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บทบรรณาธิการ
ก้าวสูป่ ที ี่ 21 ของวารสารศาลรัฐธรรมนูญในฐานะของการเป็นสือ่ เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ทั้งกฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศ
กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 21
เล่มที่ 61 เดือนมกราคม – เมษายน 2562 โดยมุ่งเน้นบทความที่มีสาระหลักเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ บทความเรื่องหลักนิติธรรมกับประเทศไทย เรื่องวิพากษ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศาลรัฐธรรมนูญ เรือ่ งความเป็นตุลาการภิวฒ
ั น์
ของศาลรัฐธรรมนูญกับการด�ำรงหลักนิติธรรม เรื่องความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
เรื่องสิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เป็นต้น และนอกจากบทความวิชาการแล้ว
กองบรรณาธิการยังได้นำ� ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากแวดวงวิชาการและประชาชน
ทัว่ ไปมาน�ำเสนอไว้ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญฉบับนีด้ ว้ ย คือ ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2560 เรือ่ ง
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติสง่ ความเห็นของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึง่ (1) ประกอบมาตรา 263 ว่าร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ... มาตรา 56 มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
และค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2560 เรือ่ ง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำสั่งยุบพรรคเพื่อประชาชนไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหรือใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพูน
ความรู้และอ้างอิงในทางวิชาการได้สะดวกยิ่งขึ้น
ท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านผู้เขียนบทความทุกท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
นิตศิ าสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และนักวิชาการทีม่ ชี อื่ เสียงในแวดวงวิชาการ
ที่ได้สร้างสรรค์บทความอันทรงคุณค่าเหล่านี้เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และขอขอบคุณ
ผู้อ่านทุกๆ ท่านที่ได้กรุณาให้ความอุปการคุณและติดตามวารสารศาลรัฐธรรมนูญด้วยดีเสมอมา
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์กบั ท่านผูอ้ า่ นในการศึกษาค้นคว้า
และต่อยอดความรู้ในทางวิชาการเพิ่มเติมบ้างไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะประการใด
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำวารสารฯ แล้ว กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง
			

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(000)6 P3.indd 3

บรรณาธิการ

III
6/18/62 BE 9:54 AM

_19-0384(000)6 P3.indd 4

6/18/62 BE 9:54 AM

สารบัญ
			
●

●

หน้า

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับบริบทของการพัฒนา..........1
เกรียงพล พัฒนรัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญกับการน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ................................ 12
สิทธิทางการเมืองมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี
ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย

หลักนิติธรรมกับประเทศไทย.................................................................................................... 28
		 ธนา เวสโกสิทธิ์
●

●

●

●

●

●

●

รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชน..................................... 41
ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
นพดล พลเสน
วิพากษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศาลรัฐธรรมนูญ.................... 62
ปัญญา อุดชาชน
ความเป็นตุลาการภิวัฒน์ของศาลรัฐธรรมนูญกับการด�ำรงหลักนิติธรรม................................... 89
ประกิต ประสิทธิ์ศุภพล
หลักนิติธรรม : การรับรู้ในสังคมไทยกับมาตรการด้านสื่อสารมวลชน ................................... 106
ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
การคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยมาตรการพิเศษ................................ 120
แทนการด�ำเนินคดีอาญา
พฤษภา พนมยันตร์
สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ....................................... 136
มนตรี กนกวารี

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(000)6 P3.indd 5

V
6/18/62 BE 9:54 AM

หน้า
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

ธรรมาภิบาลส�ำหรับการบริหารท้องถิ่น ................................................................................. 153
ไมตรี อินทุสุต
สิทธิมนุษยชนกับการด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม............. 168
วิจารย์ สิมาฉายา
โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง................................. 180
วิทยา อาคมพิทักษ์
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ............ 202
สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ................................................................ 215
สุวณา สุวรรณจูฑะ
ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน.............................................................................. 258
อมรา พงศาพิชญ์
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายธรรมชาติ และกฎหมายบ้านเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชน....... 274
อังคณา วงศ์วีรธร
States, Impunity, and Civic Mechanisms to Pursue Justice: Lesson Learned...... 287
from Latin America
นิติกร จิรฐิติกาลกิจ
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560..................................... 305
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560...................................... 317

VI
_19-0384(000)6 P3.indd 6

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักนิติธรรมกับบริบทของการพัฒนา
เกรียงพล พัฒนรัฐ*

ยุคแห่งการทะยานขึ้นของเมืองและมหานคร
จากจุดเริม่ ต้นของศตวรรษที่ 21 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก�ำลังพัฒนาจะเริม่ เคลือ่ นย้าย
ไปอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง (urban areas) มากขึ้น จนกระทั่งจ�ำนวนของผู้อาศัยในชุมชนเมือง
ก็จะเพิ่มจากเดิมเป็น 2 เท่า รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 พันล้านคน (The World Bank, 2000, pp.1-3)
จ�ำนวนประชากรโลกที่อาศัยในเมืองต่างๆ
จ�ำนวนประชากร (พันล้านคน)
%
ทั่วโลก
อาศัยในเมือง
2000
6.0
3.0
50
2030
8.1
4.9
60
ที่มา. จาก Urban Development Strategy, by A. Williams, 2002, Retrieved September 1, 2007,
from http://www.adb.org/Documents/events/2002/reta5927/williams.pdf
ปี ค.ศ.

ขณะทีม่ กี ารพบว่าการเติบโตของชุมชนเมืองของประเทศก�ำลังพัฒนามีจำ� นวนอยูใ่ นทวีปเอเชีย
มากทีส่ ดุ และมีการท�ำนายว่า ทัว่ ทัง้ โลก จ�ำนวนประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองจะมีจำ� นวนเพิม่ เป็น 2 เท่า
จากประมาณ 2.5 พันล้านคน ในปีค.ศ. 1994 เพิม่ เป็น 5.1 พันล้านคน ในปีค.ศ. 2025 (Clarke, 1996,
pp.55) รวมทั้งเชื่อว่าจะมีการเติบโตและการรวมตัวกันของประชากรเป็นเมืองขนาดใหญ่ไปจนถึง
กลายเป็นมหานคร (mega-cities) ที่มีประชากรระดับ 10 ล้านคน หรือมากกว่านั้นในประเทศ
ก�ำลังพัฒนา ซึ่งในปี ค.ศ. 1990 ได้มีมหานครเป็นจ�ำนวน 13 แห่งในโลก และภายในปี ค.ศ. 2000
เป็นทีค่ าดหมายได้วา่ จะมีมหานครเป็นจ�ำนวน 21 แห่งทัว่ โลก โดยในจ�ำนวนนีม้ หานคร จ�ำนวน 17 แห่ง
จะตั้งอยู่ในประเทศก�ำลังพัฒนา (Yeung & Lo, 1998, p.132)

* เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.)
รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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เกรียงพล พัฒนรัฐ

การเติบโตของประชากรและชุมชนเมืองในทวีปเอเชีย
ที่มา. จาก Urban Development Strategy, by A. Williams, 2002, Retrieved September 1, 2007, from
http://www.adb.org/Documents/events/2002/reta5927/williams.pdf

ปั จ จุ บั น การขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ งจะเป็ น ไปรวดเร็ ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยปรากฏมาก่ อ นและ
กลายเป็นภาระที่ท้าทายส�ำหรับประเทศต่างๆ ที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เมืองและมหานครไม่เพียงเพิ่มขนาดและจ�ำนวนมากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก
เท่านัน้ แต่ยงั จะได้รบั อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละรวมถึงการมีอทิ ธิพลใหม่ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อประชาชนและประเทศขึน้
อีกด้วย โดยมีการกระจายอ�ำนาจด้านการบริหารและการเงินให้แก่เมืองและมหานครเพือ่ รองรับการให้
บริการสาธารณะทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนชาวเมือง และการเกิดกระแสโลกาภิวตั น์เอง
ก็ยังส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างภายในแต่ละประเทศ เช่น เกิดการโยกย้ายการค้าและการผลิต
จากย่านเก่าแก่ไปสู่เมืองอื่นที่แสดงให้เห็นว่าจะได้ประโยชน์ทางการตลาดมากกว่าเดิม การขนส่งและ
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งท�ำให้เวลาและระยะทางการติดต่อหดสั้นลง และที่ส�ำคัญท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสารและการขนส่งลดน้อยลงอย่างมากในปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นกระแสโลกาภิวัตน์ยังเกี่ยวข้อง
กับการบูรณาการให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งปรากฏให้เห็นถึง การเกิดขึ้น
ของสิ่งที่เรียกว่า มาตรฐานโลก (common global standards) เช่น ในอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ หรือ
การจดทะเบี ย นลิ ข สิ ท ธิ์ ข องทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารแต่ ล ะชนิ ด
เป็นกระบวนการผลิตที่มาจากแหล่งผลิตในหลายประเทศแล้วมาประกอบรวมกันภายหลัง
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ส่ ว นบทบาทของรั ฐ บาลแห่ ง ชาติ ก็ จ ะเริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นใหม่ โ ดยกลายเป็ น เพี ย งผู ้ อ� ำ นวย
ความสะดวก และให้ตลาดเป็นผู้ส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมมีเสถียรภาพ และโดยเฉพาะการให้
หลักประกันของความเป็นธรรม โดยที่การบริหารท้องถิ่นในระดับเมืองหรือมหานครจะเป็นระดับ
การบริหารราชการทีป่ ระชาชนได้สมั ผัสมากทีส่ ดุ เป็นระดับทีม่ กี ารให้บริการสาธารณะทีส่ ำ� คัญเกิดขึน้
แก่ประชาชนทั่วไปและแก่ภาคธุรกิจเอกชน และจะเป็นพื้นที่ที่นโยบายของรัฐทุกระดับจะลงมา
พบกับประชาชนในที่สุด
การเกิดและขยายตัวของเมือง หากมีการจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ส่งผลให้ตอ่ เนือ่ งถึงการมีสวัสดิการด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ตามมา นอกจากนัน้ การลงทุนด้านการค้า
และอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เมืองที่ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมในการให้บริการ
การค้าขาย และการใช้จ่ายด้านการเงิน ท�ำให้มีมูลค่าในโครงสร้างของมวลรวมของสินค้าและบริการ
(GDP) ของแต่ละประเทศเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ครึ่งหนึ่งถึงสี่ในห้าส่วน และกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่าง
ในชุมชนเมืองและมหานคร ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการยกระดับของผลผลิตและ
การจ้างงาน ส่วนในภาคการเงิน ก่อให้เกิดการออมและสะสมทุนในรูปของอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึง
การที่เมืองมีก�ำลังในการใช้จ่ายด้านการเงินการคลังจากภาษีอากรที่เก็บได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดในเชิงนโยบายของรัฐบาลอาจเป็นปัจจัยท�ำลายประโยชน์ที่ควร
จะได้จากการขยายตัวของเมืองและมหานคร เช่น นโยบายรัฐที่กระทบการผังเมืองและการลงทุน
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ได้เกิดผลกระทบทีไ่ ม่ได้คาดหมายได้ตอ่ ครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชนและประเทศดังเช่น
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศญี่ ปุ ่ น หรื อ ในประเทศไทยที่ มี น โยบายการซื้ อ รถคั น แรกที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
การใช้จา่ ยเงินเกินตัว ปัญหาการจราจร และปัญหามลพิษ แต่ในทางตรงกันข้าม กรณีทรี่ ฐั บาลมีนโยบาย
ที่สามารถท�ำให้ผู้บริโภคในเมืองต้องใช้จ่ายเงินในอัตราที่เป็นจริงต่อสินค้าหรือบริการการขยายตัว
ของเมืองจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของรายได้ที่เป็นธรรมไปทั่วประเทศ เพราะการเติบโต
ของพื้นที่เมืองจะส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และจะท�ำให้เกิดการประสานกันระหว่าง
เศรษฐกิจเมืองกับเศรษฐกิจชนบท ที่อาจจะแบ่งแยกความเป็นเมืองหรือชนบทได้จากระดับความ
หนาแน่นของประชากร การประกอบอาชีพที่ขึ้นกับการให้บริการหรืออุตสาหกรรมกับการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้ ทั้งเมืองและชนบท ก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้า แรงงาน การให้บริการ
ทุนการแลกเปลี่ยนด้านสังคม ตลอดจนข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ในการพัฒนาเมืองและมหานครเพื่อส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีของชาวเมืองและของประเทศนั้น
จ�ำเป็นต้องให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างยั่งยืน โดย World Bank (2000, pp.12-18) ได้น�ำเสนอ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน ดังนี้
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เกรียงพล พัฒนรัฐ

