิติธรรมในสายตาของพระองค์ต่างกับนิติธรรมของเหล่าขุนนาง
(และสามัญชน) ก็สายไปเสียแล้ว เมื่อพระองค์จ�ำต้องประกาศใช้ Magna Carta พระองค์ก็ถูกลด
พระราชอ�ำนาจที่เดิมมีอยู่เหลือเฟือและถูกจ�ำกัดพระราชอ�ำนาจที่เหลืออยู่
การศึกษานิตธิ รรมจากสายตาของสามัญชนซึง่ ไม่ใช่เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐ จึงน่าจะเป็นประโยชน์บา้ ง
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WJP ได้ส�ำรวจความคิดเห็นในสองจังหวัดใหญ่ในประเทศไทย (เขต กทม. นนทบุรี และ
ปากเกร็ด) และประกาศผลออกมาเป็น Rule of Law Index 2015 โดยที่ในปี ค.ศ.2015 ประเทศไทย
ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 0.52 ถื อ เป็ น ประเทศที่ มี นิ ติ ธ รรมดี เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 56 ของโลก 10   ซึ่ ง สามารถ
ศึ ก ษารายละเอี ย ดต่ า งๆ ขององค์ ก รนี้ รวมถึ ง รายงานการประเมิ น Rule of Law นี้ ไ ด้ ที่
“worldljusticeproject.org”
WJP นี้จ�ำกัดความของค�ำว่า Rule of Law หรือ นิติธรรม นี้ว่าคือระบบการปกครองที่ยึดถือ
หลักการสี่ประการนี้ กล่าวคือ
		หลักที่หนึ่ง ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย รวมตลอดถึง รัฐบาล ข้าราชการ ตัวแทน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย ทั้งสิ้น
		หลักที่สอง กฎหมาย
(ก) มีความชัดเจน มีการประกาศใช้อย่างเปิดเผย มีเสถียรภาพ และยุติธรรม
(ข) ถูกใช้บังคับอย่างเสมอภาค และ
(ค) คุ้มครองสิทธิพื้นฐาน ความปลอดภัย ทรัพย์สินและสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
		หลักที่สาม บุคคลทั่วไปต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการนิติบัญญัติ การบริหารกฎหมาย และ
การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการดังกล่าวเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
		หลักทีส่ ี่ กระบวนการยุตธิ รรมสามารถให้ความยุตธิ รรมได้ทนั เวลาโดยตัวแทนผูม้ คี วามสามารถ
มีจรรยาบรรณ และเป็นอิสระจากอิทธิพลทัง้ ปวง ทัง้ นีผ้ ใู้ ห้ความยุตธิ รรมนีต้ อ้ งมีจำ� นวนทีม่ ากเพียงพอ
มีทรัพยากรที่เพียงพอ และมีองค์ประกอบที่ตอบสนองชุมชน
WJP ก็ท�ำการประเมินล�ำดับของนิติธรรมของ 102 ประเทศโดยประเมินในปัจจัยต่างๆ ดังนี้
		1. ประเมินระบบการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของภาครัฐ
เป็นการประเมินทั้งตัวบทกฎหมายและหน่วยงานผู้ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของผู้ใช้อ�ำนาจ
ปกครอง การใช้อ�ำนาจโดยภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่ามีจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจเพียงใด และผู้ใช้
อ�ำนาจดังกล่าวต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพียงใดต่อการใช้อ�ำนาจนั้น และประเมินการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจของผู้ใช้อ�ำนาจปกครองโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ เช่น สื่อมวลชนที่เป็นอิสระจาก
การครอบง�ำ 
การประเมินนี้จะวิเคราะห์ในหลายมิติ เช่น การแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจ (นิติบัญญัติ บริหาร
และศาล) อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการยึดถือตามจารีตการปกครองที่ไม่ได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษร ข้อส�ำคัญคือต้องมีการแบ่งแยกอ�ำนาจออกจากกัน เพือ่ ไม่ให้หน่วยงานหนึง่ ใดสามารถใช้อำ� นาจ
ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้
10

ได้แนบส�ำเนาภาพถ่ายเอกสารหน้า 145 ของรายงานมาด้วย
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การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

		ข้อสังเกตของผู้รายงาน ในเวลาที่ยกร่าง Magna Carta นั้น บรรดาขุนนางผู้ก่อการ
คงมีปัญหาเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การยกร่าง Magna Carta ให้พระมหากษัตริย์ประกาศใช้
พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงเป็นรัฏฐาธิปัตย์ จะทรง ละเลย ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง Magna Carta
ที่ประกาศใช้อย่างไรก็ได้ บรรดาขุนนางจึงเขียนในข้อ 61 ของ Magna Carta ให้พระเจ้าจอห์น
โปรดเกล้าให้อ�ำนาจบรรดาขุนนางเลือกตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยขุนนาง 25 คนเป็น
ผู้พิทักษ์กฎ Magna Carta ในโลกปัจจุบัน โครงสร้างดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้ว่าพระเจ้าจอห์นคือ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้ใช้อ�ำนาจบริหาร ส่วนขุนนาง 25 คนที่ได้รับเลือกมาพิทักษ์กฎนั้น
อาจจะเป็นกลไกของสภาผู้แทนผู้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
		 ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นตามวิธีการประเมินนี้ ในหลายประเทศก็ยังมีปัญหาว่า การแบ่งแยกอ�ำนาจ
บริหาร อ�ำนาจนิติบัญญัติ และอ�ำนาจศาล ก็ไม่เป็นอิสระออกจากกัน เพราะในหลายประเทศ
พรรคการเมืองเสียงข้างมากเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี ดังนั้นอ�ำนาจฝ่ายบริหารจึงยังผูกพันอยู่กับ
เสียงข้างมากในสภา โดยเกณฑ์การประเมินหลักนิติธรรมเช่นนี้ หน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ
ของฝ่ายต่างๆ อาจจะต้องไปอยู่ที่หน่วยงานที่เป็นอิสระจากอิทธิพลของฝ่ายผู้ใช้อ�ำนาจต่างๆ หรือ
มิฉะนัน้ แล้ว ก็ตอ้ งให้คณะรัฐมนตรีหลุดพ้นจากความเกีย่ วข้องกับฝ่ายการเมืองเมือ่ เข้ารับต�ำแหน่งและ
หลังจากพ้นต�ำแหน่งฝ่ายบริหาร (แบบเดียวกับจารีตของสหรัฐอเมริกา)
ในการประเมินข้อนี้ เขาจะวิเคราะห์ปัจจัยที่ย่อยลงมาดังนี้
		
		ปัจจัยที่ 1 กฎหมายพืน้ ฐานก�ำหนดระบบตรวจสอบการใช้อำ� นาจต่างๆ ของรัฐอย่างชัดเจน
หรือไม่
		ข้อสังเกตของผู้รายงาน เข้าใจว่าขณะท�ำการส�ำรวจนั้น เรายังไม่มีรัฐธรรมนูญ WJP จึงยัง
ไม่ประเมินข้อนี้
		
		ปัจจัยที่ 2 กระบวนการนิติบัญญัติก�ำหนดระบบตรวจสอบการใช้อ�ำนาจต่างๆ ของรัฐ
อย่างได้ผลหรือไม่
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมแล้วต�่ำมาก นั่นคือ
ส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายไทยก�ำหนดระบบตรวจสอบการใช้อ�ำนาจต่างๆ ของรัฐไม่เพียงพอ
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน การที่พระราชบัญญัติต่างๆ ของไทยก�ำหนดให้ภาคเอกชนจะต้อง
‘ขออนุญาต’ จากหน่วยราชการต่างๆ ก่อนจะท�ำการต่างๆ โดยให้ข้าราชการใช้ดุลพินิจต่างๆ ในการ
‘อนุญาต’ หรือ ‘ไม่อนุญาต’ นั้น เป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�ำนาจได้อย่างกว้างขวาง
จนยากที่จะท�ำการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และเวลาที่ใช้ในการพิจารณาได้
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		ปัจจัยที่ 3 กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจต่างๆ ของรัฐอย่างได้ผลหรือไม่
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมแล้ว 0.59 นั่นคือ
ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจต่างๆ ของรัฐได้ระดับเพียงหนึ่ง แต่ก็
สูงกว่าการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระจากภาครัฐ
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน หลักสากลถือกันว่า กระบวนการยุติธรรมนั้นรวมตลอดตั้งแต่
การสืบสวนสอบสวนของต�ำรวจ การส่งฟ้องโดยอัยการ การพิพากษาอรรถคดี การลงทัณฑ์โดย
กรมราชทัณฑ์ และการลดและบรรเทาโทษ การที่ในประเทศไทยอ�ำนาจการสืบสวนยังอยู่ที่ต�ำรวจ
และการลงทัณฑ์และการลดโทษนัน้ บริหารโดยกรมราชทัณฑ์ซงึ่ ยังสามารถแทรกแซงโดยทางการเมือง
จึงยากที่จะท�ำการประเมิน จะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งระบบซึ่งมีลักษณะบางส่วน
เป็นอิสระ เช่น การพิพากษาอรรถคดี และบางส่วนอยูใ่ นฝ่ายการเมืองจะสามารถตรวจสอบการใช้อำ� นาจ
ของรัฐอย่างได้ผล
		