1. ความเป็นเมืองน่าอยู่ (Livability)
ความน่าอยูข่ องเมืองถือว่าเป็นยุทธศาสตร์เริม่ แรกทีจ่ ะส่งผลต่อความส�ำเร็จของการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน เป้าหมายของการเป็นเมืองน่าอยู่ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและ
ทุกระดับ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต รวมถึงการลดความยากจนเมืองลง แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ไม่เท่าเทียมกัน สร้างสิง่ แวดล้อมเมืองทีเ่ ป็นสุขภาวะ และยกระดับความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
จากปัญหาความเสี่ยงของอาชญากรรม ความรุนแรง อุบัติเหตุจากการจราจร และสาธารณภัยต่างๆ
เมืองน่าอยู่ยังครอบคลุมถึงการมีระบบการบริหารเมืองที่มีตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกกลุ่ม
ซึ่งหมายถึงชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มด้อยโอกาสทั้งหมดด้วย และยังเป็นเมืองที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่สร้างสรรค์ และมีความเป็นวัฒนธรรมที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงด้วย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารน� ำ เสนอแนวคิ ด ของลั ก ษณะความน่ า อยู ่ (Livability) ของเมื อ ง
โดย The United States Environmental Protection Agency ซึง่ แบ่งกระบวนการสร้างความน่าอยู่
ของเมือง ไว้ดังนี้
1. มีการส่งเสริมและจัดท�ำทางเลือกของการคมนาคมขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ
2. การจัดให้มีที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ เสมอภาคโดยประชาชนสามารถ
เป็นเจ้าของได้
3. เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเมือง
4. ให้การสนับสนุนชุมชนหรือย่านเก่าของเมือง โดยโครงการพัฒนาเมืองการปรับปรุงฟืน้ ฟู
หรือการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
5. ประสานนโยบายต่างๆ และส่งเสริมการลงทุนกับภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับ
6. สร้างชุมชนและย่านต่างๆให้มีสุขภาวะ มีความปลอดภัย และร่มรื่น
ในเมืองน่าอยู่นั้น ทุกคนจะได้รับการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น การศึกษา สุขภาพ
ที่พักอาศัย การจ้างงาน น�้ำสะอาด การขนส่ง ข้อมูลข่าวสาร ไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมในเมืองที่สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย
2. สมรรถนะการแข่งขัน (Competitiveness)
ในการที่จะเสริมสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่นั้น เมืองมีความต้องการให้เกิดการจ้างแรงงาน
การที่ประชาชนมีรายได้ และการค้าการลงทุนอย่างเป็นธรรมและอย่างกว้างขวางในทุกๆ สาขาอาชีพ
และการที่เมืองจะสร้างความเป็นธรรมและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม ก็จ�ำเป็นต้องท�ำให้
สอดคล้องกับระบบจูงใจที่จะส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชนที่แข็งแกร่งและมีผลิตผลในทุกภาคส่วน
ของการผลิต กล่าวคือ การพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการสิง่ แวดล้อมเมืองทีเ่ อือ้ ต่อบุคคลทัว่ ไป
และภาคธุ ร กิ จ เอกชนที่ มี ส มรรถนะทางการผลิ ต และมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการแข่ ง ขั น ในยุ ค สมั ย
ของตลาดการค้าเสรี
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การเป็นเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันจะต้องมีเงื่อนไขพื้นฐานของการมีกลไกตลาด
ที่มีประสิทธิภาพในด้านที่ดิน แรงงาน การเงิน และปัจจัยน�ำเข้าต่างๆ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง
การสือ่ สาร และบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้ประโยชน์เกิดจากทุกกิจกรรมทีม่ อี ยูใ่ นเมืองให้ได้
และบรรเทาผลเสี ย หายที่ มั ก เกิ ด จากสั ง คมเมื อ ง เช่ น การจราจรที่ ติ ด ขั ด หรื อ มลพิ ษ ต่ า งๆ
ให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ นอกจากนัน้ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการพัฒนาและโครงสร้าง
พื้นฐานที่ไม่สมบูรณ์ก็จะส่งผลต่อการเพิ่มอุปสรรค และจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นต่อทุกภาคส่วน
ของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการจ้างงานและการเป็น
ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจ เมืองที่มีผลผลิตสูงจะสามารถต้ า นทานวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกได้ เนื่องจากมีความสามารถในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการมีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าด้วย เช่น กรณีของเมืองน่าอยู่ดั้งเดิมก็สามารถจะสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงการขนส่ง และระบบโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเมืองใดที่สามารถส่งเสริมธุรกิจต่างๆ ให้ประสบความส�ำเร็จตามศักยภาพ ยังเป็นการช่วยสร้าง
รากฐานทีด่ ใี ห้แก่ผทู้ ำ� งานด้วย การให้บริการของเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การศึกษาการอบรมทีม่ มี าตรฐาน
ซึ่งการเสริมสร้างเมืองให้มีสมรรถนะด้านการแข่งขันก็จะเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะการแข่งขัน
ของประเทศด้วย
3. การบริหารและจัดการเมืองที่ดี (Good governance and management)
การปรับปรุงเมืองให้นา่ อยูแ่ ละเป็นเมืองทีม่ สี มรรถนะการแข่งขันสูง จะก่อให้เกิดความต้องการ
ต่อการมีการบริหารและจัดการเมืองที่ดี การบริหารเมืองที่ดีย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
ของเมืองที่สามารถครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มและแต่ละกลุ่มจะสามารถมีผู้แทนของตนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการบริหารเมืองด้วย นอกจากนั้น การด�ำเนินการใดๆ ของภาครัฐทุกระดับก็จะต้อง
รับผิดชอบต่อการถูกตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ส่วนการจัดการเมืองที่ดี หมายถึง
ความสามารถในการท�ำงานหรือปฏิบัติภารกิจจนเป็นผลส�ำเร็จโดยอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ทรัพยากร และกระบวนการที่สามารถสร้างความเป็นหุ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ส�ำหรับองค์การบริหารเมืองที่ได้รับหน้าที่และอ�ำนาจใหม่ๆ โดยมีภาคสาธารณะของเมืองได้เข้ามา
มีส่วนร่วมและเข้ามาก�ำกับดูแล จะท�ำให้องค์การบริหารเมืองนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
และสามารถเรียนรูท้ กั ษะ ความช�ำนาญในการจัดการจากภาคเอกชนและสามารถสร้างนวัตกรรมในการ
ให้บริการสาธารณะต่อประชาชนได้มากขึ้น เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและองค์การเอกชนต่างๆ
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ หรือการให้เข้ามาตรวจสอบ ก�ำกับ
การใช้จ่ายของเมือง และการสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะที่เมือง
ด�ำเนินการอยู่
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4. ความสามารถในด้านการเงิน (Bankability)
ปัจจุบัน ยังมีหลายเมืองที่จนมากในบางประเทศ โดยไม่สามารถจะมีงบประมาณมาใช้จ่าย
ในการพัฒนาได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ หรือไม่มี
ความสามารถทีจ่ ะระดมทรัพยากรจากบางภาคส่วนของเมืองมาได้ ดังนัน้ ในการพิจารณากลุม่ ผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องกับการจัดการเมือง นอกจากจะหมายถึงประชาชนในเมือง ผู้ช�ำระภาษีและผู้รับบริการ
จากเมืองแล้ว จะต้องมองรวมไปประชาชนทุกกลุม่ รวมถึงกลุม่ ต่างๆ ทีร่ วมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการด้วย
เช่น ผู้อพยพเข้าเมือง ชนกลุ่มน้อย ประชากรแฝง และที่ส�ำคัญก็คือจะต้องมีระบบการเงินท้องถิ่น
ที่เป็นธรรม เสมอภาค และยั่งยืน เพื่อการส่งเสริมรายได้และการจ้างงาน
ส� ำ หรั บ เมื อ งที่ ไ ม่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และขาดความสามารถทางด้ า นการเงิ น
โดยไม่สามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ สิ่งแรกที่ต้องด�ำเนินการ คือ การมีความแข็งแกร่งด้านการเงิน
โดยสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ระบบงบประมาณที่ตึงตัว และการใช้จ่ายทรัพยากรที่มีความระมัดระวัง
แต่ส�ำหรับเมืองที่มีความสามารถเข้าถึงตลาดทุน ความสามารถในด้านการเงิน หมายถึง การมีฐานะ
ทางการเงินที่ดี (Creditworthiness)
ความสามารถในด้านการเงินจึงต้องการระบบรายได้ท้องถิ่น และระบบใช้จ่ายเงินที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกัน และมีการจัดการด้านการเงินที่ดี จึงต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับระบบ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ การบัญชี ระบบการจ่ายเงินต่างๆ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึง
การจัดเก็บภาษีอากรที่โปร่งใสและสม�่ำเสมอ

หลักนิติธรรม : เงื่อนไขด้านโครงสร้างของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

การเติบโตของเมืองและมหานครควรเป็นการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนทุกคนและการ
สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมเมืองที่ดีและสวยงามจะเป็นการท�ำให้เกิดอัตลักษณ์ในทางวัฒนธรรมในระดับ
ประเทศด้วย แต่ปรากฏว่าในหลายๆ เมืองของบางประเทศ การจัดการหรือการพัฒนาเมืองทีไ่ ม่ประสบ
ความส�ำเร็จส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการครองชีพ สร้างปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดคนจน
เมืองและย่านเสื่อมโทรมขยายตัวขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก โดยความยากจนนั้นนอกจากจะหมายถึง
การขาดแคลนด้านวัตถุแล้ว ยังจะหมายถึงความขาดแคลนในลักษณะอื่นอีก ได้แก่ การอยู่อาศัย
ในแหล่งเสื่อมโทรม มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพจากการไม่มีสุขภาวะ มลพิษต่างๆ อาชญากรรม
และความรุนแรง อุบัติเหตุจากการจราจรขนส่ง ภัยธรรมชาติ รวมถึงการล่มสลายของครอบครัว และ
ชุมชน นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึง กลุ่มด้อยโอกาสหรือผู้มีรายได้น้อยที่อาจถูกกีดกันจากโอกาส
การจ้างงาน การไม่ได้รับบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานจากรัฐ การไม่มีตัวแทนที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารเมือง ด�ำรงชีวติ โดยปราศจากการคุม้ ครองจากกฎหมายและสังคมอย่างเท่าเทียม และเข้าไม่ถงึ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ของเมือง
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การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับบริบทของการพัฒนา

ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา หลักนิตธิ รรมในฐานะเป็นเงือ่ นไขหรือปัจจัยส�ำคัญของกระบวนการพัฒนา
ของมนุษย์ได้รับความสนใจมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันว่า หากกฎหมายไม่สามารถใช้บังคับได้
อย่างเสมอภาคส�ำหรับทุกคน ไม่วา่ ใครจะมีสถานะหรือต�ำแหน่งอย่างใด ดังนัน้ การพัฒนาหรือการคุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อมก็จะไม่มีกันเกิดขึ้นได้ (Amanda Perry, 2000, P.53)
ดังนั้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน หลักนิติธรรมจะเป็นปัจจัยต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ (Louis–Alexandre Berg and Deval
Desai 1, 2013)
1. การปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หลักนิติธรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะจะเป็นการส่งเสริม
ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการปกป้ อ งรั ก ษาสิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
และในกระบวนการออกกฎหมายต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อม จัดให้มี
การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการทางปกครอง เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ส�ำหรับโครงการต่างๆ ที่อยู่ในกฎเกณฑ์ และการสร้างกฎเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งหมด
กรณีของชุมชนดั้งเดิม หลักนิติธรรมจะส่งเสริมและปกป้องสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จั ด การและได้ รั บ ประโยชน์ จ ากที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง ปรากฏอยู ่ ใ นตั ว บทกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับในระดับประเทศและท้องถิน่ และบางครัง้ ก็อาจปรากฏอยูใ่ นนโยบายด้านเศรษฐกิจ
2. ปัจจัยในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง
บทบาทของหลักนิติธรรมในด้านนี้จะประกอบขึ้นจากมาตรการด้านกฎหมายมากมาย ได้แก่
กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล การให้หลักประกันที่เป็นธรรมและเชื่อถือได้
ของการบังคับให้เป็นไปตามสัญญา การก�ำหนดให้มแี ละบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎหมาย
ที่ส่งเสริมกลไกตลาดและการเข้าถึงกลไกตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนและกลุ่มคนส่วนน้อยหรือ
ที่ด้อยโอกาส
ทั้ ง นี้ โดยทั่ ว ไปแล้ ว จะเห็ น ได้ ว ่ า หลั ก นิ ติ ธ รรมจะมี ผ ลกระทบต่ อ กติ ก าและการปฏิ บั ติ
ของประชาชนในการเข้าท�ำธุรกรรมและการค้าการลงทุนต่างๆ และหากมีกฎหมายในการคุม้ ครองสิทธิ
ในทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เข้มแข็งก็ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป
3. ปัจจัยในการส่งเสริมความยุติธรรมในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
องค์ประกอบของหลักนิติธรรมที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ การยอมรับการมีตัวตนทางกฎหมาย
ของบุคคลหรือกลุม่ คน จะท�ำให้เกิดการเข้ามามีสว่ นร่วมและมีการจัดตัง้ เป็นกลุม่ หรือองค์การต่างๆ ซึง่ จะ
ส่งผลไปถึงการจัดให้มีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรและการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิเรียกร้องต่างๆ
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ซึ่งรวมถึงสิทธิและข้อเรียกร้องด้านสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลหรือกลุ่มคนหรือองค์การที่ได้รับ
การยอมรับการมีตวั ตนทางกฎหมาย และในทีส่ ดุ ก็จะเชือ่ มโยงไปส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มีการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและยังก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การมีหลักนิติธรรมเกิดขึ้นในสังคม ก็โดยประการแรก บุคคลธรรมดาและชุมชนต้องมีความ
สามารถทีจ่ ะร่วมกันพิจารณาได้วา่ อะไรคือความเป็นธรรม ซึง่ การพัฒนาเมืองก็มจี ดุ ประสงค์อย่างหนึง่
ที่จะสร้างความสามารถดังกล่าวนี้ และประการต่อไป หลักนิติธรรมจะมีส่วนในการเสริมสร้างให้เกิด
กลุ่มประชาชนที่มีสิทธิเรียกร้อง (agency and voice) ที่เมืองจะต้องรับฟังเพื่อการแก้ไขปัญหา
หรือการพัฒนา และกระบวนการเช่นนี้จะต้องท�ำให้เกิดขึ้นตลอดทั้งระบบกฎหมายทุกระดับตั้งแต่
รั ฐ ธรรมนู ญ ลงมาจนถึ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และกฎต่ า งๆ และให้ ร ะดั บ รั ฐ บาลแห่ ง ชาติ จ นถึ ง
การบริหารงานท้องถิ่น
4. ปัจจัยในการป้องกัน บรรเทาและการลงโทษ อาชญากรรม ความรุนแรงและความขัดแย้ง
ในสังคมเมือง
เป็นสิ่งที่แน่ชัดว่า ได้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กับการพัฒนาที่ปราศจากปัจจัยของหลักนิติธรรม เพราะหากในสังคมใดที่มีสงครามกลางเมือง
หรือมีสถิตอิ าชญากรรมเพิม่ สูงขึน้ ก็จะเป็นปัจจัยส่งผลกระทบเป็นอุปสรรคและปัญหาของการพัฒนาเมือง
และการให้บริการสาธารณะต่างๆ เกิดการเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล และโครงสร้างพื้นฐาน
จนน�ำไปสู่การผูกขาดและการรีดไถในรูปแบบต่างๆ ได้
การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ กับกระบวนการยุตธิ รรมและสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง จะเป็นขัน้ ตอน
ส�ำคัญในการปรับปรุงแก้ไขความมั่นคงปลอดภัย และจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ
มากขึ้ น ในความล้ ม เหลวของการพั ฒ นาเมื อ งในบางประเทศ เช่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภู มิ ภ าคอั ฟ ริ ก า
และลาตินอเมริกาได้มกี ารวิจยั พบว่า ความอยุตธิ รรม ความไม่เท่าเทียมกัน และการฉ้อราษฎร์บงั หลวง
เป็น 3 ปัจจัย ที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคม (World Bank (2011), World
Development Report 2011, Washington, DC)
5. ปัจจัยของหลักการยอมรับการตรวจสอบได้ (Accountability) และการลดการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง
หลักนิติธรรมจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับให้มีการตรวจสอบได้ทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการใช้อ�ำนาจหน้าที่และการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละกรณี โดยการมีกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับทีเ่ ป็นธรรมและมีผลบังคับทีแ่ น่นอน จนถึงกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทด้วย ทัง้ ในระดับ
ประเทศและท้องถิ่น
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ดังนัน้ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายข้อบังคับต่างๆ จึงจะต้องมีสถาบันทีใ่ ห้อำ� นาจ
ในการพิจารณาตัดสิน และบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ศาล และองค์การออกกฎต่างๆ ซึง่ จะต้องท�ำหน้าที่
ตรวจสอบการด�ำเนินการใช้อ�ำนาจรัฐของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศและเมือง รวมถึง
การด�ำเนินการของธุรกิจเอกชนที่มีความโปร่งใสและชอบด้วยกฎหมาย
หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมจะเป็นส่วนส�ำคัญในการวางกรอบของการพิจารณา
การแก้ไขปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง การเล่นพรรคเล่นพวก และการทุจริตในเชิงนโยบาย
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์โดยวิธกี ารออกกฎระเบียบหรือจัดสรรทรัพยากรเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ให้แก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่
อย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ ง ทั้ ง หมดจะส่ ง ผลให้ ก ลายเป็ น ต้ น ทุ น ที่ ก ระทบทางเศรษฐกิ จ ของทุ ก ฝ่ า ย
และเป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตมั่งคั่งในระยะยาว นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ ที่เกิดจากหลักนิติธรรม
ยังมีส่วนในการส่งเสริมการกระจายรายได้และการให้บริการสาธารณะต่างๆ ที่จะต้องด�ำเนินการ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การมีอยู่ของหลักนิติธรรมในสังคมเมืองจะมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริม
ซึง่ กันและกันกับการค้าการลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ และในบางเมืองหลักนิตธิ รรมจะยิง่ เป็น
ปัจจัยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บภาษีอากรได้ในระดับสูง
6. ปัจจัยส่งเสริมการจัดท�ำบริการสาธารณะของเมืองให้มีความเป็นธรรม
หลักนิติธรรมจะท�ำให้เกิดกระบวนการวางกรอบให้ภาครัฐและเอกชน รับผิดชอบต่อการ
ให้บริการอย่างครอบคลุมทัว่ ถึงและยังสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เนือ่ งจาก
หลักนิติธรรมจะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาในทุกด้านของเมือง เช่น การสร้างถนน หรือการสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ก็จะท�ำให้มีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงหรือจัดสรรใหม่ของสิทธิและ
อ�ำนาจหน้าที่เช่นอาจจะต้องมีการเวนคืนที่ดิน การมีผลประโยชน์จากที่ดินติดถนนจะมีราคาเพิ่มขึ้น
เป็นต้น โดยระบบกฎหมายจะวางกรอบของการจัดสรรใหม่หรือระบบการเยียวยาความเดือดร้อน
ดังกล่าว และจะต้องพิจารณาด้วยความชอบธรรมโดยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่สูญเสียโอกาสจะต้องให้ครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคม
ยิ่งกว่านั้นในบางเมืองในต่างประเทศ นอกจากการท�ำหน้าที่ของระบบศาลยุติธรรมแล้ว
หลักนิติธรรมยังเปิดโอกาสให้มีองค์การอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการให้บริการของภาครัฐ โดยมี
อ�ำนาจหน้าที่ทางกฎหมาย หรือกึ่งกฎหมายที่ช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยหรือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึง
การให้บริการของเมืองด้วย เช่นในบางเมืองจะมีองค์การการกุศลมาร่วมการพิจารณาค�ำร้อง
ของชนกลุ่มน้อยในการรับบริการทางการแพทย์ในชุมชนด้วย
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เกรียงพล พัฒนรัฐ

สรุป

ปรากฏการณ์ของการขยายตัวของชุมชนแบบเมือง เมือง และมหานครต่างๆ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ในทุกๆ ภูมิภาค ท�ำให้รัฐบาลในระดับประเทศและท้องถิ่นต่างต้องเผชิญกับการท้าทายของปัญหา
ต่างๆ ทีเ่ กิดจากการเพิม่ ขยายความเป็นเมือง ไม่วา่ จะเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ารเกิดมลพิษประเภท
ต่างๆ การท�ำลายและบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยจนอาจจะไม่มีเหลือถึงชนในรุ่นหลังๆ
เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ปัญหาความสกปรก การเกิดชุมชนแออัด คนจนเมือง การอพยพ
เข้ามาหางานท�ำในเมือง ปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ การบริหารเมืองและ
มหานครให้ประสบความส�ำเร็จ จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากจะส่งผลกระทบต่อทัง้ ประเทศในภาพรวม
แนวคิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนทีแ่ บ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย ได้แก่ การเป็นเมือง
น่าอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การเป็นเมืองแห่งโอกาสและมีความเข้มแข็งในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ การเป็นเมืองที่มีความสามารถในทางการเงินการคลัง และการเป็นเมืองที่มีการบริหาร
และการจัดการที่ดี ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่า หลักนิติธรรมมีความสัมพันธ์กับบริบทของการพัฒนา
ในด้านต่างๆ และมีส่วนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ที่อาจจะพบว่าหลักนิติธรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ไปข้างหน้าหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นได้ทกี่ ารทีเ่ มืองมีการพัฒนามากขึน้ จึงเป็นผลให้หลักนิตธิ รรม
ได้รับการน�ำมาใช้จนเป็นโครงสร้างหลักอย่างหนึ่งของสังคม
แต่บทบาทของหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความซับซ้อนและหลากหลายในมิติ
ของการพัฒนาเมือง เนื่องจากหลักนิติธรรมอย่างกว้างๆ ได้แก่ การเป็นระบบของกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงแนวปฏิบตั ขิ องสังคม ประกอบด้วย สถาบันและองค์การต่างๆ หลักนิตธิ รรมเอง
ก็เป็นผลของการพัฒนาจึงเป็นเป้าหมายในตัวเองด้วย รวมถึงการเป็นกระบวนการต่างๆ ที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้า ซึ่งหลักนิติธรรมจะสัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ
ได้แก่
1. ปัจจัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเมือง
2. ปัจจัยในการส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง
3. ปัจจัยในการส่งเสริมความยุติธรรมในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
4. ปัจจัยในการป้องกัน บรรเทาและการลงโทษ อาชญากรรม ความรุนแรง และความขัดแย้ง
ต่างๆ
5. ปัจจัยในการให้มีหลักการยอมรับการตรวจสอบได้ และการฉ้อราษฎร์บังหลวง
6. ปัจจัยในการส่งเสริมให้มีการบริการของเมืองอย่างเป็นธรรม

10
_19-0384(001-304)P3.indd 10

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับบริบทของการพัฒนา

บรรณานุกรม
Amanda Perry.2000, Sustainable Cities in Developing Countries, Earthsean : London
Williams, A. (2002). Urban Development Strategy. Retrieved September 1, 2007,
from http://www.adb.org/Documents/Events/2002/reta5927 /Williams.pdf
The World Bank. (2000). Cities in transition: A strategic view of urban and local
government issues. Retrieved June 3, 2006, from http://www. Worldbank.Org/
html/fpd/urban/publicat/cities in transition.pdf
The World Bank. (2011). World Development Report 2011, the World Bank:
Washington, DC
The United States Environmental Protection Agency. 2009, Liviability principles,
http://www.epa.gov/smartgrowth/partnership/index.html#livabilityprinciples
Yeung, Y., & Lo, F. (1998). Globalization and the world of large cities. United Nations:
University Press.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 11

11
6/18/62 BE 9:54 AM

ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย

ศาลรัฐธรรมนูญกับการน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี
ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย*

บทคัดย่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ ต้องพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการตรวจสอบ
ไม่ ใ ห้ มี ก ารตรากฎหมายหรื อ กฎหมายที่ ต ราขึ้ น แล้ ว มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพ
ของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้ และเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติ จึงต้องมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้เป็นตามความมุ่งหมายที่สมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติได้รว่ มกันแถลงไว้ การพิจารณาวินจิ ฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องค�ำนึงถึง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติฉบับหนึ่ง ด้วย

ค�ำส�ำคัญ

ศาลรัฐธรรมนูญ กติการะหว่างประเทศ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชน

บทน�ำ

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ ได้มีการตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ตลอดจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ยังคงให้มีศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะ
เป็นองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจตุลาการ ซึง่ ต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของบททัว่ ไปเกีย่ วกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
เป็นอ�ำนาจของศาลซึ่งต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไป

* อดีตผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นคดี ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี

โดยรวดเร็ ว เป็ น ธรรม และปราศจากอคติ ทั้ ง ปวง1 ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ วิ นิ จ ฉั ย คดี
ของศาลรัฐธรรมนูญจะมีหน้าทีห่ ลายประการ แต่หน้าทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ในการตรวจสอบความชอบ
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายหรื อ ร่ า งกฎหมาย ซึ่ ง เป็ น การตรวจสอบไม่ ใ ห้ มี
การตรากฎหมายหรือกฎหมายทีต่ ราขึน้ แล้วมีบทบัญญัตทิ ลี่ ะเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนตามที่
รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN)2
ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ มีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือ
ในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมัน่ คงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม
สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก ประเทศไทยจึงต้องมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้เป็นตาม
ความมุ่งหมายที่สมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันแถลงไว้ ส�ำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับจะมีบทบัญญัติที่รับรองถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ซึง่ สิง่ ทีก่ ล่าวมานีก้ ค็ อื “สิทธิมนุษยชน”
นั่นเอง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองก็เป็นสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับหนึ่งที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์กรตุลาการทีม่ หี น้าทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ในการตรวจสอบไม่ให้
มีการตรากฎหมายหรือกฎหมายที่ตราขึ้นแล้วมีบทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน
ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้ จึงต้องค�ำนึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองซึง่ เป็นสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนฉบับหนึง่ ในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิทธิมนุษยชนด้วย และที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญก็ได้พิจารณาวินิจฉัยคดี
โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล หลายค�ำวินิจฉัย
ดังจะได้กล่าวต่อไป

ศาลรัฐธรรมนูญ

แต่เดิมก่อนปี พ.ศ. 2489 ไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้องค์กรใดเป็นองค์กร
ที่วินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมายที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ต่อมามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2488
หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488
1

2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 255
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 204
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 188
https://th.wikipedia.org/wiki/สหประชาชาติ สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
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ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย

ให้เอาโทษแก่ผู้ที่มีการกระท�ำตามที่กฎหมายนั้นถือว่าเป็นอาชญากรสงคราม ไม่ว่าการกระท�ำนั้น
จะกระท�ำขึ้นก่อนหรือหลังจากที่กฎหมายนี้ใช้บังคับก็ตาม เมื่อคดีนี้เข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาล
ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลว่า ศาลฎีกามีอ�ำนาจที่จะวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
โดยมีเหตุผลสรุปได้ว่า ศาลเป็นองค์กรที่ใช้กฎหมาย ศาลจึงต้องรู้ว่ากฎหมายนั้นใช้บังคับได้หรือไม่
ซึ่งศาลเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตุลาการซึ่งมีหน้าที่ใช้บังคับกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้บัญญัติขึ้น
โดยที่ ฝ ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ม่ ส ามารถตี ค วามว่ า กฎหมายใดขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ เนื่ อ งจาก
ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเองเป็นผู้ตรากฎหมายนั้นขึ้น ส่วนฝ่ายบริหารก็ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตีความ
กฎหมายว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลฎีกาจึงได้พิพากษาว่า พระราชบัญญัติอาชญากร
สงคราม พ.ศ. 2488 นั้น เป็นการใช้กฎหมายอาญาที่มีผลย้อนหลัง เป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
ถือว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้ เป็นโมฆะ ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาชญากร
สงครามที่ 1/2489 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2489
จากค�ำพิพากษาฎีกาในคดีข้างต้น ท�ำให้เกิดข้อถกเถียงในเชิงอ�ำนาจหน้าที่ว่า องค์กรใด
ควรมีอ�ำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เนื่องจาก
สภานิตบิ ญ
ั ญัติ คือ สภาผูแ้ ทนราษฎรเองก็เห็นว่าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 62 สภาผูแ้ ทนราษฎรมีอำ� นาจ
เด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การพิจารณาว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
จึงควรเป็นอ�ำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ปัญหาดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการก่อตั้ง “คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ” เพือ่ เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีว่ นิ จิ ฉัยชีข้ าดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และขจัด
ข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2489 เป็นต้นมา ซึง่ องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นรูปของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีววิ ฒ
ั นาการเกีย่ วกับรูปแบบ
โครงสร้าง และอ�ำนาจหน้าทีม่ าตามล�ำดับ จนกระทัง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ได้เปลีย่ น “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”มาเป็นองค์กรศาลทีใ่ ช้อำ� นาจตุลาการ เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ”3
ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 15 คน มีที่มาจาก ผู้พิพากษาในศาลฎีกา จ�ำนวน 5 คน
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวน 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ จ�ำนวน 5 คน และผูท้ รงคุณวุฒิ
สาขารัฐศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน4 มีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมกฎหมายหรือร่างกฎหมายมิให้ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิก
รัฐสภา รัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่ต้องยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. อ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยกรณี
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ และอ�ำนาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก�ำหนด5
3
4
5

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, สิงหาคม 2545, กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เพรส จ�ำกัด.
หน้า 6-7
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 255
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4 หน้า 10

14
_19-0384(001-304)P3.indd 14

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

ศาลรัฐธรรมนูญกับการน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี

ต่อมาเกิดการรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 และได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ใช้บังคับเมื่อ 1 ตุลาคม 2549 โดยได้บัญญัติให้มี คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้พิพากษาจากศาลยุติธรรมและตุลาการจากศาลปกครอง รวม 9 คน เข้ามา
ท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดี ในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งยังคงมีอ�ำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและร่างกฎหมาย หลังจากนั้น ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยบัญญัติให้มี ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบ
ด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 9 คน มีที่มาจากผู้พิพากษาใน ศาลฎีกา จ�ำนวน 3 คน ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวน 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ จ�ำนวน 2 คน และผูท้ รงคุณวุฒสิ าขา
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น จ�ำนวน 2 คน6 มีอ�ำนาจหน้าที่หลายประการ
โดยยังคงให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและร่างกฎหมาย
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีการรัฐประหาร และได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ใช้บังคับเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 โดยบัญญัติให้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามอ�ำนาจหน้าที่
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติไว้ ซึ่งน้อยลงไปกว่า
อ�ำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาก แต่ยังคงอ�ำนาจหน้าที่
ในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ก็ยังคงให้ ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 9 คน มีที่มาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกา จ�ำนวน 3 คน ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด จ�ำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับหรือเคยรับราชการ
ในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
รองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ�ำนวน 2 คน7 มีอ�ำนาจหน้าที่หลายประการ โดยยังคงให้
มี อ� ำ นาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความชอบด้ วยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายและร่ า งกฎหมายดั ง เช่ น
รัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับพุทธศักราช 2540
จากความเป็นมาของศาลรัฐธรรมนูญตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เป็นต้นมา เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้คล้ายกัน
โดยประกอบด้วยตุลาการที่มีที่มาหลากหลาย และยังคงให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง

6
7

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 204
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง8

(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ งเป็ น สนธิ สั ญ ญาด้ า น
สิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นมาตรฐานในการปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
ฉบับหนึ่ง ซึ่งสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2519
สาระส�ำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบด้วย
อารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
- อารัมภบท กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้ง
หน้าที่ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อย่างเท่าเทียมกัน
- ส่วนที่ 1 (ข้อ 1) กล่าวถึงสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงตนเอง (right of self-determination)
- ส่วนที่ 2 (ข้อ 2-5) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีทรี่ บั รองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล
รวมถึงการห้ามการเลือกประติบัติ ไม่ว่าจะต้องเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นก�ำเนิด หรือสภาพอื่นใด โดยจะ
ด�ำเนินการให้เกิดผลในทางประติบัติภายในประเทศ การประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับ
การเยียวยาไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจะได้รับสิทธิพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน การลิดรอนสิทธิ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการห้ามการตีความกติกาในอันที่จะไปจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ ลง
- ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-27) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลไม่ให้ตกอยู่ในฐานะเยี่ยงทาส
การห้ามบุคคลมิให้ถูกจับกุมตามอ�ำเภอใจ การประติบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม
การห้ามบุคคลถูกจ�ำคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถช�ำระหนี้ตามสัญญาได้ เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน
ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิได้รบั
การรับรองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองเสรีภาพ
ทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การห้ามการโฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ การ
สงครามหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิที่จะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเป็นสมาคม
สิทธิของชายหญิงที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การคุ้มครอง สิทธิเด็ก และการที่พลเมือง
ทุกคนทีสิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย
และได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา และ
ภาษาภายในรัฐ
8

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, หลักกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไปเกีย่ วกับสนธิสญ
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี

- ส่วนที่ 4 (ข้อ 28-45) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบการประติบตั ติ ามพันธกรณีทกี่ ำ� หนดไว้ในกติกา รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงาน
ของรัฐภาคี การยอมรับอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และขัน้ ตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน
- ส่วนที่ 5 (ข้อ 46-47) ห้ามการตีความไปในทางขัดกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
การมิให้ตีความในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
- ส่วนที่ 6 (ข้อ 48-53) กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขเพิ่มเติมกติกา ประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนี้โดยการภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2539 มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 โดยมีการ
ท�ำถ้อยแถลงตีความไว้ 4 ประเด็น ดังนี้
- ข้ อ 2 วรรคหนึ่ ง เรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นการก� ำ หนดเจตจ� ำ นงของตนเอง (right to selfdetermination) ได้ตีความตามปฏิญญาและแผนประติบัติการเวียนนา กล่าวคือมิให้ตีความว่า
“อนุญาตหรือสนับสนุนการกระท�ำใดๆ ที่จะเป็นการแบ่งแยกหรือท�ำลายบูรณภาพแห่งดินแดนหรือ
เอกภาพทางการเมืองของรัฐเอกราชอธิปไตย ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน”
- ข้อ 6 วรรคห้า การห้ามประหารชีวิตผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ประเทศไทยแถลงตีความว่า
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยก�ำหนดว่าเด็กอายุ 14 ปีไม่ตอ้ งรับโทษ เด็กอายุ 14-17 ปี ศาลสามารถ
ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง ส่วนผู้มีอายุเกิน 17 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ศาลสามารถใช้ดุลพินิจลดโทษหรือไม่ก็ได้
รวมถึงโทษประหารชีวิต
- ข้อ 9 วรรคสาม การน�ำตัวผูต้ อ้ งหาเข้าสูก่ ารพิจารณาคดี “โดยพลัน” ซึง่ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย ได้ให้อ�ำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนน�ำตัวไปศาลได้
48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับเดินทางมาถึงที่ท�ำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ และ
สามารถขยายเวลาการควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน จากนั้นต้องน�ำตัวมาขออนุญาตจากศาล
เพื่อฝากขังต่อไป
- ข้อ 20 วรรคหนึง่ เรือ่ งการห้ามการโฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ ท�ำสงคราม รัฐบาลไทยได้ตคี วาม
หมายถึง “สงครามตามที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ” ดังนั้นจึงไม่รวมถึงสงครามเพื่อป้องกัน
ตนเองในกรณีทไี่ ทยจ�ำเป็นต้องประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ประชาชนรักชาติในกรณีทตี่ อ้ งท�ำสงคราม
เพื่อป้องกันการรุกรานจากประเทศอื่น