		ปัจจัยที่ 4 หน่วยงานตรวจสอบอิสระท�ำการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจต่างๆ ของรัฐอย่าง
ได้ผลหรือไม่
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผูท้ ถี่ กู สอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมต�ำ่ มากคือให้เพียง 0.4
นั่นคือส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ได้ผล และต้องปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน ในอดีตหน่วยงานตรวจสอบมักจะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
พ้นจากต�ำแหน่งอ�ำนาจหน้าที่ไปแล้ว โดยการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในขณะที่ยังด�ำรงต�ำแหน่งอยู่
เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ในขณะนี้ในประเทศไทย หน่วยงานตรวจสอบอิสระเช่น ปปช. และ สตง. เริ่มมี
การตรวจสอบการท�ำงานของรัฐในขณะที่ผู้ใช้อ�ำนาจของรัฐยังอยู่ในต�ำแหน่ง ซึ่งต้องคอยดูคะแนน
ข้อนี้ในการประเมินคราวหน้า
		
		ปัจจัยที่ 5 มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐส�ำหรับการประพฤติมิชอบ
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผูท้ ถี่ กู สอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมต�ำ่ มากคือให้เพียง 0.41
นั่นคือส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐส�ำหรับการประพฤติมิชอบ และต้องปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน การที่บ้านเมืองละเว้นไม่ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท�ำความผิด
คงมีมาแต่สมัยโบราณ และจะเป็นที่บาดใจของประชาชน ดังจะเห็นได้จากฎีกาที่ชาวเมือง Devon
และ Cornwall ถึงขนาดต้องเสนอเงินทองให้แก่พระเจ้าจอห์นเพื่อให้ตรากฎหมายลงโทษ Sheriff
ผู้ท�ำความผิด11
11

ตามที่อ้างแล้วที่ footnotes 2 และ 3
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การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

		ปัจจัยที่ 6 หน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่ภาครัฐสามารถตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาลได้
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมมากเป็นอันดับสอง
รองจากความเชื่อมั่นในศาลในหมวดนี้คือให้ 0.56 แสดงถึงความเชื่อถือของประชาชนในหน่วยงาน
ที่ไม่สังกัดรัฐมากกว่าหน่วยงานอื่นของภาครัฐ แต่ก็ยังต้องปรับปรุง
		ข้อสังเกตของผู้รายงาน เมือ่ กล่าวถึงหน่วยงานอิสระทีไ่ ม่สงั กัดภาครัฐนัน้ จะเห็นในรายงาน
ว่า WJP กล่าวเน้นถึงสื่อมวลชนที่เป็นอิสระจากภาครัฐ โดยไม่ได้เน้นถึงกลุ่ม NGO ที่รวมตัวกัน
โดยบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ
		
		ปัจจัยที่ 7 การโอนถ่ายอ�ำนาจ เช่น การแต่งตั้ง และการสืบทอดอ�ำนาจต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมาย
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมต�่ำที่สุดในหมวดนี้
คือให้เพียง 0.39 แสดงถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนในภาครัฐในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และ
การสืบทอดอ�ำนาจ และเป็นการชี้ว่าประชาชนต้องการการปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน12 จะเห็นได้ว่าเมื่อแปดร้อยปีเศษมาแล้ว ชาวเมือง Cornwall
ในอังกฤษก้าวหน้าถึงขนาดว่าขอให้พระเจ้าจอห์นเลือก Sheriff (ซึ่งน่าจะมีศักดิ์เท่ากับผู้ว่าราชการ
จังหวัดของไทย) จากบุคคลที่ชาวเมืองเลือกสรรมาให้พระเจ้าจอห์นเลือก เพราะชาวเมืองต้องการ
เจ้าเมืองที่ตอบสนองต่อชุมชน การทีพ่ ระเจ้าจอห์นตั้งเจ้าเมืองเอง เจ้าเมืองก็จะตอบสนองต่อนโยบาย
ส่วนกลางมากกว่าชุมชน เพราะเจ้าเมืองมาแล้วก็ไป ถ้าไม่ต้องสนองตอบกับชุมชนแล้ว ก็อาจไม่สร้าง
ความเจริญต่อชุมชนเลย ในสมัยพระเจ้าจอห์นมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ และวิธีขายต�ำแหน่ง โดยมี
เทคนิคขายต�ำแหน่งในราคาสูงแต่ไม่เก็บเงินจนครบ ให้ผู้ซื้อต�ำแหน่งติดค้างหนี้สินและหนี้บุญคุณต่อ
พระเจ้าจอห์นตลอดเวลา เพื่อให้สามารถเรียกใช้ในเรื่องนอกเหนือหน้าที่ได้13

12
13

ตามที่อ้างแล้วที่ footnote ที่ 4
Danziger, Danny and Gillingham, John, 2004, “1215 the year of Magna Carta”, Hodder & Stoughton,
printed and bound by CPI Group (UK) Ltd, Croyton, p 179
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		2. ประเมินการปราศจากคอร์รัปชั่น
ประเมินการปราศจากการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐในสามมิติ คือ (ก) การให้หรือการรับ
สินบน (ข) การใช้อิทธิพลที่มิชอบครอบง�ำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือของเอกชนบางคน และ
(ค) การใช้งบของรัฐหรืองบอื่นโดยมิชอบ
การประเมินนี้มุ่งเน้นเฉพาะคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม
ฝ่ายทหาร ต�ำรวจ และฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยย่อยดังนี้
		
		ปัจจัยที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
		 ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผูท้ ถี่ กู สอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.52 แสดงว่ายังต้อง
ปรับปรุง
		
		ปัจจัยที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู ้ ที่ ถู ก สอบถามในประเทศไทยให้ ค ะแนนรวม 0.61 สู ง สุ ด
ในหมวดนี้ ซึง่ แสดงถึงความเชือ่ มัน่ ของประชาชนในศาลว่าไม่มคี อร์รปั ชัน่ ระดับหนึง่ แต่ยงั ต้องปรับปรุง
		
		ปัจจัยที่ 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและต�ำรวจไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.54 แสดงว่า
ยังต้องปรับปรุง
		