การน�ำกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ภายในประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง หลักเกณฑ์ต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับให้มีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายระหว่างรัฐอธิปไตย หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือองคภาวะ ส่วนกฎหมายภายใน
หมายถึง หลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งรัฐอธิปไตยสร้างขึ้นให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในรัฐของตน9
9

นพนิธิ สุริยะ,กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2543), หน้า.75.
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จากความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศข้างต้น สนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
ทีม่ กี ารจัดท�ำขึน้ ระหว่างรัฐอธิปไตย หรือองค์การระหว่างประเทศ ย่อมอยูใ่ นความหมายของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และอาจมีเรือ่ งของความเกีย่ วข้องระหว่างการน�ำสนธิสญ
ั ญาหรือความ ตกลงระหว่าง
ประเทศซึ่งคือกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ภายในประเทศ ซึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน นั้น ได้มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3 ทฤษฎี10 ดังนี้
1. ทฤษฎีเอกนิยม (Monism Theory) นักเอกนิยมมองกฎหมายทั้งหลายว่ามีลักษณะ
เป็นเอกภาพ จึงมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
เป็นส่วนหนึง่ ของสิง่ เดียวกัน ปัญหาทีต่ ามมาก็คอื กฎหมายทัง้ สองอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่ ในกรณี
ขัดแย้งกันจะถือว่ากฎหมายใดมีคา่ บังคับสูงกว่า ซึง่ พวกเอกนิยมมีความคิดเห็นขัดแย้งกันสองฝ่าย ดังนี้
1.1 พวกเอกนิยมที่เน้นความส�ำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ (Classical Monism)
ให้ความส�ำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศเหนือกฎหมายภายใน แต่วิธีให้เหตุผลอาจแตกต่างกัน
เช่น ศาสตราจารย์ Kelsen ตั้งทฤษฎีโดยล�ำดับความส�ำคัญของกฎหมายล�ำดับล่างสุดไปสู่ล�ำดับสูงสุด
อธิบายว่าหลักเกณฑ์อันหนึ่งอันใดนั้นเกิดจากหลักเกณฑ์อีกอันหนึ่ง เช่น พระราชกฤษฎีกาเกิดขึ้นได้
จากพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัตเิ กิดขึน้ จากอ�ำนาจของรัฐธรรมนูญ เมือ่ สืบสาวไปถึงต้นตอจะพบกับ
บรรทัดฐาน (Norm) ซึง่ ได้แก่ แนวประพฤติปฏิบตั ใิ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ส�ำหรับบรรทัดฐานอันเป็นต้นตอ
ของกฎหมายภายในคือรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ Kelsen ได้กำ� หนดให้บรรทัดฐานของกฎหมายภายใน
อยูใ่ ต้กฎหมายระหว่างประเทศซึง่ ก�ำหนดปริมณฑลของดุลอาณารัฐ กล่าวคือ กฎหมายระหว่างประเทศ
ตั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�ำเนิดของรัฐและยอมรับรู้ความมีอ�ำนาจอธิปไตย (sovereignty) ของรัฐ
ดังนั้น กฎหมายระหว่างประเทศจึงต้องอยู่เหนือรัฐ ซึ่งหมายถึงอยู่เหนือกฎหมายภายในด้วย และ
นักเอกนิยมอีกท่านหนึง่ คือ ศาสตราจารย์ Lauterpacht ชาวอังกฤษ เป็นผูน้ ำ� ในการเผยแพร่ความคิด
เรื่องสิทธิมนุษยชน ท่านเชื่อว่าการที่จะให้สิทธิมนุษยชนมีผลใช้บังคับได้อย่างจริงจัง ควรจะต้องให้
กฎหมายระหว่างประเทศมีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายภายใน เพราะกฎหมายระหว่างประเทศย่อมมี
มาตรฐานสูงกว่ากฎหมายภายในซึ่งจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามความพอใจของรัฐ
1.2 พวกเอกนิยมทีเ่ น้นความส�ำคัญของกฎหมายภายใน (Inverted Monism) ให้ความส�ำคัญ
ของกฎหมายภายในเหนือกว่ากฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อเกิดกรณีขัดแย้งระหว่างกฎหมาย
ทัง้ สองแบบขึน้ จะต้องเลือกใช้กฎหมายภายใน โดยนักนิตศิ าสตร์ชาวเยอรมัน คือ Bergbohm มีความคิด
ต่อต้านกฎหมายธรรมชาติ และเน้นที่เจตจ�ำนงของรัฐ เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศเป็นเพียง
การแสดงถึงการจ�ำกัดอ�ำนาจตนเองภายใต้เจตจ�ำนงของรัฏฐาธิปตั ย์ ซึง่ ขยายความได้วา่ รัฐเป็นผูส้ ร้าง
กฎหมายขึน้ ใช้เพือ่ ตน จึงเป็นผูก้ ำ� หนดว่าตนควรจะมีอำ� นาจมากน้อยเพียงใด กฎหมายระหว่างประเทศ
เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับความยินยอมของรัฐ นั่นก็คือ รัฐเป็นผู้ก�ำหนดขอบเขตของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นกฎหมายภายในย่อมมีอ�ำนาจบังคับเหนือกฎหมายระหว่างประเทศ
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2. ทฤษฎีทวินยิ ม (Dualism Theory) พวกทวินยิ มมีแนวคิดว่า กฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายภายในเป็นกฎหมายต่างระบบกัน มีเนื้อเรื่องที่แยกออกจากกันได้ นั่นคือ กฎหมายระหว่าง
ประเทศเป็นกฎหมายที่ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยทั้งหลาย ส่วนกฎหมายภายในเป็น
กฎหมายซึ่งอยู่ในตัวรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองด้วยกันเอง และ
ระหว่างพลเมืองกับฝ่ายบริหาร
นักทวินยิ มต่างอธิบายทฤษฎีนโี้ ดยชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างกันของกฎหมายทัง้ สองระบบ เช่น
Triepel ชาวเยอรมันอธิบายว่า สิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศคือรัฐทั้งหลาย
ส่วนสิ่งที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภายในคือปัจเจกชน อีกประการหนึ่งกฎหมายทั้งสองระบบ
ยังมีที่มาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศได้แก่เจตจ�ำนงร่วมของรัฐทั้งหลาย
ส่วนที่มาของกฎหมายภายในนั้นเป็นเพียงเจตจ�ำนงของรัฐเพียงรัฐเดียว ส่วน Anzilotte เห็นว่า
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศมีเงือ่ นไขในแง่หลักการต่างกัน นัน่ คือกฎหมาย
ระหว่างประเทศอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขว่า ทุกๆ รัฐตกลงกันทีจ่ ะเคารพตามสัญญาตามหลักกฎหมาย (Pacta
sunt servanda) ซึง่ ถอดความได้วา่ สนธิสญ
ั ญาต้องได้รบั การเคารพและถือปฏิบตั ิ แต่สำ� หรับกฎหมาย
ภายในนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า กฎหมายของรัฐหนึ่งๆ นั้น จ�ำต้องมีการปฏิบัติตาม
ในกรณีทเี่ กิดการขัดแย้งกันขึน้ ระหว่างกฎหมายทัง้ สองระบบ พวกทวินยิ มเห็นว่าศาลภายใน
ต้องใช้ระบบกฎหมายภายใน นัน่ ก็คอื ถ้าเป็นการภายในประเทศแล้วก็จะต้องใช้กฎหมายภายในเสมอ
อย่างไรก็ตาม บางครัง้ ก็มกี รณีทมี่ องเห็นได้วา่ หลักการทีก่ ฎหมายภายในใช้อยูน่ นั้ เป็นเรือ่ งของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ มิใช่เรื่องของกฎหมายภายใน ในประเด็นนี้พวกทวินิยมอธิบายว่า การที่กฎหมาย
ระหว่างประเทศปรากฏขึ้นในกฎหมายภายในนั้นเป็นเรื่องการใช้อ�ำนาจของกฎหมายภายใน โดยท�ำ
กฎหมายระหว่างประเทศให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายใน ซึ่งอาจท�ำได้สองวิธีคือ
2.1 การแปลงรูป (Transformation) จากทฤษฎีของทวินยิ มทีว่ า่ กฎหมายระหว่างประเทศ
กับกฎหมายภายในเป็นกฎหมายคนละระบบ โดยธรรมชาติแห่งเนื้อหากฎหมายระหว่างประเทศ
จึงไม่อาจน�ำมาใช้ภายในประเทศได้โดยตรง ถ้าต้องการจะน�ำมาใช้จะต้องมีการแปลงรูปให้กลายเป็น
กฎหมายภายในเสียก่อน วิธกี ารแปลงรูปอาจท�ำได้โดยประกาศใช้ (Promulgating) อย่างเป็นทางการว่า
รับรูใ้ ห้กฎหมายระหว่างประเทศอันใดอันหนึง่ มีผลใช้บงั คับได้ภายในประเทศ นอกจากการประกาศแล้ว
การแปลงรูปก็อาจจะท�ำโดยวิธีการออกกฎหมาย (Legislative Act)
2.2 การผนวก (Incorporation) วิธีผนวกกฎหมายระหว่างประเทศให้มีผลใช้บังคับ
เสมือนหนึ่งเป็นกฎหมายภายในเริ่มต้นเป็นครั้งแรกจากการปฏิบัติของศาลในระบบคอมมอนลอว์
ในประเทศอังกฤษ ซึ่งถือว่ากฎหมายภายในได้รับอ�ำนาจจากรัฏฐาธิปัตย์ที่จะผนวกกฎหมายระหว่าง
ประเทศได้ ดังนัน้ ผูพ้ พิ ากษาจึงสามารถทีจ่ ะน�ำเอากฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาใช้ได้โดยไม่จำ� เป็นว่า
กฎหมายนั้นๆ จะต้องมีการรับรู้โดยรัฏฐาธิปัตย์เสียก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาก็ยังจะต้องอยู่ใต้
บรรทัดฐานแห่งระบบกฎหมายคอมมอนลอว์อยู่ ซึง่ หมายความว่ากฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ ะยอมรับ
เข้ามานั้นจะต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วในกฎหมายภายในดั้งเดิม
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3. ทฤษฎีการประสาน (Coordination Theory) ในระยะปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีรัฐเกิดขึ้น
เป็นจ�ำนวนมาก ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องระหว่างกันก็เพิม่ ขึน้ เป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การเลือกใช้กฎหมายเพือ่ ปรับกับข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ จากความสัมพันธ์ตา่ งๆ นัน้ นักนิตศิ าสตร์บางท่าน
มีความเห็นว่าทฤษฎีเดิมทั้งสองคือเอกนิยมและทวินิยมขัดกับแนวทางปฏิบัติขององค์กรต่างๆ
รวมทั้งศาล ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นระดับภายในหรือระดับระหว่างประเทศ สาเหตุของความไม่ลงรอยกัน
ของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศนั้นเกิดจากการน�ำกลไก ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา
เพือ่ ใช้ในระบบหนึง่ ไปใช้ในอีกระบบหนึง่ ตามความคิดของ Fitzmaurice นัน้ กฎหมายทัง้ สองไม่นา่ จะ
ขัดแย้งกันโดยระบบ เพราะทั้งคู่มีอ�ำนาจสูงสุดอยู่ในระบบของตน ความขัดแย้งถ้าหากจะมีก็เป็น
เรือ่ งของความขัดแย้งในแง่พนั ธะกรณี นัน่ ก็คอื รัฐเมือ่ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ของระบบภายในของตน
ไม่สามารถจะกระท�ำตามวิถที างทีก่ ฎหมายระหว่างประเทศต้องการได้ ความขัดแย้งดังกล่าวนีไ้ ม่ควรจะ
ท�ำให้กฎหมายภายในไร้ผล แต่รฐั นัน้ ๆ ก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนานาประเทศ ศาสตราจารย์
O’Connell ได้ขยายแนวคิดนีอ้ อกไปอีกว่าทฤษฎีการประสานถือว่ากฎหมายระหว่างประเทศประกอบ
เป็นส่วนหนึง่ ของก�ำหมายภายใน ดังนัน้ ผูพ้ พิ ากษาของศาลภายในจึงมีอำ� นาจทีจ่ ะหยิบเอามาปรับกับ
ข้อเท็จจริงได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการขัดกันอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ ทฤษฎีนี้ก็ยอมรับว่าผู้พิพากษา
จ�ำต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายภายใน
ทฤษฎีนี้เน้นว่าควรจะเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายทั้งหลายในอันที่จะต้องช่วยกันประสาน
ประโยชน์ของกฎหมายทั้งสองระบบ โดยไม่ควรจะตั้งป้อมไว้ในเบื้องต้นว่ากฎหมายอันหนึ่งจะต้อง
อยู่เหนือกว่ากฎหมายอีกอันหนึ่ง หากแต่ควรที่จะหาทางตีความและใช้กฎหมายทั้งสองไปในทางที่
สอดคล้องกัน และเฉพาะในกรณีทเี่ กิดความขัดแย้งกันอย่างหาทางหลีกเลีย่ งมิได้เท่านัน้ จึงจะหันไปสู่
หลักเกณฑ์ที่จ�ำเพาะเจาะจงว่าในสถานการณ์เช่นว่านั้นจ�ำต้องใช้หลักเกณฑ์ซึ่งก�ำหนดขอบเขต
ของการใช้อ�ำนาจโดยเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ใช้กฎหมาย
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย11 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการท�ำ
สนธิสัญญาใช้โดยถ้อยค�ำว่าการท�ำสัญญากับนานาประเทศ โดยจะมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึง
หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา ซึ่งถ้อยค�ำว่า
“ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา”12 หมายความว่ารัฐธรรมนูญได้ก�ำหนด
11

12

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 มาตรา 154 วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2475 แก้ไขเพิม่ เติมพุทธศักราช 2495 มาตรา 92 วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มาตรา 150
วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มาตรา 195 วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521 มาตรา 162 วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 178 วรรคสอง,
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 224 วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 190 วรรคสอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 23 วรรคสอง
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 178 วรรคสอง
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10 หน้า 123-124
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี

วิธีการที่จะแปลงรูปกฎหมายระหว่างประเทศ (ซึ่งกรณีนี้ได้แก่สนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะกับ
รัฐบาลในฐานะผู้แทนของประเทศกับภาคีอื่นๆ) ให้มีสภาพเป็นกฎหมายภายในอันจะมีผลให้มีอ�ำนาจ
บังคับเสมือนเป็นกฎหมายภายในฉบับหนึ่ง ซึ่งวิธีการแปลงสนธิสัญญาให้เป็นกฎหมายภายในนี้
อาจเรียกว่า ออกพระราชบัญญัติทับสนธิสัญญา ออกกฎหมายรับรองสนธิสัญญา ตรากฎหมายอนุวัติ
การตามสนธิสญ
ั ญา และหลักทัว่ ๆไปทีจ่ ะพิจารณาว่าสนธิสญ
ั ญาฉบับใดจะต้องมีการออกฎหมายรองรับ
หรือไม่นั้น อาจมีได้ดังนี้ (1) ถ้าเป็นเรื่องที่ผูกพันเฉพาะรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติซึ่งรัฐบาล
หรือฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องมีกฎหมายอนุวัติ (2) ถ้าบทบัญญัติของสนธิสัญญาใด
มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของประชาชนหรือก่อให้เกิดภาระหน้าทีแ่ ก่ประชาชน หรือขัดต่อกฎหมาย
ที่ใช้บังคับอยู่ ก็จะต้องมีกฎหมายรับรองหรือแก้กฎหมายที่มีอยู่ และ (3) แม้เนื้อหาของสนธิสัญญา
จะเป็นไปตามข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น แต่ถา้ หากเรือ่ งนัน้ ๆ ได้เคยมีการออกกฎหมายรองรับอยูก่ อ่ นแล้ว
การท�ำสนธิสัญญาครั้งต่อๆ ไปก็ไม่ต้องออกกฎหมายมาซ�้ำอีก จึงเห็นว่าประเทศไทยใช้ทฤษฎีทวินิยม
ในการน�ำกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ภายในประเทศ