		ปัจจัยที่ 4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู ้ ที่ ถู ก สอบถามในประเทศไทยให้ ค ะแนนรวม 0.41 ต�่ ำ ที่ สุ ด
ในหมวดนี้ แสดงถึงความเชื่อมั่นของส่วนใหญ่ของผู้ร่วมแสดงความคิดว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติ
ใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน การที่สภานิติบัญญัติเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีนั้น
กลายเป็นช่องทางส�ำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติบางท่านให้ใช้ต่อรองกับฝ่ายบริหารเพื่อผลประโยชน์
บางอย่างได้ จนเป็นเหตุให้สมาชิกสภานิติบัญญัติหลายท่านละเว้นไม่ท�ำหน้าที่ ‘นิติบัญญัติ’ แต่ใช้
สภานิติบัญญัติเป็นสภาการเมืองแทน จึงอาจเป็นเหตุให้ขาดความไว้วางใจในสมาชิกสภานิติบัญญัติ
จากประชาชนผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ WJP
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		3. ประเมินความโปร่งใส
		ปัจจัยที่ 1 การเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ
ประเมินการเผยแพร่ของตัวบทกฎหมาย สิทธิประโยชน์ ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลอื่นของ
ภาครัฐ
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.47 ซึ่งต�่ำมาก
ตามรายงานของ WJP มีคนจ�ำนวนมากไม่ทราบถึงข้อมูลต่างๆ
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน ในยุคสมัยพระเจ้าจอห์นนั้นอังกฤษพัฒนาระบบกฎหมายเป็น
common law คือผู้พิพากษาสร้างกฎหมายขึ้นเองโดยแทนที่จะยึดติดตัวบทกฎหมายหรือข้อเขียน
ต่างๆ เขากลับใช้วิธีตีความจารีตประเพณีและค�ำพิพากษาที่ตัดสินไปก่อนหน้านั้น จึงเป็นอ�ำนาจ
มหาศาลและการตีความต่างๆ นั้นต้องท�ำในนามของกษัตริย14์ ในสมัยนั้นจึงเป็นการยากที่สามัญชน
จะรูว้ า่ มีกฎหมายอะไรบ้าง ปรากฏในบันทึกค�ำพิพากษายุคนัน้ ว่าผูพ้ พิ ากษาจะไปปรึกษากับกษัตริย์15
		
		ปัจจัยที่ 2 สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ
ประเมินการทีร่ ฐั ตอบสนองต่อค�ำร้องขอของภาคเอกชนทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลสาธารณะทีอ่ ยูใ่ นความ
ครอบครองของรัฐ โดยค�ำนึงถึงระยะเวลาทีร่ ฐั ตอบสนอง ค่าใช้จา่ ย และความส�ำนึกของภาคเอกชนถึง
สิทธิของตนในการร้องขอนี้
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู ้ ที่ ถู ก สอบถามในประเทศไทยให้ ค ะแนนรวม 0.43 ต�่ ำ ที่ สุ ด
ในหมวดนี้ แสดงว่าส่วนใหญ่ของผู้ร่วมแสดงความเห็นต่อ WJP เห็นว่าต้องปรับปรุงเรื่องนี้
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน เมื่อศึกษาจากรายงานการประเมินของ WJP ปี ค.ศ.2015 ในเรื่องนี้
ปรากฏว่าจ�ำนวนประชากรที่รู้ว่าตนมีสิทธินี้ยังต�่ำอยู่มาก
		
		ปัจจัยที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ประเมินความสามารถของภาคเอกชนที่จะมีส่วนร่วม เช่น ร่วมกันวิจารณ์นโยบายของรัฐบาล
ลงนามในค�ำร้องขอต่อภาครัฐ การจัดการประท้วงอย่างสงบ การแสดงความกังวลต่อนโยบายสาธารณะ
รวมตลอดถึงมาตรการเผยแพร่ขา่ วสารทีช่ ดั เจนและการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ชมุ ชนทีเ่ กีย่ วข้องหรือ
ถูกผลกระทบ และการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวของชุมชน
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.52 ซึ่งแสดงว่า
มีคนจ�ำนวนมากที่เห็นว่าควรปรับปรุง
14
15

Vincent, p 39
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		ปัจจัยที่ 4 การร้องทุกข์
ประเมินการเปิดช่องทางให้มีการร้องทุกข์ร้องเรียนการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.52 ซึ่งแสดงว่า
มีคนจ�ำนวนมากที่เห็นว่าควรปรับปรุง
		
		4. ประเมินสิทธิขั้นพื้นฐาน
เป็นการประเมินเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยพิจารณาจากปัจจัยย่อยดังนี้
		ปัจจัยที่ 1 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู ้ ที่ ถู ก สอบถามในประเทศไทยให้ ค ะแนนรวม 0.6 ซึ่ ง ถื อ ว่ า
มีจ�ำนวนมากพอใช้แต่ก็ยังแสดงว่ายังมีผู้เห็นว่าควรจะปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 2 การรับประกันสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.38 ซึ่งต�่ำมาก
แสดงว่าส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐไม่สามารถคุ้มครองสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สินได้ และ
ควรจะต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 3 กระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process) ในระบบกฎหมายและสิทธิของ
ผู้ถูกกล่าวหา
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผูท้ ถี่ กู สอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.35 ซึง่ ต�ำ่ เกือบทีส่ ดุ
ในหมวดนี้ แสดงว่าส่วนใหญ่เห็นว่าระบบกฎหมายขาดกระบวนการทีเ่ ป็นธรรมและการเคารพสิทธิข์ อง
ผู้ถูกกล่าวหา และต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 4 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.56 แสดงว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่าควรที่จะปรับปรุง
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		ปัจจัยที่ 5 เสรีภาพในความเชื่อและศาสนา
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู ้ ที่ ถู ก สอบถามในประเทศไทยให้ ค ะแนนรวม 0.65 สู ง ที่ สุ ด
ในหมวดนี้
		
		ปัจจัยที่ 6 สิทธิส่วนบุคคลที่ปลอดจากการถูกแทรกแซง
		 ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู ้ ที่ ถู ก สอบถามในประเทศไทยให้ ค ะแนนรวม 0.28 ต�่ ำ ที่ สุ ด
ในหมวดนี้ แสดงถึงความรู้สึกหวงแหนสิทธิความเป็นส่วนตัวของคนไทยที่มีมาก และมีความรู้สึกว่า
ถูกแทรกแซงจากภาครัฐ
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน หากมองย้อนไปในสิทธิส่วนบุคคลสมัยพระเจ้าจอห์นมีเรื่องข�ำขัน
จารึกในบันทึกของราชส�ำนักว่าใน ค.ศ.1200 ภรรยาของคู่สมรสของหัวหน้าเขตอุทยานของกษัตริย์
เสนอจ่ายให้พระเจ้าจอห์น เป็นไก่ 200 ตัว เพื่อจะได้รับอนุญาตให้นอนค้างคืนหนึ่งกับสามีของนาง16
ในปัจจุบันยังเป็นที่วิจารณ์อยู่มากว่าเหตุใดนางถึงต้องจ่ายเงินให้กษัตริย์เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได้
ค้างคืนกับสามีของนางเอง บ้างก็ว่านางอาจเป็นนางสนมจึงมีข้อแลกเปลี่ยนที่จะพักราชการบ้าง
บ้างก็ว่าพระเจ้าจอห์นใช้สามีของนางท�ำราชการหนักเกินไปจนไม่มีเวลาใช้สิทธิส่วนตัว
		ข้อที่เจ็ด เสรีภาพในการรวมตัวกันและสังคม
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผูท้ ถี่ กู สอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.6 แสดงความพอใจ
ในระดับหนึ่งในเสรีภาพในการรวมตัวกันและสังคม
		ข้อที่แปด การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผูท้ ถี่ กู สอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.6 แสดงความพอใจ
ในระดับหนึ่งในเสรีภาพขั้นพื้นฐานของแรงงาน

16
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		5. ความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
ประเมินการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงนี้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ที่จะสร้างสรรค์ตัวนิติธรรมและเพื่อก�ำหนดหน้าที่ขั้นพื้นฐานของรัฐ (ไม่มีความมั่นคงก็ไม่มีนิติธรรม
นัน่ คือ หากรัฐไม่สามารถรักษาความมัน่ คงแล้ว รัฐย่อมไม่สามารถท�ำหน้าทีอ่ นื่ ๆ ของรัฐได้) โดยพิจารณา
จากปัจจัยย่อยดังนี้
		ปัจจัยที่ 1 มีการควบคุมอาชญากรรมอย่างได้ผล
ในปัจจัยนีไ้ ด้แยกอาชญากรรมสามัญออกจากความรุนแรง ซึง่ รวมถึงการก่อการร้าย การขัดแย้ง
ของกองก�ำลังติดอาวุธ และความขัดแย้งกันทางการเมือง
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.86 แสดงถึง
ความพึงพอใจที่ค่อนข้างสูง ในการควบคุมอาชญากรรม
		