การน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาใช้ในการ
วินิจฉัยคดีโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 10 ศาล มาตรา 188 บัญญัติ
ให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�ำนาจของศาล ซึ่งต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้ในหมวด 11 โดยมาตรา 210 วรรคสาม
ให้น�ำความในมาตรา 188 มาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยเร็ว เป็นธรรม
และปราศจากอคติทั้งปวงด้วย ซึ่งหน้าที่ที่ส�ำคัญประการหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญคือหน้าที่ในการ
พิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย โดยนัยแล้วคือหน้าทีใ่ นการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนั่นเอง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น
ศาลรัฐธรรมนูญได้ค�ำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ที่ประเทศไทยได้เป็นภาคีด้วย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ทฤษฎี
ทวินยิ มในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน คือ การทีก่ ฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือสนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศนัน้ ๆ จะมีผลใช้บงั คับภายในประเทศ
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ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย

ก็จะต้องมีการท�ำให้กฎหมายระหว่างประเทศนั้นมาเป็นกฎหมายภายในก่อนตามกระบวนการ
นิติบัญญัติของไทย คือการออกกฎหมายภายในอนุวัติการให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือสนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศนัน้ หรือหากมีกฎหมายภายในทีเ่ ป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศหรือ
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศนั้นก็มีผลใช้ภายในประเทศได้เลย ในการวินิจฉัยคดี
ของศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้คำ� นึงถึง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ขององค์การสหประชาชาติฉบับหนึง่ ซึง่ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รบั รอง และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่
23 มีนาคม 2519 โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองนี้โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2539 มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 และน�ำข้อบัญญัติของกติกานั้นมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการวินิจฉัยด้วย
ทั้งนี้ ข้อบัญญัติของกติกาที่ศาลรัฐธรรมนูญน�ำมาใช้ในการวินิจฉัยคดี ก็เป็นข้อบัญญัติที่มีกฎหมาย
ภายในของประเทศไทยบัญญัตหิ ลักดังกล่าวไว้แล้วด้วย ดังปรากฏในค�ำวินจิ ฉัยทีส่ ำ� คัญหลายค�ำวินจิ ฉัย
ตัวอย่างเช่น
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่รับรองหลักที่ว่า “บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำผิดอาญา
ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด” หรือ
ที่เรียกว่า “หลัก Presumption of innocence” ซึ่งเป็นหลักที่มีในรัฐธรรมนูญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรคสอง โดยศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า13 หลักตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
ข้างต้นเป็นหลักที่มีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 11 ที่ว่า “บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิด มีสิทธิ
ที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการ
พิจารณาโดยเปิดเผย และผูน้ นั้ ได้รบั หลักประกันทัง้ หลายทีจ่ ำ� เป็นในการต่อสูค้ ดี” อันถือเป็นหลักการ
พืน้ ฐานของระบบงานยุตธิ รรมทางอาญาสากลทีว่ า่ บุคคลทุกคนมิใช่ผกู้ ระท�ำความผิดอาญา เพือ่ เป็นหลัก
แห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐให้การรับรองแก่บุคคลทุกคน
ทีจ่ ะไม่ถกู ลงโทษทางอาญาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสจู น์ได้วา่ เป็นผูก้ ระท�ำความผิด และเป็นหลักการ
ทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของหลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในนานาอารยประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ อันได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal
Declaration of Human Rights) และกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ
13

ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555 กรณีพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 54
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ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยู่ด้วย
ส� ำ หรั บ เนื้ อ หาของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ขั ด หรื อ แย้ ง
ต่อรัฐธรรมนูญ และขัดกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่มีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดของจ�ำเลยโดยโจทก์ไม่จ�ำต้องพิสูจน์ถึงการกระท�ำหรือเจตนา
อย่างใดอย่างหนึ่งของจ�ำเลยก่อน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่น�ำ
การกระท�ำของนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้จ�ำเลยมีความผิดและ
ต้องรับโทษทางอาญา โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงการกระท�ำหรือไม่กระท�ำของจ�ำเลยซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินการของนิติบุคคลนั้นว่า
มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการกระท�ำของนิติบุคคลอย่างไร คงพิสูจน์เพียงว่านิติบุคคลกระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ และจ�ำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้ซึ่ง
รับผิดชอบในการด�ำเนินการของนิติบุคคลนี้เท่านั้น กรณีเป็นการสันนิษฐานไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า
กรรมการผู ้ จั ด การ หุ ้ น ส่ ว นผู ้ จั ด การ ผู ้ แ ทนนิ ติ บุ ค คล หรื อ ผู ้ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น การ
ของนิติบุคคลนั้น ได้กระท�ำความผิดด้วย อันมีผลเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยัง
กรรมการผู ้ จั ด การ หุ ้ น ส่ ว นผู ้ จั ด การ ผู ้ แ ทนนิ ติ บุ ค คล หรื อ ผู ้ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น การ
ของนิตบิ คุ คลนัน้ หมดทุกคน จึงเป็นบทบัญญัตทิ สี่ นั นิษฐานความผิดของผูต้ อ้ งหาและจ�ำเลยในคดีอาญา
ก่อนที่จะพิสูจน์ถึงการกระท�ำหรือไม่กระท�ำของบุคคลเหล่านั้น มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงที่เป็น
องค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลังจากที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง
อันเกี่ยวข้องกับความผิดตามที่จ�ำเลยถูกกล่าวหา14
บทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายฉบับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง หรือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรคสอง นั้น ต่างก็เป็นบทบัญญัติที่มีที่มาจาก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 11 ทีว่ า่ “บุคคล
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิด มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่า
มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย และผู้นั้นได้รับหลักประกันทั้งหลายที่จ�ำเป็น
ในการต่อสู้คดี”และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ข้อ 14 (2) ที่ว่า “บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่า
14

ตัวอย่างเช่น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2556 กรณีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74, ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 10/2556 กรณีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78, ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 11/2556 กรณีพระราชสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4, ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19-20/2556
กรณีพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5
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ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย

กระท�ำผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่า
มีความผิด เห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยโดยค�ำนึงถึงความตกลงระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคสมาชิกมาโดยตลอด
นอกจากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญยังได้น�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ข้อ 14 (3) ทีว่ า่ ในการ
พิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซึง่ ต้องหาว่ากระท�ำผิด ย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั หลักประกันขัน้ ต�ำ่ ดังต่อไปนี้
โดยเสมอภาค ... (ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง
หรือโดยผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย (จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน และสิทธิขอให้
เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้เงือ่ นไขเดียวกับพยานซึง่ เป็นปรปักษ์ตอ่ ตน มาเป็นเหตุผลสนับสนุน
การวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 29
และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7) โดยเห็นว่าพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 ซึง่ บัญญัตใิ ห้บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารทีไ่ ด้มาตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ให้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย นั้น เป็นบทบัญญัติที่มิได้ก�ำหนด
รายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน แต่เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้
จ� ำ เลยต้ อ งถู ก ผูก มัดตามพยานหลัก ฐานและเอกสารที่ ไ ด้ ม าจากการสื บพยานของโจทก์ ในศาล
ต่างประเทศ ทีจ่ ำ� เลยไม่มโี อกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือต่อสูค้ ดีได้อย่างพอเพียง แม้วา่
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 227
และมาตรา 227/1 ที่บัญญัติให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานที่จ�ำเลยไม่มีโอกาส
ถามค้านด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชือ่ พยานหลักฐานดังกล่าวโดยล�ำพังเพือ่ ลงโทษจ�ำเลยก็ตาม
แต่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวก็มไิ ด้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด โดยยังเปิดโอกาสให้ศาลน�ำพยานหลักฐานเช่นนีไ้ ปใช้
ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นได้ จึงไม่เป็นธรรมแก่จ�ำเลย ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (2) (3) (4) (7)
ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมไว้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
โดยเปิดเผย การได้รบั ทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง
และพยานหลักฐานของตน การมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นธรรม การได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม การมีโอกาส
ในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ และการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ อีกทั้งยังไม่
สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ข้อ 14.3 อันเกีย่ วกับสิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณา
ต่อหน้า สิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือโดยผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย สิทธิที่จะซักถามพยาน
ซึง่ เป็นปรปักษ์ตอ่ ตน และสิทธิขอให้เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถาม ภายใต้เงือ่ นไขเดียวกับพยานซึง่ เป็น
ปรปักษ์ต่อตน พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41
จึงเป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล และกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
24
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แห่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7) ทั้งไม่
สอดคล้องกับหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7)15
จากแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้นำ� ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ซึ่งแม้จะเป็นเพียงหลักการทั่วไปที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ไม่ได้มี
สถานะเป็นสนธิสญ
ั ญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศอันจะมีผลใช้บงั คับในฐานะเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศก็ตาม และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งมีสถานะเป็นสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ มาเป็นเหตุผลส่วนหนึง่ ในการวินจิ ฉัย นัน้ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า การวินจิ ฉัยคดีดงั กล่าว
เป็ น การวิ นิ จ ฉั ย คดี โ ดยคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ป ระกอบด้ ว ยตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ซึ่งมีที่มาหลากหลายตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 2550
และพุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ ซึ่งที่มาอันหลากหลายนี้ท�ำให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้
ประสบการณ์ต่างๆ เข้ามาร่วมกันคิด แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมองในการพิจารณาวินิจฉัยคดี
เพือ่ ให้เกิดความสมดุลในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ สะท้อนได้จากค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่นอกจากจะได้พิจารณาวินิจฉัยคดีไปตามกฎหมายภายใน เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตคิ มุ้ ครองแล้ว ยังได้คำ� นึงถึงการคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพที่มีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชน โดยได้น�ำแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นสากล และสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศที่มีหลักการสากลในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มาเป็นเหตุผล
ประกอบการวินจิ ฉัยคดี ซึง่ ท�ำให้คำ� วินจิ ฉัยได้รบั การยอมรับของนานาอารยประเทศว่าศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วินิจฉัยคดีโดยพิจารณากฎหมายอย่างรอบด้าน มีความทันสมัย เป็นสากล และให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง

บทสรุป

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รตุ ล าการ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ต้ อ ง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ มีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติ
ทั้งปวงด้วย ซึ่งหน้าที่ที่ส�ำคัญประการหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญคือหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย โดยนัยแล้วคือหน้าทีใ่ นการให้ความคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
15

ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2556 วันที่ 13 มีนาคม 2556 กรณีพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41
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ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย

นั่นเอง และเนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบหรือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ
กับกฎหมายภายในเป็นทฤษฎีทวินยิ ม ดังนัน้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากจะต้อง
ค�ำนึงถึงรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องค�ำนึงถึงความตกลง
ระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิก ซึ่งมีผลผูกพันให้ประเทศไทย
ต้องปฏิบตั ติ ามในฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้วย และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้พจิ ารณาวินจิ ฉัยคดี
โดยได้นำ� กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งมีสถานะเป็นสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
มาเป็ น เหตุ ผ ลส่ ว นหนึ่ ง ในการวิ นิ จ ฉั ย ในหลายค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ ห็ น ได้ ว ่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ซึ่งประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีที่มาหลากหลายได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการผสมผสาน
ความคิดและเหตุผลในการวินิจฉัยคดี เพื่อมุ่งไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ให้ครอบคลุม รอบด้าน มีความเป็นสากล อันจะท�ำให้ประเทศไทยได้รบั การยอมรับในสังคมโลกในเรือ่ ง
ของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวมด้วย
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ศาลรัฐธรรมนูญกับการน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาใช้ประกอบการวินิจฉัยคดี
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ธนา เวสโกสิทธิ์

หลักนิติธรรมกับประเทศไทย
ธนา เวสโกสิทธิ์*

ค�ำน�ำ
หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นแนวคิดด้านการปกครองที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
มีพัฒนาการมายาวนานและยังคงมีพลวัตรอยู่ตลอด แม้กระนั้นก็ตาม ยังคงมีความไม่ชัดเจนว่า
หลักนิติธรรมคืออะไรและยังไม่มีความหมายที่ได้รับการยอมรับทั่วไป
ประเทศไทยให้ความส�ำคัญแก่หลักนิตธิ รรม ซึง่ ถูกระบุในรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี
สังคมไทยจ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจกับหลักนิติธรรมและค้นหาเจตนารมณ์ของหลักนิติธรรมในแบบ
ของไทยเอง โดยเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของสังคมอื่น แต่ก็ไม่ควรลืมว่าหลักนิติธรรม
ยังไม่มีความหมายและสาระส�ำคัญที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคมอื่นเช่นกัน

หลักนิติธรรมกับประเทศไทย

หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นแนวคิดด้านการปกครองที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
และมีพลวัตรอยู่ตลอด แต่เดิมหลักนิติธรรมดูจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจของรัฐ
กับสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยมีกฎหมายเป็นเครือ่ งก�ำกับ ในสมัยทีอ่ ำ� นาจรัฐเป็นของรัฐหรือผูป้ กครอง
โดยเด็ดขาด และประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลักนิติธรรมมุ่งเน้นที่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลจากการกระท�ำตามอ�ำเภอใจของรัฐหรือผู้ปกครอง ต่อมาเมื่อพัฒนาการทางการเมือง
ได้น�ำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อ�ำนาจรัฐได้กลายมาเป็นของประชาชน หลักนิติธรรม
มีบทบาทในการวางกรอบการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น และก�ำหนดให้การใช้อ�ำนาจของรัฐต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ เป็นไปโดยถูกต้อง
และสามารถตรวจสอบได้1

* อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
1

ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดู ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ “หลักนิติธรรม (Rule of Law)” ในรวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี
ธรรมศาส ตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (กรุงเทพมหานคร ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541) หน้า 24
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หลักนิติธรรมกับประเทศไทย

หลักนิติธรรมคืออะไร

หลักนิติธรรมได้รับการยอมรับว่าเป็นอุดมการณ์2 (ideal) ที่จะน�ำไปสู่การปกครองที่ดี (good
governance) เห็นได้จากรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทย3
กล่าวถึงหลักนิติธรรม ในเวทีระหว่างประเทศ หลักนิติธรรมได้รับการยกย่องว่าเป็นค่านิยมส�ำคัญ
ในระบอบประชาธิปไตย (democratic values)4 โดยผู้น�ำประเทศต่างๆ มักกล่าวถึง “เสรีภาพภายใต้
หลักนิติธรรม (freedom under the rule of law)”5 องค์การสหประชาชาติเองก็ให้ความส�ำคัญ
ต่อหลักนิติธรรมว่าเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างสันติภาพ และฟื้นฟูประเทศที่เพิ่งฟื้นตัวจากสภาวะ
สงคราม6
อย่างไรก็ดี ยังมีความไม่ชดั เจนนักว่าหลักนิตธิ รรมคืออะไร7 และในแวดวงวิชาการ หลักนิตธิ รรมเอง
ก็ถูกมองว่าเป็นความคิดที่ยากจะอธิบาย (exceedingly elusive notion)8 ความเห็นเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลาย แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นสาธารณชน สื่อมวลชนและผู้น�ำประเทศ
ทัว่ โลก ต่างก็ให้การยอมรับหลักนิตธิ รรมว่าเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองทีส่ ำ� คัญและให้การสนับสนุน9
ส�ำหรับประเทศไทย มี 2 มาตราในรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2550 ได้กล่าวถึงหลักนิตธิ รรม
คือ มาตรา 3 วรรคสอง ว่า “การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิตธิ รรม” และมาตรา 78 ซึง่ อยูใ่ นหมวดที่ 5 แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐ ก�ำหนดให้ “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ ...
(6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐตาม
กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพือ่ ให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม” นับเป็นครั้งแรกที่ค�ำว่า “หลักนิติธรรม” ได้รับการระบุไว้ใน
2
3
4
5
6
7