		ปัจจัยที่ 2 มีการควบคุมความขัดแย้งทางแพ่งอย่างได้ผล
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.86 แสดงถึง
ความพึงพอใจที่ค่อนข้างสูงในการควบคุมความขัดแย้งทางแพ่ง
		ปัจจัยที่ 3 การที่ประชาชนใช้วิธีการรุนแรงเพื่อระงับความทุกข์ที่ตนได้รับ
เช่น หากชุมชนหนึ่งจับอาชญากรได้ จะทุบตีท�ำร้ายอาชญากรนั้น หรือจะส่งตัวอาชญากรให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเลย
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.53 แสดงว่า
ยังมีจ�ำนวนมากที่เห็นว่ามีโอกาสสูงมากที่ประชาชนจะใช้ความรุนแรงเพื่อระงับความทุกข์ของตนเอง
เพื่อแสวงหาความยุติธรรมด้วยตนเอง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน คะแนนที่ ไ ด้ รั บ ในระดั บ นี้ อ าจจะสะท้ อ นความรู ้ สึ ก ลึ ก ๆ ของ
ความยุติธรรมที่เขาได้รับหรือไม่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรม ดังที่เราจะเห็นได้จากกรณีที่ชาวบ้าน
และญาติของเหยือ่ อาชญากรรมกลุม้ รุมท�ำร้ายผูต้ อ้ งหาหรือผูต้ อ้ งสงสัยในคดีอาชญากรรมรุนแรง หรือ
กรณีที่ท�ำร้ายสุนัขข้างถนนที่สงสัยว่าเป็นผู้ท�ำร้ายคนที่ตนรัก
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		6. การใช้บังคับกฎหมาย
ประเมินการด�ำเนินการตามและการใช้บงั คับกฎข้อบังคับอย่างเป็นธรรมและได้ผล WJP เชือ่ ว่า
ระบบนิติธรรมที่เข้มแข็ง ต้องท�ำให้มีการใช้บังคับกฎระเบียบอย่างได้ผลจริง โดยพิจารณาจากปัจจัย
เหล่านี้
		
		ปัจจัยที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายของบ้านเมืองอย่างได้ผล
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.44 แสดงว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้บังคับกฎหมายยังไม่ได้ผลและยังต้องปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน คะแนนระดั บ ต�่ ำ นี้ น ่ า จะสะท้ อ นความเป็ น จริ ง ของการที่ ฝ ่ า ย
นิตบิ ญ
ั ญัตอิ อกกฎหมายและกฎเกณฑ์ออกมามากมายแต่ไม่มผี นู้ ำ� ไปใช้บงั คับ ไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม
จะเป็นเพราะออกมาแต่กฎหมายแม่ แต่กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของเรื่องไม่ออกกฎหมายลูกออก
มาท�ำให้ใช้บังคับไม่ได้ หรือกระทรวง ทบวง กรม เจ้าของเรื่องไม่เข้าใจกฎหมายเพียงพอก็ไม่ใช้บังคับ
ก็เป็นได้แค่ แม้แต่กรณีของผู้บังคับใช้กฎหมายหลักคือต�ำรวจนั้น มีต�ำรวจนับเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
ที่เข้าใจหลักกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีบัญญัติที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่มีโทษอาญาอย่างถ่องแท้
ถึงขนาดที่จะปฏิบัติตามได้ถูกต้อง
		ปัจจัยที่ 2 การบริหารและใช้บังคับกฎหมายเป็นไปโดยปราศอิทธิพลอันมิชอบ เช่น
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของภาคเอกชน
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.57 แสดงว่า
ผู้ร่วมรายการนี้จ�ำนวนมากยังเห็นว่าการบริหารและใช้บังคับกฎหมายยังมีการแทรกแซงจากอิทธิพล
อันไม่ชอบ เป็นเรื่องที่ยังต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 3 กระบวนการบริหารและใช้บังคับกฎหมายจะต้องเป็นไปอย่างทันเวลา และ
ปราศจากการชักช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
		 ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.47 แสดงว่า
เสียงส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการบริหารและใช้บังคับกฎหมายไม่ทันเวลาและมีการชักช้าโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ซึ่งเป็นเรื่องต้องปรับปรุง
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		ปัจจัยที่ 4 กระบวนการบริหารและใช้บงั คับกฎหมายจะต้องค�ำนึงถึงกระบวนการทีเ่ ป็นธรรม
(Due Process)
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.55 แสดงว่า
จ� ำ นวนมากยั ง เห็ น ว่ า การบริ ห ารและใช้ บั ง คั บ กฎหมายไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง กระบวนการที่ เ ป็ น ธรรม
(Due Process) เห็นว่ายังต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 5 ไม่มีการเวนคืนทรัพย์สินเอกชนโดยปราศจากการชดเชยที่เพียงพอ
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.52 แสดงว่า
จ�ำนวนมากยังไม่พอใจในการชดเชยการเวนคืนของไทย ยังต้องปรับปรุง
		7. ความยุติธรรมทางแพ่ง
ประเมินความสามารถของสามัญชนที่จะปัดเป่าความทุกข์ของตนโดยวิธีสันติและอย่างได้ผล
โดยผ่านกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งที่จัดให้โดยรัฐ เรื่องนี้พิจารณาจากปัจจัยย่อยดังต่อไปนี้
		ปัจจัยที่ 1 สามัญชนสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้โดยง่ายโดยไม่ต้อง
สิ้นเปลืองจนเกินไป
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.49 แสดงว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้าสูก่ ระบวนยุตธิ รรมทางแพ่งของไทยนัน้ ไม่งา่ ยและสิน้ เปลืองเงิน ยังต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.57 แสดงว่ายังมี
คนจ�ำนวนมากที่เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งยังมีการเลือกปฏิบัติ ยังต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 3 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากการคอร์รัปชั่น
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู ้ ที่ ถู ก สอบถามในประเทศไทยให้ ค ะแนนรวม 0.66 สู ง ที่ สุ ด
ในหมวดนี้ แสดงว่าส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในศาลว่าปราศจากการคอร์รัปชั่น แต่คะแนนระดับนี้
คงยังต้องปรับปรุง
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		ปัจจัยที่ 4 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลอันมิชอบ
จากภายในรัฐ
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.47 แสดงว่า
ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งยังมีการแทรกแซงจากภาครัฐ และยังต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 5 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร
		 ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.42 แสดงว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่งมีความล่าช้าโดยปราศจากเหตุอนั สมควร ยังต้องปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน17 มีการบันทึกว่าในสมัยก่อน Magna Carta นั้นคดีความเต็ม
ไปด้วยความล่าช้าอย่างสาหัส (painful delay) เพราะวิธีพิจารณาความที่สับสน และสามารถซื้อ
ผู้พิพากษากันได้ มีบันทึกใน Fine Roll (บัญชีบันทึกรายได้จากค่าปรับ (fine = ค่าปรับ) ที่ราชวงศ์
ได้รับ) ถึงจ�ำนวนเงินต่างๆ ที่คู่ความจ่ายให้กษัตริย์เพื่อให้เร่งคดีให้เร็วขึ้นหรือเพื่อจูงใจให้ค�ำพิพากษา
เป็นคุณต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
		ปัจจัยที่ 6 กระบวนการยุติธรรมแพ่งต้องสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นผล
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผูท้ ถี่ กู สอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.13 นับเป็นคะแนน
ต�่ำที่สุดที่ได้จากการส�ำรวจของประเทศไทย แสดงว่าผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกือบร้อยละ 90 เห็นว่า
ค�ำพิพากษาออกมาแล้วไม่มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง เป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน คะแนนในข้อนี้ต�่ำอย่างน่าแปลกใจ แสดงว่าในจ�ำนวนผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นเกือบทั้งหมดเห็นว่าการบังคับใช้ทางด้านแพ่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรพิจารณา
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน หากประชาชนสิ้นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งแล้ว เขาเหล่านั้น
อาจจะแสวงหาวิธีการด้านอื่นเพื่อความยุติธรรมในสายตาของเขา
		ปัจจัยที่ 7 การใช้ทางเลือกอื่นในการระงับข้อพิพาททางแพ่ง เช่น การไกล่เกลี่ยและ
อนุญาโตตุลาการ สามารถท�ำได้โดยง่าย ปราศจากความล�ำเอียง และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.51 แสดงว่า
จ�ำนวนมากเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวท�ำได้ไม่ง่าย หรือมีความล�ำเอียง หรือไม่มีประสิทธิภาพ ยังต้อง
ปรับปรุง
17

Vincent, p.60
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		8. ความยุติธรรมทางอาญา
ความยุติธรรมทางอาญาเป็นเรื่องส�ำคัญของนิติธรรม เพราะเป็นกลไกที่จะบ�ำบัดความทุกข์
ของผู้ที่เป็นเหยื่อหรือได้รับผลจากอาชญากรรม และเป็นการด�ำเนินการต่อผู้กระท�ำความผิดต่อสังคม
การประเมินจะท�ำจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
		ปัจจัยที่ 1 ประสิทธิภาพของการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.46 แสดงว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่มีประสิทธิภาพ ต้องปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน ข้อสังเกตเบื้องต้นคือในแต่ละปีศาลต่างๆ ได้ออกหมายค้นหมาย
จับให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามค�ำขอเป็นจ�ำนวนมากมายแต่เข้าใจว่ามีการรายงานผลการด�ำเนินการ
กลับมาทีศ่ าลน้อยมาก ในเวลาเดียวกันศาลก็ออกหมายจับในแต่ละปีจำ� นวนมากมาย ก็มผี ไู้ ปติดตามจับ
ตามค�ำสั่งของศาลน้อยมาก เห็นได้ว่ามีจุดติดขัดอะไรบางอย่างในกระบวนการทางอาญาบางประการ
ที่พึงต้องแก้ไข
		ปัจจัยที่ 2 ประสิทธิภาพและระยะเวลาของกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายอาญา
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.58 ซึ่งสูงกว่า
คดีแพ่ง แสดงว่ามีความพึงพอใจในความรวดเร็วของคดีอาญามากกว่าคดีแพ่ง แต่คะแนนนี้บ่งชี้ว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่ายังต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 3 ประสิทธิภาพของทัณฑกรรมในการลดอาชญากรรม
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.44 แสดงว่า
ส่วนมากเชื่อว่าระบบทัณฑกรรมไม่ลดอาชญากรรม และเห็นว่ายังต้องปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน นอกจากที่ ป รากฏทางสื่ อ เป็ น ครั้ ง คราวของการพบกิ จ กรรม
ต้องห้าม เช่น การค้ายาเสพติด หรือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สั่งการต่างๆ จากในเรือนขังแล้ว
ในปัจจุบันระบบกฎหมายของเราเองยังไม่ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของขบวนการลงโทษของเราคือ
จะลงโทษท�ำไม จะลงโทษเพื่อแก้ไขคนท�ำผิดให้ดีขึ้น จะแยกคนไม่ดีออกจากสังคมให้สังคมปลอดภัย
หรือจะแก้แค้นในการกระท�ำความผิด ฆ่าคนก็ต้องประหาร เป็นต้น ความรู้สึกสับสนของประชาชนนี้
คงเกิดจากกระบวนการต่างๆ เช่น กรณีทสี่ ารภาพบางอย่างก็จะได้รบั การลดโทษ การรอการก�ำหนดโทษ
การรอลงอาญา การพักโทษ และกรณีที่ผู้ต้องโทษประหารแล้วถูกประหารจริง ในขณะที่ผู้ต้อง
โทษประหารไม่ถูกประหารแต่ถูกลดโทษจนออกมาอยู่นอกคุกได้ ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
หลายกระบวนการก็ไม่มีการประกาศขั้นตอนหลักเกณฑ์เลย แต่ทุกกระบวนการก็ด�ำเนินการโดยไม่มี
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ส่วนร่วมของพยาน ผูใ้ ห้การในคดีเหล่านัน้ ผูเ้ สียหาย หรือญาติของผูเ้ สียหายเลย จึงสร้างความไม่เข้าใจ
และความข้องใจในประสิทธิภาพของระบบทัณฑกรรม
		ปัจจัยที่ 4 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปราศจากความล�ำเอียง
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู ้ ที่ ถู ก สอบถามในประเทศไทยให้ ค ะแนนรวม 0.25 ต�่ ำ ที่ สุ ด
ของหมวดนี้ แสดงว่าผู้ร่วมรายการส่วนใหญ่เชื่อว่ามีความล�ำเอียงในกระบวนยุติธรรมทางอาญา
มีความล�ำเอียงซึ่งต้องปรับปรุง
		ปัจจัยที่ 5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลอันมิชอบ
จากภาครัฐ
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.36 แสดงว่า
คนจ�ำนวนมากเชื่อว่าคดีอาญามีการแทรกแซงโดยมิชอบจากภาครัฐ และส่วนใหญ่เห็นว่ายังต้อง
ปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน คะแนนต�่ำขนาดนี้น่าจะสะท้อนความรู้สึกของคนทั่วไปที่เชื่อว่า
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะมีการแทรกแซงจากอิทธิพลอันมิชอบจากรัฐ ในงานสังคมครั้งหนึ่ง
เคยมีเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงในกระบวนการยุตธิ รรมของต่างประเทศถามผูร้ ายงานว่า เหตุใดผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองของบ้านเราต้องมีต�ำรวจติดตามเป็นขบวน เหตุใดต�ำรวจเหล่านี้ไม่ไปท�ำงานปราบปราม
อาชญากรรม การที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือต�ำรวจอย่างนี้ ต�ำรวจเหล่านี้
จะกล้าท�ำคดีทเี่ กีย่ วข้องกับท่านเหล่านีต้ รงไปตรงมาหรือไม่ การใกล้ชดิ กันระหว่างบุคคลในเครือ่ งแบบ
กับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองนี้จะสร้างมโนภาพขึ้นมาได้ง่ายว่าผู้มีอ�ำนาจภาครัฐมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลในเครื่องแบบ
		ปัจจัยที่ 6 กระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process) และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.35 แสดงว่า
ส่วนใหญ่เห็นว่าคดีอาญาขาดกระบวนการที่เป็นธรรมและการเคารพสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา และต้อง
ปรับปรุง
		 ข้อสังเกตของผู้รายงาน เรื่องที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายฟ้องคดีไม่แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบถึงสิทธิที่จะมีทนาย ก็เป็นการไม่เคารพ due process เคยมีการร้องเรียนว่าการน�ำตัวผู้ต้องหา
ไปท�ำแผนประทุษกรรม หรือการน�ำตัวผู้ต้องสงสัยออกมาแถลงข่าวแสดงผลงานนั้น เป็นการขัดต่อ
สิทธิมนุษยชนเพราะเป็นการท�ำเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ท�ำความผิดแล้วทั้งๆ ที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลย
ว่าเขาผิด เรื่องต่างๆ นี้ต้องปรับปรุงแก้ไข
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		9. ความยุติธรรมทางชุมชน
ในบางประเทศมีกระบวนการยุติธรรมทางชุมชนที่ไม่อาศัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ทางชุมชนนีม้ าจาก จารีตประเพณี ศาลศาสนา ระบบระงับข้อพิพาทโดยสังคมหรือชนเผ่า หรืออาจจะ
เกิดขึ้นจากการที่ชุมชนนั้นอยู่หากไกลจากระบบของความยุติธรรมทางกฎหมาย ในเรื่องนี้จะประเมิน
จากปัจจัยย่อยเหล่านี้
		ปัจจัยที่ 1 กระบวนการยุติธรรมดังกล่าว มีประสิทธิภาพและทันเวลาเพียงใด
		ปัจจัยที่ 2 ความไม่ล�ำเอียงและปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลภายนอก
		
		ปัจจัยที่ 3 กระบวนการยุติธรรมดังกล่าวเคารพและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
		ผลส�ำรวจของ WJP 		 ไม่มีกล่าวถึงในเรื่องนี้