8
9

ดู ศาสตราจารย์พเิ ศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร “หลักนิตธิ รรม (Rule of Law)” ในยุตธิ รรมคูข่ นาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน
2554 (กรุงเทพมหานคร เอกมัยการพิมพ์และสติกเกอร์) หน้า 13
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 และ 78 (6)
ดู Brian Z. Tamanaha, ON THE RULE OF LAW: HISTORY, POLITICS, THEORY (เมืองเคมบริดจ์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ ค.ศ. 2004) หน้า 1
ดู Tamanaha อ้างแล้ว หน้า 1
ดู องค์การสหประชาชาติ “United Nations and the Rule of Law” เว็บไซต์ www.un.org/ruleoflaw (เรียกดู
ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557)
ดู American Bar Associaition Division for Public Education, “What is the Rule of Law” หาได้จากเว็บไซต์
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/features/Part1DialogueROL.
authcheckdam.pdf (เรียกดูครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557) หน้า 4
ดู Tamanaha อ้างแล้ว หน้า 3
ดู Tamanaha อ้างแล้ว หน้า 3 ; ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำชัย จงจักรพันธ์ “หลักนิติธรรม” หาได้จากเว็บไซต์ www.k-rc.net/
imageupload/21476/_1.pdf (เรียกดูครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557) หน้า 5
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รัฐธรรมนูญของไทย10 ซึ่งได้มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่าเป็นเรื่องเหมาะสม แต่อันตรายก็คือการไม่มีแนวทาง
รองรับในรัฐธรรมนูญว่าหลักนิตธิ รรมคืออะไร เมือ่ คดีไปถึงศาลเรือ่ งคงง่ายเข้าเพราะค�ำวินจิ ฉัยของศาล
จะเป็นบรรทัดฐาน แต่ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระ หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
ซึ่งไม่มีอ�ำนาจวินิจฉัย ควรมีแนวทาง (guidelines)11 ขณะเดียวกันนักวิชาการก็ได้ให้ข้อสังเกตถึง
ความเสีย่ งทีห่ ลักนิตธิ รรมจะกลายเป็นกฎเกณฑ์โดยผูพ้ พิ ากษาและนักกฎหมาย (rule by judges and
lawyers)12 เพราะความจ�ำเป็นที่ต้องมีการตีความว่าหลักนิติธรรมคืออะไรนี้เอง
ในการอธิบายหลักนิตธิ รรม นักกฎหมายหลายท่านมองว่าเป็นแนวคิดทีก่ ำ� เนิดและพัฒนาขึน้ ก่อน
ในต่างประเทศ13 และมักมีการอ้างอิงถึงความหมายและสาระของหลักนิติธรรมที่แพร่หลายใน
ต่างประเทศ ซึ่งที่จริงแล้วก็ยังไม่มีระบบกฎหมายใด ไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมายจารีตประเพณี
(common law) หรือระบบประมวลกฎหมาย (civil law) หาข้อยุติได้ว่าหลักนิติธรรมคืออะไร
มีสาระส�ำคัญอย่างไร14 ดังนัน้ นักกฎหมายท่านหนึง่ จึงยกประเด็นขึน้ ว่า จะเหมาะสมหรือไม่หากเราจะน�ำ
หลักนิติธรรมของต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทยทั้งหมด หรือเราควรจะร่วมกันค้นหาเจตนารมณ์
ในแบบของไทยเอง เพราะหลักนิตธิ รรมในหลายประเทศก็มไิ ด้เหมือนกันเสียทีเดียว แต่มกี ารดัดแปลง
หลักนิติธรรมต้นแบบของประเทศอื่นไปบ้างเพื่อให้เข้ากับสภาพสังคมในประเทศของตน15
ที่ จ ริ ง พื้ น ฐานแนวความคิ ด ที่ แ พร่ ห ลายและถื อ ปฏิ บั ติ ใ นประเทศไทยซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
หลักนิตธิ รรมในลักษณะกว้างๆ ก็พอมีอยูใ่ นอดีต กล่าวคือ การปกครองทีย่ ดึ ถือกันว่ากษัตริยจ์ ะต้องตัง้ อยูใ่ น
“ทศพิธราชธรรม” ซึง่ รวมถึงการทีจ่ ะไม่ทรงประพฤติผดิ จากราชธรรมจรรยานุวตั นิตศิ าสตร์ราชศาสตร์
หรือไม่ทรงประพฤติให้คลาดไปจากความยุติธรรม (ทศพิธราชธรรม ข้อ 10 อวิโรธนะ) อย่างไรก็ดี
พัฒนาการของเรือ่ งนีใ้ นประเทศไทยยังไม่ชดั เจนถึงขนาดว่ารัฐหรือผูป้ กครองจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายด้วย
ทั้งนี้ เพราะยังเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์มีอ�ำนาจเด็ดขาดและ
ตรากฎหมายได้เอง16

10
11

12
13
14
15
16

ดู ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำชัย จงจักรพันธ์ อ้างแล้ว หน้า 5
ดู ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม “การบัญญัตริ บั รองเรือ่ งหลักนิตธิ รรมไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นเรือ่ งเหมาะสม แต่อนั ตราย
คือการไม่มีแนวทางรองรับในรัฐธรรมนูญว่าคืออะไร” ในยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554
(กรุงเทพมหานคร เอกมัยการพิมพ์และสติกเกอร์) หน้า 5; ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 12 และ
เชิงอรรถ 20
ดู Tamanaha อ้างแล้ว หน้า 5
ดู ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำชัย จงจักรพันธ์ อ้างแล้ว หน้า 3
ดู Tamanaha อ้างแล้ว หน้า 3-5
ดู ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำชัย จงจักรพันธ์ อ้างแล้ว เชิงอรรถ 17 (อ้าง ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว
หน้า 17, 19, 21)
ดู ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ อ้างแล้ว หน้า 21-23
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หลักนิติธรรมกับประเทศไทย

อย่างไรก็ดี หลักนิติธรรมในที่อื่นๆ ก็ไม่ได้เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย17
โดยแนวความคิดเรื่องการปกครองโดยกฎหมายสามารถย้อนกลับไปได้ถึงแนวคิดของเพลโต (Plato)
และอริสโตเติล (Aristotle) ในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งก็มิได้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นที่เรา
เข้าใจกันทุกวันนี้ หรือยุคกลางซึ่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเฟื่องฟู และเป็นช่วงที่เกิดกฎบัตร
แมกนาคาร์ตา (Magna Carta) เอกสารที่กษัตริย์อังกฤษยอมจ�ำกัดอ�ำนาจของตนลง น�ำไปสู่แนวคิด
ที่ว่าทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองต้องอยู่ในบังคับของกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ถูกปกครอง อาทิ เช่น ข้อ 39 ของกฎบัตรแมกนาคาร์ตา ค.ศ. 1215 ซึ่งกล่าวไว้ว่า
จะไม่มีผู้ที่เป็นไทคนใดต้องถูกคุมขัง หรือถูกยึดทรัพย์ หรือถูกเนรเทศ หรือ
ถูกท�ำลายในทางใด และเราจะไม่กระท�ำการหรือส่งผลให้มีการด�ำเนินการ
กับเขาผู้นั้น เว้นแต่โดยค�ำพิพากษาของผู้เสมอกัน หรือ โดยกฎหมายของ
แผ่นดิน (No freeman shall be taken or imprisoned or disseised or
exiled or in anyway destroyed, nor will we go upon him nor send
upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the
law of the land)18
ทั้งนี้ หลักนิติธรรมได้ปรับเปลี่ยนผ่านยุคสมัยต่างๆ เรื่อยมา และความเข้าใจเรื่องหลักนิติธรรม
หนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์การเมือง ค่านิยมทางสังคมและบริบท
อื่นๆ ของสังคมนั้นๆ แน่นอนว่าความเป็นธรรมและความยุติธรรมนั้นมีหลักการที่เป็นสากลอยู่ และ
ไม่จำ� เป็นต้องพัฒนาขึน้ เองใหม่ เราสามารถเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของสังคมอืน่ ในการท�ำความเข้าใจ
กับหลักนิติธรรมส�ำหรับสังคมไทย และไม่ควรลืมว่าหลักนิติธรรมยังไม่มีความหมายและสาระส�ำคัญ
เป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคมอื่นเช่นกัน
แนวคิดอีกอันหนึ่งที่มักจะได้รับการกล่าวถึงคู่กับหลักนิติธรรมคือ “หลักนิติรัฐ (rechtsstaat
หรือ l’état de droit)” ซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็นแนวคิดจากระบบประมวลกฎหมายที่ใกล้เคียง
กันกับหลักนิติธรรม ซึ่งมีที่มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยมีผู้อธิบายว่าหลักนิติรัฐและ
หลักนิติธรรม แม้จะเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันสืบเนื่องมาจากความแตกต่าง
ระหว่างระบบกฎหมายจารีตประเพณีกับระบบประมวลกฎหมาย19 ซึ่งพัฒนามาในบริบทที่ต่างกัน
อาทิ บทบาทและอ�ำนาจของศาล ที่มาของกฎหมาย และหลักการตีความกฎหมายในแต่ละระบบ
กฎหมาย เป็นต้น
17
18
19

ดู Tamanaha อ้างแล้ว หน้า 5
ดู American Bar Associaition Division for Public Education อ้างแล้ว หน้า 4
ดู วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “หลักนิติรัฐและนิติธรรม” จุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) หน้า 63-66.
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อย่างไรก็ดี แม้จะมีความแตกต่าง แต่สาระส�ำคัญของแนวคิดทั้งสองก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดของผู้ใช้อ�ำนาจรัฐหรือผู้ปกครอง20
โดยในปัจจุบันหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมมีพัฒนาการมาเรื่อยจนมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก
ในวงการกฎหมายไทยก็มกี ารใช้ทงั้ ค�ำว่า “นิตริ ฐั ” และ “นิตธิ รรม” ควบคูก่ นั บางครัง้ มีการใช้สลับกัน
เสมือนว่าทั้งนิติรัฐและนิติธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน21 ซึ่งก็สอดคล้องกับปฏิญญาในการประชุมระดับสูง
ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม/นิติรัฐในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ
(Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the
National and International Levels หรือ Déclaration de la Réunion de haut niveau de
l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international) ที่ใช้ค�ำว่า
หลักนิติธรรม (rule of law) ในภาษาอังกฤษ และหลักนิติรัฐ (l’ état de droit) ในภาษาฝรั่งเศส
เสมือนหนึ่งเป็นแนวคิดเดียวกัน22
ส�ำหรับเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั จึงเลือกใช้คำ� ว่า “หลักนิตธิ รรม” นัน้ ได้มคี ำ� อธิบายว่า
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมมีหลักการใกล้เคียงกันมาก ต่างกันเพียงรายละเอียดเท่านั้น การเลือกใช้
ค�ำใดจึงไม่แตกต่างกันในหลักการและเจตนารมณ์ เหตุทคี่ วรเลือกใช้คำ� ว่า “หลักนิตธิ รรม” มากกว่านัน้
ก็เนื่องจากสังคมไทยรู้จักค�ำนี้มานานแล้ว และคุ้นเคยมากกว่าค�ำว่า “หลักนิติรัฐ” ซึ่งอาจฟังดูเป็น
ศัพท์เทคนิคกฎหมายเกินไป ดังนั้น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจึงได้มีมติด้วยคะแนนเสียง 58 เสียง
จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 90 คน ให้ใช้ค�ำว่า “หลักนิติธรรม” ในรัฐธรรมนูญฉบับนี23้
อย่างไรก็ดี แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะปรากฎค�ำว่า “หลักนิติธรรม” อยู่ การรับเอาหลักนิติธรรมของ
ประเทศอังกฤษทัง้ หมดมาใช้กบั ประเทศไทยอาจไม่เหมาะสม ด้วยเหตุผลทีว่ า่ หลักนิตธิ รรมของประเทศ
อังกฤษมีความหมายแคบเกินไปเนือ่ งจากได้รบั การพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานการณ์
ในประเทศอังกฤษเท่านั้น24 ทั้งนี้ ระบบของอังกฤษเป็นหลักนิติธรรมส�ำหรับปรับใช้กับศาลยุติธรรม
เท่านัน้ ซึง่ ต่างจากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง ทีว่ างหลักให้ทกุ องค์กร ไม่วา่ จะเป็น
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม25 นอกจากนี้
ระบบกฎหมายของอังกฤษถือว่ากฎหมายคือความยุตธิ รรม แม้กฎหมายจะก่อให้เกิดผลทีไ่ ม่เป็นธรรม
ศาลก็ต้องวินิจฉัยไปตามตัวบทกฎหมายนั้น เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎหมายนั้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ26
ซึ่งแนวปฏิบัติเช่นนี้จะเหมาะกับสังคมไทยหรือไม่ คงต้องมีการพิจารณาตรึกตรองกันก่อนรับมาใช้
20
21
22
23
24
25
26

ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 10
ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 10
A/RES/67/1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 โดยทั้งสองภาษา (อังกฤษและฝรั่งเศส) เป็นภาษาทางการของ
สหประชาชาติ
ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 14
ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 14
ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 14
ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 14
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นอกจากหลักนิตริ ฐั แล้ว ยังมีแนวคิดอืน่ ทีใ่ กล้เคียงกัน ได้แก่ “กระบวนการทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
(due process of law)” ซึง่ เป็นหลักกฎหมายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความเชือ่ มโยง
และใกล้เคียงกับหลักนิติธรรมของอังกฤษมาก 27 เพราะสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลและแนวคิด
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมาจากประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ให้ความส�ำคัญกับองค์กรตุลาการ การกระท�ำใดจะขัดต่อกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
จะอยู่ในอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ หลักกระบวนการที่ถูกต้องตาม
กฎหมายจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาและ
จ� ำ เลยในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเป็ น ส� ำ คั ญ แม้ จ ะเริ่ ม มี ก ารขยายความหมายไปถึ ง เนื้ อ หาแห่ ง
สิทธิเสรีภาพในบางกรณีก็ตาม จึงมองได้ว่าหลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความหมาย
แคบกว่าหลักนิติธรรม28
นอกจากนี้ ยังมี “หลักธรรมาภิบาล (good governance)” หรือ “หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี” ที่ริเริ่มขึ้นโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (International Bank for
Reconstruction and Development) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของธนาคารโลก ให้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้หลักกฎหมาย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน พัฒนาและจัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ
และเกิดความสงบสุขในสังคม ต่อมาองค์การสหประชาติได้น�ำมาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติ
(UNESCAP) ได้ให้ค�ำอธิบายว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลัก 8 ประการ คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (participation) หลักนิตธิ รรม (rule of law) ความโปร่งใส (transparency) การตอบสนอง
(responsiveness) เน้นฉันทามติ (Consensus oriented) ความเสมอภาคและความครอบคลุม
(Equity and inclusiveness) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency)
สามารถชี้แจงเหตุผลได้ (Effectiveness) เป็นแนวทาง29

ความหมายของหลักนิติธรรมซึ่งได้มีการน�ำเสนอ

ส�ำหรับหลักนิติธรรม แม้ยังไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับความหมายได้ ฝ่ายต่างๆ ยังพยายาม
เสนอความหมายและสาระส�ำคัญเรือ่ ยมา โดยหลังจากทีม่ พี ฒ
ั นาการมายาวนาน มีผมู้ องว่าความหมาย
ของหลักนิติธรรมได้เริ่มตกผลึกทางความคิดและเริ่มมีความเห็นที่สอดคล้องตรงกันเป็นที่น่าพอใจ
ระดับหนึง่ กล่าวคือ หลักนิตธิ รรมเป็นการปกครองโดยกฎหมายทีเ่ ป็นธรรม เป็นแนวคิดทีก่ ารปกครอง
ด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรมโดยกลไกของกฎหมาย ซึง่ มีความหมายมากกว่า “การปกครองโดยกฎหมาย”
27
28
29

ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 8
ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 8
ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 10-11
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ธนา เวสโกสิทธิ์