สรุป

การแสวงหาพั ฒ นานิ ติ ธ รรมนั้ น ก็ เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน นิ ติ ธ รรมในสายตา
โลกตะวันตกนั้น ไม่ได้มองแต่ข้อเขียนทางตัวบทกฎหมายเท่านั้น เขามองการน�ำข้อเขียนและตัว
บทกฎหมายนั้นมาปฏิบัติใช้บังคับด้วย องค์การ WJP ประเมินผลงานของการน�ำนิติธรรมมาปฏิบัติ
และประเมินผลการปฏิบัตินิติธรรมจากความเข้าใจและมุมมองของประชาชนว่าเห็นผลงานเหล่านั้น
เพียงใด โดยให้คนในชาตินั้นๆ ลงคะแนนเสียงให้กับนิติธรรมในประเทศของตน
นิติธรรมจะดีเพียงไรหรือไม่นั้น ไม่ได้อยู่ที่ความคิดใจของเราอย่างเดียว ต้องอยู่ที่ว่าในสายตา
มุมมอง (Perception) ของผู้อื่นด้วย นอกจากสายตามุมมอง (Perception) ของบรรดาชาวโลกแล้ว
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ สายตามุมมอง (Perception) ของประชาชนผู้ที่เรามุ่งหวังให้ได้รับประโยชน์จาก
นิติธรรมที่เราต้องการสร้างขึ้น นั่นคือ ประชาชนของเราเอง
เราอาจจะสร้างค่านิยมเรื่องนิติธรรมด้วยการเพิ่มเติมสิ่งที่เราเห็นว่าดีเองก็ได้ แต่เราก็ควร
จะมองดูความคิดเห็นของคนอื่นก่อนว่าเขาเห็นว่านิติธรรมเป็นอย่างไร เราอาจจะกล่าวอ้างว่าเรามี
ระบบกฎหมายมานานถึง 700 ปีเศษแต่น่าเสียดายที่ในประวัติศาสตร์ชาติเรานั้นมีความนิยมในการ
ขีดเขียนจดบันทึกไว้นอ้ ยมาก ชนรุน่ หลังจึงไม่มโี อกาสศึกษาจากเรือ่ งในอดีตได้ ในขณะทีช่ าติตะวันตก
นิยมการขีดเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ทั้งที่ดีและที่ไม่ดีเป็นพื้นฐานให้คนได้มีโอกาสศึกษาปรับปรุง
พัฒนาเรื่องต่างๆ
หวังว่าการน�ำเรือ่ งนิตธิ รรมในความเข้าใจ (Perception) ของ WJP มาเสนอนีจ้ ะมีประโยชน์บา้ ง
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Globalisation and the New Challenges in
International Politics: An Introductory Remark
on Interregional Cooperation
Nitikon Jirathitikankit*
		 This article based upon the idea that international politics in 21st Century
illustrates a causal relationship between globalisation, regionalism, and the new
challenges. However, this context regards the emergence of the new challenges as
‘the dark side of globalisation’, in which globalisation births new transnational
threats.1 The phenomenon has also lent power to non-state actors, who can be
regarded as both bearers of a collective new response to international issues and agents
of new threats. However, this context focuses on the reality of regional organisations as
a collective attack on threat in that individual states and national mechanisms can no
longer effectively respond to the new threats of the era. Thus, regional organisations
have become a significant component of the modern international systems.
As an example for introductory remark on international cooperation, this article
focuses on the role of the European Union (EU) and the Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) in security governance, who are significant regional organisations
that provide collective responses to new challenges. Although both organisations
have similarly experienced the new challenges such as indigenous terrorism and had
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pp. 1 – 16; Beck, U. 2005. Risk Society Towards a New Modernity. London: SAGE.
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attempted to initiate cooperation among members to fight against it, the emergence
of new threats in 21st Century has significantly encouraged the EU and ASEAN to
position counter-terrorism as a priority of security policies and reconsider their
measures.2 However, cooperation to addressing the new challenges in 21st Century
illustrates an asymmetric cooperation instead of effective cooperation, which requires
an improvement in the future.  

New Security Challenges and the Dark Side of Globalisation

This section briefly describes the negative impact of globalisation as causing
the emergence of new security challenges of the new Century and facilitating their
transnational spread. Although states have sought more cooperative means of
addressing common enemies through using regionalism – also facilitated by
globalisation3 – globalisation has also promoted the cross-border operations of
organised crime and terrorist groups in its support of transportation and technology
exchanges.4 Moreover, modern societies dependent on electronic technologies
have become more vulnerable to transnational threats for instance cyber-terrorism.5

2

3

4

5

De Castro, R.C. 2004. Addressing International Terrorism in Southeast Asia: A Matter of Strategic
or Functional Approach? Contemporary Southeast Asia, 26 (2), p. 204; Chevallier-Govers, C. 2012.
Antiterrorism Cooperation between the EU and ASEAN. European Foreign Affairs Review, 17 (1),
pp. 136–138; Floriatella, A.P. 2013. Are non-traditional security challenges leading regional
organizations towards greater convergence? The EU and ASEAN security systems in comparative
perspective. Asia Europe Journal, 11, pp. 29–32.
Wunderlich, J. 2007. Regionalism, Globalisation and International Order Europe and Southeast
Asia. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, p. 165; Heine, J. and Thakur, R. Ibid., p. 12; Breslin, S. 2013.
Regions and Regionalism in World Politics. In: Beeson, M. and Bisley, N. eds. Issues in 21st Century
World Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 70; Börzel, T.A. 2016. Theorizing Regionalism
Cooperation, Integration, and Governance. In: Börzel, T.A. and Risse, T. eds. The Oxford handbook of
comparative regionalism. Oxford: Oxford University Press, p. 45.
Williams, P. 1994. Transnational criminal organizations and international security. Survival, 36 (1),
p. 97; Cha, V.D. 2000. Globalisation and the study of international security. Journal of Peace Research,
37 (3), p. 392.
Laqueur, W. 1996. Postmodern Terrorism. Foreign Affairs, 75 (5), p. 35; Wunderlich, J. Ibid., p. 165.
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The consequences of these new threats are not limited to a specific area, but have
taken on the ‘borderless’ and ‘porosity’ features of the globalised world.6
Globalisation has a positive impact on global economic prosperity through
transnational trade and investment.7 However, it has also had a negative impact on
the world, which Heine and Thakur have called ‘the dark side of globalisation’8.
The United Nations Development Programme (UNDP) recently reported that the
greatest risks undermining the global community are epidemics, emerging health
risks, economic and financial crises, and food and energy insecurity.9 Beck argued that
modern developments had negative consequences, including risks and hazards without
limits of time and space.10 These risks present challenges to the traditional concept
of security, which commonly focuses on interstate conflict.11
Globalisation has therefore affected the concept of traditional security,
as insecurity can now be ushered in from social and economic dimensions through
a variety of non-traditional challenges such as environment degradation linked to
intrastate conflict, the spread of insurgency and weapons, communicable disease,
and poverty.12 Similarly, Beeson and Bisley mentioned that new security challenges

6

7

8
9
10
11

12

Booth, K. 1998. Conclusion: security within global transformation? In: Booth, K. ed. Statecraft and
Security: The Cold War and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press; Beck,U. Ibid.;
Lee, J.S. 2008. The European Union as a Global Actor in International Security: Asian Perspective.
In: Seidelmann, R. and Vasilache, A. eds. European Union and Asia A Dialogue on Regionalism and
Interregional Cooperation. Munich: Nomos; Heine, J. and Thakur, R. Ibid.
Kirchner, E.J. 2007b. European Union the European Security Strategy versus national preferences.
In: Kirchner, E.J. and Sperling, J. eds. Global Security Governance Competing perception of security
in the 21st Century. London: Routledge, p. 114.
Heine, J. and Thakur,R. Ibid., p. 2.
UNDP. 2015. Human Development Report 2015. New York: PBM Graphics, p. 5.
Beck, U. Ibid., p. 2.
Walt, S.M. 1991. The Renaissance of Security Studies. International Studies Quarterly, 35 (2), p. 211;
Newman, E. 2013. New Forms of Security and the Challenge for Human Security. In: Beeson, M. and
Bisley, N. eds. Ibid., p. 136.
Newman, E. Ibid., p. 139.
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come from issues such as communicable diseases, transnational organised crime,
and transnational political movements that particularly use terrorist methods.13
Kirchner and Sperling highlighted that post-Cold War threats do not fit into the
scope of traditional concerns over territorial integrity, defence, and deterrence.14
Instead, new threats can be categorised into twelve types, including biological/
chemical attack, nuclear attack, criminalisation of the economy, narcotics trafficking,
ethnic conflict, macroeconomic destabilisation, general environmental threat,
specific environmental threat, cyber warfare against commercial structures, cyber
warfare against defence structures, terrorism against state structures, and migratory
pressures.15
These new security threats illustrate that state is no longer the only agent or
target of new threats.16 Non-state actors also play more important roles as agents
of insecurity that are more complex and diverse than those in traditional military
conflicts.17 For example, state is an agent of cyber warfare against state and nuclear
attack, whereas ethic factionalism, cyber warfare and cyber-terrorism can be perpetrated
by non-state actors. While the target of threats can be both state and society, they
generally aim to undermine cohesion among social members rather than undermine
state power.18