และมิใช่เป็น “หลักแห่งกฎหมาย” อย่างลอยๆ แต่มีแนวโน้มให้เห็นถึงเป้าหมายของหลักการ
ดังกล่าวด้วย30
อาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้สรุปสาระส�ำคัญของหลักนิติธรรมไว้ว่า หลักการปกครอง
โดยกฎหมายเพือ่ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมนัน้ คือเป็นธรรมต่อปัจเจกบุคคล และเป็นธรรมต่อประโยชน์
ส่วนรวมของรัฐ โดยในกรณีที่ประโยชน์ทั้งสองขัดกัน ก็ต้องคุ้มครองให้เกิดดุลยภาพที่เป็นธรรม ทั้งนี้
อาจจ�ำแนกสาระส�ำคัญของหลักนิตธิ รรมออกได้เป็น (1) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยทุกองค์กรของรัฐ
(supremacy of law) กล่าวคือ ไม่มีองค์กรใดมีอ�ำนาจเหนือกฎหมาย (2) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
(separation of powers) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ (3) การมีกฎหมายที่ดี (good law)
อาทิ มีความชัดเจน มีความแน่นอนมั่นคง เคารพและคุ้มครองความคาดหวังอันชอบด้วยกฎหมาย
เป็นธรรม (4) ความชอบด้วยกฎหมายของการปกครอง (administrative legality) (5) ความรับผิด
ของรัฐ (state responsibility) (6) การมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล (7) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชน
ทั้งนี้ ได้สรุปว่าหลักนิติธรรมมีสภาพไม่ต่างจากหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป โดยรายละเอียดคงจะมีการ
พัฒนาต่อไปในทางวิชาการ31
ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้ว่า หมายถึงหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมาย แม้กระทั่ง
รัฐธรรมนูญ จะต้องไม่ฝ่าฝืนหรือขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมหรือหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย เพื่อไม่ให้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใดๆ กลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอ�ำนาจที่ฉ้อฉล โดยได้กล่าวถึง
สาระส�ำคัญของหลักนิติธรรมไว้ให้รวมถึง (1) กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป (2) กฎหมายจะ
บัญญัติให้การกระท�ำใดเป็นความผิดอาญาและมีโทษย้อนหลัง หรือมีโทษย้อนหลังหนักกว่าเดิมไม่ได้
(3) ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยบริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษา
เด็ดขาดว่ามีความผิด (4) หลักความเป็นอิสระและเป็นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการ
(5) รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�ำนาจและต้องใช้อ�ำนาจตามที่กฎหมายให้ไว้เท่านั้น (6) กฎหมายต้อง
ไม่ยกเว้นความผิดให้แก่การกระท�ำของบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้า
โดยเฉพาะ
ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ให้ค�ำนิยามหลักนิติธรรมไว้ว่าเป็น
“หลักการพืน้ ฐานแห่งกฎหมายทีส่ ำ� คัญในระบอบประชาธิปไตยทีเ่ ทิดทูนศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์
และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่มุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจาก
ลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน
ศาลย่อมมีอำ� นาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทโดยเด็ดขาดและโดยยุตธิ รรม ตามกฎหมายของบ้านเมือง
30
31

ดู ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ อ้างแล้ว หน้า 30
ดู ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ อ้างแล้ว หน้า 35-38
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ที่ถูกต้องและเป็นธรรม” โดยอาจปรับค�ำนิยามดังกล่าวให้เข้ากับเจตนารมณ์ของหลักนิติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ32
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภาและประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วย
การส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ให้ความเห็นว่าอย่างน้อยหลักนิติธรรมต้องมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
(1) การยึดหลักความเป็นอิสระของตุลาการ (2) ประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาค
และได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างทัดเทียมกัน (3) มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน (4) การปกครองโดยยึดกฎหมายเป็นใหญ่ และปฏิบตั ติ ามกฎหมายในฐานะทีเ่ ป็นนิตริ ฐั
ทั้งนี้ กฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่ยุติธรรม (5) ศาลเป็นสถาบันที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
(6) ฝ่ายบริหารต้องบริหารภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซง
ของฝ่ายบริหารหรือกลุม่ อิทธิพลเพือ่ ให้ได้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีแ่ ท้จริงของประชาชน (8) ส่งเสริม
และสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย (9) ส่งเสริมและคุ้มครองหลักแห่งการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ (10) ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนและสังคม
ส่วนรวม และ (11) ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย33
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ ได้กล่าวถึงหลักนิติธรรมในบริบทของสังคมว่า “ไม่ใช่
‘หลักกฎหมาย’ แต่เป็นหลัก ‘ความเป็นธรรมของกฎหมาย’ เป็นจิตวิญญาณของกฎหมายทั้งที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายไม่ใช่ความเป็นธรรมเสมอไป แต่กฎหมาย
ที่เป็นธรรมล้วนมีหลักความเป็นธรรมอยู่ในกฎหมายนั้นเสมอ กฎหมายที่เป็นธรรมนั้นย่อมมีพื้นฐาน
มาจากความเป็นธรรมตามหลักศาสนาบ้าง ความชอบธรรมในจารีตประเพณีที่ปฏิบัติร่วมกันมา
เพื่อความสงบสุขของสังคมบ้าง การเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมในการบังคับใช้
กฎหมาย อันเป็นหลักพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นอุดมการณ์สูงสุดของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”34
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ได้น�ำเสนอแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรมของสมาคม
เนติบณ
ั ฑิตยสภาระหว่างประเทศ (International Bar Association) ว่าน่าจะครอบคลุม (1) หลักทีว่ า่
รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย (2) การแยกอ�ำนาจอธิปไตยย่อมเป็นหลักประกัน
ของหลักนิติธรรม (3) การใช้มาตรการหรือการลงโทษที่ป่าเถื่อนหรือขาดมนุษยธรรมนั้น ขัดต่อ
หลักนิตธิ รรม (4) การข่มขูแ่ ละการทุจริตทุกประเภท เป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อหลักนิตธิ รรม (5) เสรีภาพ
32
33
34

ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 16-17
ดู บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ “หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย” ในจุลนิติ ฉบับ ม.ค.-ก.พ. 2555 หน้า 4-5
ดู ศาสตราจารย์พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ “หลักนิติธรรม คือ หลักความเป็นธรรมของกฎหมาย” ในยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554 (กรุงเทพมหานคร เอกมัยการพิมพ์และสติกเกอร์) หน้า 46
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ในการรับข่าวสาร การแสดงความเห็น และการแสดงออก ต้องกระท�ำภายใต้ขอบเขตของหลักนิตธิ รรม
(6) ความเป็นประชาธิปไตย (7) หลัก res judicata เป็นหลักที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม (7) สิทธิ
มนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเกี่ยวพันและต้องพึ่งพาอาศัยหลักนิติธรรม35
ในระดั บ ระหว่ า งประเทศ รายงานของเลขาธิ ก ารสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยหลั ก นิ ติ ธ รรม
และความยุตธิ รรมในช่วงเปลีย่ นผ่านในสังคมทีม่ คี วามขัดแย้งและภายหลังความขัดแย้งในปี ค.ศ. 2004
(Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict
and Post-Conflict Societies) ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้ว่า
หลักนิติธรรมหมายถึง หลักการในการปกครอง ซึ่งแต่ละบุคคล สถาบัน
องค์กร หน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งรัฐเอง มีความรับผิดชอบที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ได้ถูกบัญญัติขึ้นโดยเปิดเผย บังคับใช้อย่างเท่าเทียม
และพิจารณาพิพากษาอย่างอิสระ และมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเป็นสากล (the rule of law refers to a principle
of governance in which all persons, institutions and entities, public
and private, including the State itself, are accountable to laws that
are publicly promulgated, equally enforced and independently
adjudicated, and which are consistent with international human
rights norms and standards)
นอกจากนั้น รายงานดังกล่าวยังได้กล่าวว่าหลักนิติธรรมต้องอาศัยมาตรการที่จะประกัน
“การปฏิบัติตามกฎหมายโดยทุกองค์กรของรัฐ ความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย ความรับผิดชอบต่อ
กฎหมาย ความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งแยกอ�ำนาจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ความแน่นอนมัน่ คงแห่งกฎหมาย การหลีกเลีย่ งการท�ำตามอ�ำเภอใจ ความโปร่งใสทางด้านกระบวนการ
และกฎหมาย” (It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of
supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the
application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal
certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency)36
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2012 สมาชิกสหประชาชาติได้ให้การรับรองปฏิญญาการประชุมระดับสูง
ของสมัชชาใหญ่ว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ซึ่งได้ย�้ำถึงการให้
ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมโดยกฎหมาย ความเป็นอิสระของระบบตุลาการ สิทธิในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และการป้องกันการทุจริต เป็นต้น
35
36

ดู ศาสตราจารย์พเิ ศษ สุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กลุ “เป็นทีน่ า่ อัศจรรย์กค็ อื ว่า หลักนิตธิ รรมเป็นเรือ่ งทีม่ มี าแต่ยคุ พุทธกาลแล้ว”
ในยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554 (กรุงเทพมหานคร เอกมัยการพิมพ์และสติกเกอร์) หน้า 59-60
ดู องค์การสหประชาชาติ “United Nations and the Rule of Law” อ้างแล้ว
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หลักนิติธรรมกับประเทศไทย

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีค�ำนิยามใดที่ขัดกัน แม้จะดูเป็นการนิยามที่คล้าย “รายการซื้อของ
(shopping list)” เล็กน้อย รายละเอียดจะไม่ตรงกันเสียทีเดียว แต่ก็ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรมทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ไม่เฉพาะหลักนิติธรรมเท่านั้นที่มี
วัตถุประสงค์นี้ ดังทีก่ ล่าวข้างต้น แนวคิดอืน่ เช่น หลักธรรมาภิบาล (good governance) กระบวนการ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (due process of law) ก็มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกัน37
ในบางประเทศ หลักนิตธิ รรมอาจไม่โดดเด่นนัก เนือ่ งจากมีแนวคิดทีใ่ กล้เคียงกันในระบบกฎหมาย
อยู่แล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลักกฎหมายที่โดดเด่น
มีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (Administrative Procedure Law) และระบบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งประกันสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และควบคุมดูแลการใช้อ�ำนาจของรัฐและหน่วยงานของรัฐอยู่
หรือประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีระบบรัฐธรรมนูญและศาลปกครองที่เข้มแข็งเช่นเดียวกัน หลักนิติธรรม
จึงมีบทบาทไม่โดดเด่นเท่าในประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีเอกสาร
ประกันสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล (bill of individual rights) ที่ชัดเจนในความหมายปัจจุบัน
ไม่มกี ารทบทวนการกระท�ำของรัฐโดยศาล (judicial review)38 หลักนิตธิ รรมของอังกฤษอาจถูกใช้แทน
สิ่งเหล่านี้อยู่ โดยมีผู้ให้ความเห็นว่า หลักนิติธรรมในประเทศอังกฤษ เป็นกฎของฝ่ายตุลาการ (rule
of the judicature)39
หลักธรรมาภิบาลเป็นอีกหนึง่ แนวคิดทีม่ อี ดุ มการณ์เดียวกันกับหลักนิตธิ รรม โดยมีความแตกต่าง
ทีส่ ำ� คัญคือ หลักธรรมาภิบาลใช้กบั องค์กรภาคเอกชนเช่นเดียวกับภาครัฐ และมีการน�ำมาปฏิบตั อิ ย่าง
แพร่หลาย รวมทั้งมีการจัดท�ำระบบชี้วัดธรรมาภิบาลของนานาประเทศ (Worldwide Governance
Indicators) โดยธนาคารโลก มีองค์ประกอบ 6 ประการ รวมถึงหลักนิติธรรม ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ธนาคาร
น�ำมาใช้ประเมินสถานะของหลักนิติธรรมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่าสังคมมีระดับความเคารพกฎหมาย
มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการประเมินทั้งรัฐ เอกชนและประชาชน เช่น การบังคับตามสัญญา เพื่อดูว่า
ระหว่างเอกชนด้วยกันการท�ำสัญญานั้นได้รับความเชื่อถือหรือไม่ ทั้งสัญญาระหว่างคนชาติเดียวกัน
และสัญญาที่ท�ำกับชาวต่างชาติ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การปฏิบัติตามค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ การหนีภาษีและการเลี่ยงกฎหมาย การประกอบอาชญากรรม –
เพื่อประเมินการกระท�ำของประชาชนและดูว่าหลักนิติธรรมได้รับการยึดถือจริงจังหรือไม่ นอกจากนี้
ยังมีการประเมินความเป็นอิสระของศาล เพื่อดูว่ามีการแทรกแซงหรือติดสินบนศาลหรือไม่ หากฟ้อง
รัฐบาล เอกชนมีโอกาสชนะหรือไม่ การประเมินความสามารถของต�ำรวจในการรักษาความสงบ
การคุ้มครองทรัพย์สิน และการประเมินความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น40
37
38
39
40

ดู ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อ้างแล้ว หน้า 7-11
ดู Tamanaha อ้างแล้ว หน้า 56
ดู Tamanaha อ้างแล้ว หน้า 63 ; ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร หน้า 14
ดู ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “นิตธิ รรมนัน้ สวนทางกับระบอบเผด็จการโดยสิน้ เชิง.” ยุตธิ รรมคูข่ นาน ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554 หน้า 55-56
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ผลส�ำรวจสถานะของหลักนิติธรรมในประเทศไทยจากระบบชี้วัดธรรมาภิบาลของธนาคารโลก
ระหว่างปี ค.ศ. 1996-2012 สะท้อนให้เห็นทัศนะต่อหลักนิตธิ รรมในประเทศไทยว่ามีแนวโน้มถดถอยลง
โดยคะแนนของไทยลดจาก 0.40 ในปี ค.ศ. 1998 เป็น -0.06 ในปี ค.ศ. 2007 (คะแนนเต็ม 2.5 และ
คะแนนต�ำ่ สุด –2.5)41 และจนถึงปี ค.ศ. 2012 ซึง่ เป็นสถิตลิ า่ สุด ทัศนะต่อหลักนิตธิ รรมในประเทศไทย
ยังไม่มีท่าทีว่าจะกระเตื้องขึ้น42
การให้ความหมายและบทบาทแก่หลักนิติธรรมควรพิจารณาแนวคิดที่ใกล้เคียงกันและกลไก
ในระบบกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศด้วย ส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระและระบบศาล
รวมถึงศาลปกครอง ท�ำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการใช้อ�ำนาจของรัฐและหน่วยงานรัฐ และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน แม้จะยังไม่มีความหมายที่เป็นที่ยอมรับส�ำหรับหลักนิติธรรม

สรุป

หลักนิตธิ รรมเป็นแนวคิดทีส่ ำ� คัญ เป็นอุดมการณ์ดา้ นการปกครองทีเ่ ป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง
ในการให้ความหมายและบทบาทแก่หลักนิติธรรม ควรพิจารณาแนวคิดที่ใกล้เคียงกันและกลไก
ในระบบกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศด้วย ส�ำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระและระบบศาล
รวมถึงศาลปกครอง ท�ำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการใช้อ�ำนาจของรัฐและหน่วยงานรัฐ และคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน แม้จะยังไม่มีความหมายที่เป็นที่ยอมรับส�ำหรับหลักนิติธรรม

41
42

ดู ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อ้างแล้ว หน้า 56-58
ดู World Bank, Worldwide Governance Indicators: Country Data Report for Thailand (1996-2012) หาได้จากเว็บไซต์
www.info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx?fileName=c213.pdf (เรียกดูครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557)

38
_19-0384(001-304)P3.indd 38

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

หลักนิติธรรมกับประเทศไทย

บรรณานุกรม
กองบรรณาธิการ. บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ “หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย.” จุลนิติ
ปีที่ 9  ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์สำ� นักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา.
ก�ำชัย จงจักรพันธ์. “หลักนิติธรรม.” www.k-rc.net/imageupload/21476/_1.pdf
ชัยวัฒน์ วงศ์วฒ
ั นศานต์. “หลักนิตธิ รรม (Rule of Law).” รวมบทความทางวิชาการ เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 90 ปี ธรรมศาสตราจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ.์ กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “นิติธรรมนั้น สวนทางกับระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิง.” ยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554. อมร วานิชวิวัฒน์ (บรรณาธิการ).
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. “หลักนิตธิ รรม (Rule of Law).” ยุตธิ รรมคูข่ นาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน
2554. อมร วานิชวิวัฒน์ (บรรณาธิการ).
วรเจตน์ ภาคีรตั น์. “หลักนิตริ ฐั และนิตธิ รรม.” จุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555.
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
วิษณุ เครืองาม. “การบัญญัตริ บั รองเรือ่ งหลักนิตธิ รรมไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นเรือ่ งเหมาะสม แต่อนั ตราย
คือการไม่มีแนวทางรองรับในรัฐธรรมนูญว่าคืออะไร.” ยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
เดือนกันยายน 2554. อมร วานิชวิวัฒน์ (บรรณาธิการ).
สิทธิโชค ศรีเจริญ. “หลักนิติธรรม คือ หลักความเป็นธรรมของกฎหมาย.” ยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554. อมร วานิชวิวัฒน์ (บรรณาธิการ).
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล. “เป็นที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่า หลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่มีมาแต่ยุคพุทธกาลแล้ว.”
ยุติธรรมคู่ขนาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554. อมร วานิชวิวัฒน์ (บรรณาธิการ).
American Bar Associaition Division for Public Education. “What is the Rule of Law.”
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/features/Part1
DialogueROL.authcheckdam.pdf
Brian Z. Tamanaha. ON THE RULE OF LAW: HISTORY, POLITICS, THEORY. เมืองเคมบริดจ์
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัเคมบริดจ์. ค.ศ. 2004.
Nations Unies, Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur
l’état de droit aux niveaux national et international. 2012.
United Nations. Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly
on the Rule of Law at the National and International Levels. 2012.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 39

39
6/18/62 BE 9:54 AM

ธนา เวสโกสิทธิ์

United Nations. Report of the Secretary-General : The rule of law and transitional
justice in conflict and post-conflict societies. 2004.
United Nations. “United Nations and the Rule of Law.” www.un.org/ruleoflaw
World Bank. Worldwide Governance Indicators: Country Data Report for Thailand
(1996-2012).