13
14
15
16
17
18

Beeson, M. and Bisley, N. 2013. Issues in 21st Century World Politics: An Introduction. In: Beeson, M.
and Bisley, N. eds. Ibid., p. 2.
Kirchner, E. and Sperling, J. 2002. The New Security Threats in Europe: Theory and Evidence. European
Foreign Affairs Review, 7, p. 425.
Ibid., p. 434.
Ibid., pp. 424, 446.
Williams, P. Ibid., p. 106; Kirchner, E. and Sperling,J. Ibid., p. 432; Rüland, J. 2005. The Nature of
Southeast Asian Security Challenges. Security Dialogue, 36 (4), pp. 551-552.
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Moreover, the consequence of new 21st Century threats is not restricted to
specific areas, due partly to the more porous nature of state borders from the
impact of globalisation.19 Accordingly, criminal and terrorist activities can travel
more easily over short distances through the improvement of transportation and
communication technologies.20 As Cha suggested, globalisation has essentially
driven the development of technology and information, and it has also promoted
the production of weapons. All of these components facilitate organised crime being
perpetrated transnationally.21
Rees mentioned that threats tend to be recognised as transnational in nature,
and state actors cannot cope with them unilaterally.22 Kacowicz and Press-Barnathan
further described the new threats, such as transnational crime, narcotic and human
trafficking, and terrorism, as having an ‘intermestic’ nature (the combination of domestic
and international).23 Thus, the consequences of new threats have been broadened
beyond both national boundaries and the abilities of state mechanisms. Consequently,
protecting national territories and sovereignty is no longer the main priority of national
security agendas.24
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For example, societies have become more vulnerable because they are more
dependent on advanced technologies, which facilitate the movement of terrorist
groups from traditional warfare in domestic space to new forms of terrorism (such as
cyber-terrorism) that operate without limits of time or space.25 In fact, terrorist groups
such as Al-Qaeda have transnational features in their mobilisation of resources,
choice of targets, and scope of political ambitions.26 Since the complexity of new
threats exceeds the capacity of states, the tools provided by the state in terms of
enforcement and containment are gradually ineffective.27 Likewise, states perceive
that new security challenges can manageable through regional and international
cooperation.28 States have, thus, begun to search for more cooperative means rather
than using only national instruments to address new threats.29
It can therefore be concluded that the impact of globalisation facilitates new
more complex threats and magnifies the consequences of such threats beyond
national boundaries and state capabilities to address them. Both powerful and
developing states have confronted new threats, which they are unable to resolve
unilaterally. As Nye pointed out, while both traditional military and economic means
are ineffective to tackle the problem of new threat, ‘no great power would be able
to solve it alone’.30 Thus, pursuing regional and international cooperation has
therefore become a significant trend in addressing non-traditional challenges in a
globalised world.
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Regionalism as a Collective Response to the New Threats

The difficulties in addressing new threats of the new Century have required
states to seek regional and international cooperation. Indeed, national governments
are unable to perform their basic responsibilities in maintaining national sovereignty
and simultaneously protect citizens from such threats.31 Although globalisation has
a significant impact on the emergence of new threats, it has also enhanced the
significance of regionalism. Some literatures, such as Langenhove and Scaramagli,
indicated that regional integration is regarded as a significant response to
globalisation32, while Heine and Thakur acknowledged regionalism is a collective
means among states of responding to new threats.33 Similarly, Wunderlich highlighted
that globalisation has increased the challenging issues that need to be solved
cooperatively, and globalisation and regionalism are complementary to each other.
This section, thus, aims to delineate the impact of globalisation on enhancing the
importance of regionalism.34
As Börzel has suggested, globalisation is regarded as a significant external
driver for regionalism (especially in economic dimensions), since it has increased
transnational mobility for trade and investment through regional cooperation and
integration.35 Buzan further suggested that a combination of increasing population
and increasing technological, organisational, and financial capabilities have provoked
a rising density in interactions and incentive for cooperation.36 Such changes have
eroded state capability of exercising power.37 Although many regional organisations,
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particularly outside of Europe, first aspired to form trade and economic integrations,
they have shifted their concerns to new issues regarding external and internal
security. Some examples of this include instance nuclear proliferation, territorial
disputes, political instability, illegal migration, and counter-terrorism.38 In some regions
such as Africa, Latin America, and Asia – regardless of whether nations involved are
democratic – regional cooperation and integration serve as a way to control, manage,
and prevent regional conflict and new threats. Regionalism has therefore functioned
as individual states transferring their responsibilities to a collective effort with the aim
of settling internal conflict and securing peace among states within regions.39
Seeking cooperation beyond the national level provides an effective means for
solving new sources of insecurity.40 By producing effective rules and mechanisms that
make negotiation less costly and more tractable, Breslin suggested that regionalism
is an attractive and effective response to the new threats due to national solutions
alone being unable to address transnational problems and global solutions being
inappropriate.41 However, ineffective national mechanisms are not adequate to
inspire cooperation. Instead, it is more common for a group of states to cooperate by
identifying a common threat.42 As Krahmann similarly suggested, since the end of
the Cold War, governments in the West and East recognised a common threat for
prospective cooperation.43 Thus, states might choose regionalism as a collective
means of protecting national interests when they are facing common problems
such as transnational illegal activities.44
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According to Wunderlich, regionalism has been regarded as one layer of
multilayer global governance that is located between the national and global level.45  
The transnational nature of new threats and increasing motivation of individual
states to create regional institutions therefore lead to the establishment of regional
organisations.46 Although most regional organisations were first established as
multi-purposed organisations, security governance has been increasingly implemented
in both security-focused organisations, such as the North Atlantic Treaty Organisation
(NATO) and the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), and in
multi-purposed organisations such as the EU and ASEAN.47 Consequently, such regional
organisations could be regarded as ‘security communities’ and ‘security networks.’
A security community is described as a group or region of states that related
together without the use of military force as a means of solving conflict.48 Adler
identified that regional cooperation between states, which were once inter-subjective
understandings, shared ideas, and common identities have tended to become security
communities.49 These communities can be categorised into two forms: ‘amalgamated
security community’ and ‘pluralistic security community’. Arguably, most regional
organisations, especially the EU, fall into a form of pluralistic security community,
in which sovereign states are integrated to maintain ‘dependable expectations of
peaceful change’.
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		 The current number of documented regional security organisations and
agreements around the world has reached 21. Some examples include the Economic
Community of West African States (ECOWAS) and the African Union (AU) in Africa,
the Organisation of American States (OAS) and Mercosur (composed 5 sovereign states:
Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, and Venezuela) in the Americas, ASEAN and
the East Asian Summit (EAS) in Asia, NATO and the EU in Europe, the Shanghai
Cooperation Organisation (SCO) in Eurasia, and the League of Arab States (LAS) in the
Middle East.50 However, measuring these regional organisations by factors such as
depth of trust among member states and degree of institutionalisation, not all of them
could be regarded as a ‘security community, or a pluralistic security community.’51
Unlike security communities, regional organisations can be described as
‘security networks’. Dupont defined the regional organisation as ‘a set of institutional,
organisational, communal or individual agents or nodes that are interconnected in
order to authorise and/or provide security to the benefit of internal and external
stakeholders’.52 These networks are commonly used by agents to create a pooling
of resources and distribution of responsibilities to address threats. Dupont further
explained that security networks could be categorised into different levels, namely
local, institutional, international, and informational. Different networks have different
characteristics, but are linked to each other by inter-networks, which significantly
impact security governance.53 Thus, security networks have gradually become a key
element in global security governance.
It might be argued that while new threats have been strengthened by
globalisation, regional organisations played a significant role in responding to such
threats.54 However, regional organisations have functioned as more complex actors
than merely reacting with a simple collective response. The complexity of regional
50
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Kacowicz, A.M. and Press-Barnathan, G. Ibid., pp. 297, 315-316.
Adler, E. Ibid., pp. 255-256.
Dupont, B. 2004. Security in the Age of Networks. Policing and Society, 14 (1), pp. 78-79.
Ibid., p. 87.
Langenhove, L.V. and Scaramagli, T. Ibid., p. 205; Kacowicz, A.M. and Press-Barnathan, G. Ibid., p. 307.

326
-18-0219(001)P4.indd 326

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

6/5/61 BE 11:56 AM

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

organisations might be demonstrated through the idea of security communities and
networks, as they are represented either as a layer of, a part of, or a level of multilayer
global security governance. It might be argued, however, that regional organisations,
especially in security governance, have a common objective that intends to create a
global security community which is comprised of various networks of security provided
by each region.55 Although each regional organisation has an intention to cooperate
with others in specific issues in order to expand its cooperation, such cooperation is an
asymmetric cooperation. Each region is somewhat different in terms of its normative
ideas, structures, capabilities, and security governance.56 However, the next section
briefly describes the two notable regional organisations, the EU and ASEAN, which can
be called security communities in Europe and Southeast Asia.

The Role of the EU and ASEAN in Security Governance

On one hand, regional organisations can be regarded as the evolution of
regional integration to respond to the growth of new international threats.57 Acharya
suggested that although most regional integrations have arguably emulated a model of
European integration, each region has its own objectives and approaches for its
integration.58 Yet, the common objective has partly encouraged states to integrate
with others for collective action.59 This section briefly delineates the significance of
the EU and ASEAN that, like other regional organisations that have been impacted by
globalisation, emerged as security communities in Europe and Southeast Asia.
According to Murray, European cooperation is intended to create formal
institutions and legal norms, whereas the regionalism of Southeast Asia has focused
essentially on informal interactions and the growth of economic transactions.60
55
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60

Ruggie, J.G. 1992. Multilateralism: the anatomy of an institution. International Organization, 46 (3),
p. 569; Chevallier-Govers, C. Ibid., p. 138; Breslin, S. Ibid.
Chevallier-Govers, C. Ibid., pp. 154-155.
Langenhove, L.V. and Scaramagli,T. Ibid., p. 196.
Acharya, A. Ibid., p. 116.
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Thus, the former is motivated to control nationalism and limit national sovereignty
with democratic fundamental principles, while the latter has encouraged nationalism
and preserving sovereignty in order to oppose western colonialism.61 It is notable
that the establishment of European Economic Community (EEC) in 1957 was based
essentially on economic integration to create a common market for economic
prosperity among members. Meanwhile, the primary objective behind the
establishment of ASEAN in 1967 was preventing communism and containing intraregional conflict.62 Although the purposes for integration of both regional organisations
were different, they are now characterised by some common objectives in responding
to similar transnational challenges in the modern world.63
Adler further argued that the EU has illustrated itself as a strong pluralistic
security community, while ASEAN will become such a community in the future.64
Conversely, Wunderlich stated that both organisations have acted as a significant
security community for their members. The EU, with strong supranational institutional
and legal frameworks, has represented itself as a security community of European
peace and stability. Meanwhile, ASEAN has been denoted by its members as an
essential means of protecting the independence of member states, who face internal
communist and ethnic threats.65 The EU and ASEAN are therefore regarded as
collective responses to new threats arising from the globalisation process and
geopolitical changes, and both organisations have been promoters of peace for their
respective regions.66
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The EU and ASEAN could also be regarded as security networks at the regional
level, comprised of national agencies from different areas such as judiciaries,
polices, and intelligences with instant abilities to share and access information stored in
various nodes.67 Although both organisations are primarily responsible for protecting
their citizens, they have increasingly expanded their external relations with other
actors in order to promote security beyond their borders.68 As for the perception
of new threats, both organisations have focused on non-traditional threats, which
are transnational in nature and unable to be addressed unilaterally by individual
states or organisation.69 In its European Security Strategy (ESS), the EU has identified
new threats, including transnational terrorism, the proliferation of weapons of mass
destruction (WMD), regional conflicts, state failures, and organised crime. Meanwhile,
ASEAN, through the ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM) and the ASEAN Regional
Forum (ARF) identified threats that include terrorism, drug trafficking, organised crime,
money laundering, migration, natural disasters, and economic crisis.70
Focusing on terrorism as the significant challenge in modern global politics,
for example, although each region has its own historical concerns regarding terrorism,
the key catalyst for changing their common perception of threat and encouraging
security cooperation among member states is arguably ‘the 9/11 terrorist attacks’.71
Transnational terrorism has therefore become the most significant threat for both
organisations and the whole world and requires more intensive cooperation for
addressing such threat, albeit each organisation has its own mechanisms for
responding.72
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Most regional organisations have increasingly developed security-related
cooperations to face significant threats such as transnational terrorism.73 The EU
acknowledges that cooperation with others is a feasible way to tackle terrorism
effectively, and it thus integrates counter-terrorism into all aspects of its foreign
policies.74 ASEAN, comprised of weak states with limited institutional capacities,
finds it very difficult to cope with such threats individually. Cooperation and
international support are therefore significant for ASEAN’s member countries.75
Interregional cooperation between the EU and ASEAN, regarded as the world
oldest interregional cooperation, was formally established in 1972.76 At the
14th ASEAN-EU Ministerial Meeting (AEMM) in 2003, both organisations adopted a
‘Joint Declaration on Co-operation to Combat Terrorism’ to intensify their cooperation
in the fight against terrorism after the 9/11 terrorist attacks.77 EU-ASEAN cooperation
on counter-terrorism might be arguably regarded as an effort to create part of a
global security community, albeit such collaboration might illustrate asymmetric
cooperation due to the differences in competencies of each organisation in addressing
terrorism.78   Hence, merely a common threat perception mutually determined by
both organisations might not be adequate to enhance strong cooperation between the
EU and ASEAN, and the differences in the organisations are also a significant obstacle
to expanding the security network.
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Conclusion

Globalisation has complicated the world in the new 21st Century with varieties
of non-state actors and non-traditional challenges. The phenomenon has given rise
to new more sophisticated threats. These new threats have operated transnationally
through the development of advanced technologies and transportation, which have
impacted the globe on massive scale beyond national boundaries and capabilities of
individual states.79
Rather than traditional states, non-state actors – especially regional
organisations – have emerged and have gradually become more significant in the
new global politics. Since addressing the new challenges with a common perception
requires cooperation among states for collective rather than unilateral responses,
regional organisations are a feasible approach to such demands.80 These cooperations
have been encouraged by the impact of the September Tragedy. As an example for
introductory remark on interregional cooperation, the new threat perception and
reconsideration of the EU and ASEAN of their counter-terrorism agendas have
illustrated that while terrorism is not a new phenomenon for both regions;
it has become more intractable, and can no longer be addressed using only unilateral
means.81 Such new threats are regarded as the new challenges to the whole world
and would be unpredictably affected as Nye mentioned, ‘no great power would be
able to solve it alone’.82 Thus, interregional cooperation between the EU and
ASEAN has been a prudent way to solve problems, albeit there have been asymmetric
cooperations which require further improvements in the future.
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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. ลั ก ษณะของบทความที่ น� ำ ลงพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต้ อ งเป็ น บทความทางวิ ช าการ
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 2141 7675 และ
0 2141 7681 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 รับวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
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 7681
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
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ค่าสมาชิก 300 บาท
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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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ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560
ที่ปรึกษา
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
บรรณาธิการ
นายเชาวนะ ไตรมาศ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์                  พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์
นายมนตรี กนกวารี
นางอัจฉรียา อนันตพงศ์

กองบรรณาธิการ
นายสิทธิพร เศาภายน
นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา

นายนิติกร จิรฐิติกาลกิจ
นายเจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์

คณะเจ้าหน้าที่
นางสาววิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ
นางสาวพัชราภรณ์ ทองปานดี

		
		ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ :		
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
โทรศัพท์ 0 2141 7681
โทรสาร 0 2143 9515
http://www.constitutionalcourt.or.th

นายบุญเสริม นาคสาร

การสมัครเป็นสมาชิก :
ค่าสมัครสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ปีละ 300 บาท (รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์)

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย”
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