40
_19-0384(001-304)P3.indd 40

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

หลักนิติธรรมกับประเทศไทย

รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริม
สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
นพดล พลเสน*

1. บทน�ำ

สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Constitutional Environmental
Right) ซึง่ รัฐธรรมนูญของหลายประเทศได้ให้การรับรองสิทธิของประชาชนทีจ่ ะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี
(Right to Clean and Healthy Environment) และแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment Democracy) เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Right to Know) โดยเฉพาะ
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และสุขภาพของ
ประชาชน (HIA) สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐ การใช้สิทธิทางศาล และความยุติธรรม
ในเชิงการมีสว่ นร่วม (Participative Justice) กระบวนการยุตธิ รรมด้านสิง่ แวดล้อมเป็นองค์ความรูใ้ หม่
ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจจากทัว่ โลก โดยในระดับสากล หลายประเทศให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการก�ำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐภาคีที่จะให้
ประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันกับรัฐ ส�ำหรับประเทศไทยเองยังมีความคลุมเครือและเป็นทีถ่ กเถียง
กันอยู่อย่างมากว่า สิทธิชุมชนมีจริงหรือไม่ ชุมชนควรมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองแค่ไหนเพียงไร และรัฐจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้างจาก
การส่งเสริมให้เกิดสิทธิชุมชนขึ้นอย่างกว้างขวาง ซึ่งในประเด็นหลังนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นประเด็นที่
น่าสนใจที่หากได้รับการศึกษาและท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ย่อมน�ำไปสู่การผลักดันให้เกิด
สิทธิชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

2. ความหมายของสิทธิชุมชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน

แนวคิดเกีย่ วกับสิทธิชมุ ชนพัฒนาการมาจากสิทธิมนุษยชน1 เนือ่ งจากมีฐานคิดเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ
เป็นพืน้ ฐาน เพียงแต่สทิ ธิชมุ ชนมีลกั ษณะเป็นสิทธิรวมหมู่ (Collective Right) ไม่ใช่สทิ ธิของปัจเจกชน
* อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี , ประธานมูลนิธิรักษ์ผืนป่าตะวันตก มรดกโลกห้วยขาแข้งอุทัยธานี
1

Karel Vasak ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ องค์การยูเนสโก ได้เสนอแนวคิดเมื่อปี ค.ศ. 1977 เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ว่ามี 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นการเรียกร้องเกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ช่วงทีส่ อง เป็นช่วงทีม่ อี ทิ ธิพลของ
สังคมนิยมทีเ่ รียกร้องให้รฐั ด�ำเนินนโยบายทัง้ ปวงแก่ปจั เจกชน ช่วงทีส่ าม เป็นยุคของความเป็นปึกแผ่นทีท่ กุ ฝ่ายร่วมมือกัน
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ทั้งระดับโลก ระดับชาติ และระดับชุมชนท้องถิ่น (อ้างใน กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2550,
หน้า 62-63), ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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นพดล พลเสน

หรือสิทธิของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นการที่จะท�ำความเข้าใจเรื่องของสิทธิชุมชนนั้นต้องเริ่มจากการ
ท�ำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นเบื้องต้น
ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) ได้มีถ้อยค�ำอื่นที่ใช้กันแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น สิทธิ
ธรรมชาติ (Natural Rights) สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน (Fundamental Rights) สิทธิของความเป็นมนุษย์ (Rights
of Man) อย่างไรก็ตาม เราอาจอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏในเนื้อหาของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948)2 ทีว่ า่ “โดยที่
การยอมรับศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิด และสิทธิท่ีเท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่ง
ครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก” สิทธิมนุษยชน
ถือเป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ หรือจะ
กล่าวให้ง่ายแก่การท�ำความเข้าใจ สิทธิมนุษยชนก็คือสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะ
ที่เกิดเป็นคน สิทธิมนุษยชนมี 2 ลักษณะ คือ กรณีสิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอน
ให้แก่กนั ได้ อยูเ่ หนือกฎหมายและของรัฐทุกรัฐ ได้แก่ สิทธิในชีวติ ห้ามการค้ามนุษย์ ห้ามทรมาน สิทธิ
ในความเชื่อทางศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการ
สือ่ ความหมายโดยวิธอี นื่ สิทธิมนุษยชนเหล่านีไ้ ม่จำ� เป็นต้องมีกฎหมายมารองรับก็ดำ� รงอยูไ่ ด้ อีกกรณี
เป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายของรัฐ ยกตัวอย่างเช่น การได้รับสัญชาติ ความ
เสมอภาค สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันการ
ว่างงาน การได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข เป็นต้น สิทธิมนุษยชนในกรณีนี้โดยมากจะได้รับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐเพือ่ เป็นหลักประกัน ดังนัน้ สิทธิมนุษยชนจึงมีความหมาย
กว้างกว่า “สิทธิ” เนือ่ งจากสิทธิคอื สิง่ ทีก่ ฎหมายรับรองและคุม้ ครองให้ ซึง่ จะมีสทิ ธิได้กต็ อ้ งมีกฎหมาย
รับรอง ถ้ากฎหมายไม่บัญญัติรับรองไว้ย่อมไม่มีสิทธิ
ส่วน “สิทธิชุมชน”มีพื้นฐานจากการรวมตัวกันของมนุษย์หลายผู้คนกลายเป็นชุมชน ซึ่งการที่
เราจะเข้าใจถึงสิทธิชุมชนที่แท้จริงได้ ย่อมต้องท�ำความเข้าใจความเป็นชุมชนก่อน ค�ำว่า “ชุมชน” คือ
กลุม่ คนทีร่ วมตัวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์รว่ มกันโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีการ
ติดต่อสื่อสารกันเป็นปกติและต่อเนื่อง และค�ำว่า “ชุมชน” ไม่ได้จ�ำกัดขอบเขตอยู่แค่ชุมชนชนบท
แต่ยังรวมไปถึงชุมชนเมือง ชุมชนที่รวมเป็นเครือข่ายท้องถิ่น ชุมชนที่มีหลายชาติพันธุ์ ฯลฯ ส่วนค�ำว่า
“สิทธิ” หมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรม ดังนัน้ สิทธิชมุ ชน จึงหมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรมตามประเพณี
และกฎเกณฑ์ท่ียึดถือร่วมกันของกลุ่มบุคคล โดยกลุ่มบุคคลนี้เป็นกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์มีที่อยู่
2

ทัง้ นี้ มีขอ้ น่าสังเกตว่าถึงแม้ปฏิญญาฉบับนีถ้ อื เป็นเอกสารแม่บทส�ำคัญเกีย่ วกับการศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนั
แต่ก็ไม่ปรากฏการให้ค�ำนิยามส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้โดยตรง โดยได้มีผู้อธิบายว่าเหตุดังกล่าวนั้น เกิดจากการที่
ต้องการละไว้ในฐานที่สามารถเข้าใจได้โดยสามัญส�ำนึก หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการอธิบาย ตลอดจนเพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการให้ความหมายตามพลวัตของสังคมที่ท�ำให้สิทธิมนุษยชนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ (โปรดดู จรัญ โฆษณานันท์,
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม), 2556, หน้า 57)
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มีขอบเขตร่วมกัน มีความสัมพันธ์กันทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งมีการจัดสรรและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรร่วมกัน สิทธิชมุ ชนนีย้ อ่ มจะเป็นสิทธิจากความสัมพันธ์ของผูค้ นในชุมชน3 โดยสิทธิชมุ ชน
มีลักษณะส�ำคัญ 2 ประการ คือ
1) สิทธิชุมชน เป็นสิทธิเชิงซ้อน เพราะภายใต้ข้อตกลงร่วมกันยังมีสิทธิอีกหลายประเภทที่
สัมพันธ์กัน เช่น สิทธิการครอบครอง ใช้ และจัดการ โดยแต่ละสิทธิไม่ได้แยกออกจากกัน เพราะมี
กติการ่วมกันของชุมชน และสิทธิชุมชนอาจมิใช่สิทธิเบ็ดเสร็จ (Absolute Right)
2) สิทธิชุมชนเน้นการมีส่วนร่วม คือ ต้องการให้คนหรือหน่วยงานภายนอกมาร่วมสนับสนุน
ถ่วงดุลตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ จนถึงระดับประเทศ แต่จะไม่เปิดโอกาสให้เข้ามาละเมิดสิทธิในการมีชวี ติ รอด
สิทธิเรือ่ งปากท้อง หรือสิทธิในการด�ำรงความสัมพันธ์ทางสังคม เพราะสิทธิชมุ ชนจะให้ความส�ำคัญกับ
ผู้ที่ใช้ทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชุมชนก่อน4
โดยสิทธิชมุ ชนทีป่ รากฏมักมุง่ เน้นไปใน 2 ด้านคือ สิทธิชมุ ชนในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
วิถีชีวิต และอีกด้านหนึ่งคือสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในที่นี้
ผู้เขียนต้องการมุ่งเน้นการน�ำเสนอไปในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแม้
เป็นเพียงด้านเดียวของการขับเคลื่อนสิทธิชุมชน แต่น่าจะเป็นด้านที่สะท้อนกลไกของสิทธิชุมชนได้
เป็นอย่างดีวา่ การเกิดเป็นสิทธิชมุ ชนนัน้ มีการรวมตัวขึน้ อย่างไร สิทธิชมุ ชนท�ำให้เกิดผลอย่างไรในสังคม
ได้บา้ ง และเป็นมุมสะท้อนประโยชน์และผลเสียทีเ่ กิดจากกระแสของสิทธิชมุ ชนทีเ่ กิดขึน้ อย่างกว้างขวาง
ได้ไม่น้อย นอกจากนั้น เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยที่กระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง

3. แนวคิดและที่มาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในระดับสากล

ภายหลังจากการตรากฎบัตรสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1945 และมีการจัดตั้งสหประชาชาติ
ขึ้นแล้ว ก็ได้มีการตราอนุสัญญาขึ้นหลายฉบับเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และวางกลไกในการบังคับ
ในรูปแบบของการจัดตั้งองค์กรรับเรื่องร้องเรียนเพื่อน�ำไปสู่การพิจารณาของสหประชาชาติต่อไป
อาทิเช่น Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genecide 19485
หรือที่เรียกกันว่า อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ค.ศ. 1948 และ Universal Declaration of Human Rights 19486 หรือปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1947 ในระยะเดียวกันนี้ได้มีการรับรองสิทธิของชนส่วนน้อยหรือกลุ่มชนต่างๆ
ใน The International Covenant on Civil and Political Rights 19667 หรือปฏิญญาสากลว่าด้วย
3
4
5
6
7

นิตยา โพธิน์ อก, ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557), หน้า 2.
กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550), หน้า 6.
9 December, UNGA Res.260 A (III): UN Doc.A /810.
10 December, UNGA Res.217 A (III), 3 UNGAOR, p.174-177; UN Doc.A /811
21 December, UNGA Res.2106A (XX), 20, UNGAOR, Suppl. (no.14), p.47-51; UN Doc.A/6041.
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นพดล พลเสน

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ซึ่งเน้นสิทธิในการก�ำหนดชะตากรรมของตนเอง หรือ
สิทธิอตั ตวินจิ ฉัย (Self - Determination) และสิทธิในการได้ประโยชน์ และอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นฐานแห่งการด�ำรงชีพ (Permanent Sovereignty over Natural Resources) ไว้ในมาตรา 18
ของปฏิญญาดังกล่าว ซึ่งเน้นหลักการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนาและภาษา ไว้ใน
มาตรา 29 และได้รับรองหลักการคุ้มครองสิทธิชุมชน ในแง่สิทธิในการธ�ำรงรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนส่วนน้อยไว้ในมาตรา 2710 นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1966 นี้เองได้มีการตรากติกาสากล
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights 1966)11 ขึน้ โดยมีการรับรองการก�ำหนดชะตากรรมของตนเอง หรือสิทธิอตั ตวินจิ ฉัย
(Self - Determination) และสิทธิในการได้ประโยชน์ และอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานแห่ง
การด�ำรงชีพ (Permanent Sovereignty over Natural Resources) ไว้ในมาตรา 1 ข้อที่ 2 ความว่า
“เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตน
ได้อย่างเสรี โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ

8

Article 1 read as follow
“1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their
political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without
prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the
principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own
means of subsistence.
3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration
of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of selfdetermination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the
United Nations.”
9
Article 2 read as follow “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure
to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present
Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, property, birth or other status”
10
Article 27 reads as follows : “In Those states in which ethnic , religious or linguistic minorities exist,
persons belonging to such minorities shall not be denied the right in community with the other
members of their group , to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to
use their own language.”
11
UNGA Res.2200 (XXI)(Annex) ; 6 ILM360 (1976)
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ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจากวิถีทางแห่งการยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ”12 ในปัจจุบันนี้เป็น
ความจริงทีว่ า่ แม้วา่ จะมีการรับรูถ้ งึ สิทธิชมุ ชนทีเ่ กิดขึน้ แต่มกี รณีมากมายทีก่ ารปกครองแบบรวมศูนย์
ของรัฐต่างๆ หลายๆ รัฐทั่วโลกส่งผลให้เกิดการจ�ำกัดหรือปิดกั้นสิทธิชุมชนส่งผลให้สิทธิชุมชน
ไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ดังนั้น การที่ชุมชนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการจัดการและตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่กลุ่มชนท้องถิ่นมีอยู่นั้นเป็นไปได้ยากและมักถูกเพิกเฉยจากภาครัฐ
โดยอาจมองว่าชุมชนท้องถิ่นนั้นมิได้มีความเข้าใจถึงหลักการในการอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากร
ธรรมชาติได้ดีเท่ากับการที่รัฐส่วนกลางเป็นผู้จัดสรรเอง อันเป็นปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในพลัง
ชุมชน
แนวคิดเรื่องของสิทธิชุมชนนั้นนอกจากเป็นส่วนหนึ่งที่มีพัฒนาการมาจากหลักสิทธิมนุษยชน
แล้วยังเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย นั่นคือหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมที่ว่านี้มีความหมายกว้างและเกี่ยวข้องกับบุคคลในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ดังที่องค์การ
สหประชาชาติได้กำ� หนดความหมายไว้เพือ่ การด�ำเนินงานขององค์การสหประชาชาติวา่ “การมีสว่ นร่วม
หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็ก หรือสังคมขนาดใหญ่ได้มี
ส่วนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อสังคมนั้นๆ”13 อันได้แก่ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เช่น การพิจารณาปัญหา การตัง้ นโยบาย การตัดสินใจประเด็นปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับการพัฒนาประชาชาติ
และการประเมินความต้องการของสังคมนัน้ ๆ โดยในการประชุมทีเ่ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ณ องค์การสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1975 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นค�ำที่ไม่อาจก�ำหนดนิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมี
ส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม14 ดังนั้น การนิยาม
ความหมายของประชาชนจึงควรมีลักษณะจ�ำกัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองหนึ่งๆ
เท่านั้น

4. แนวคิดเกี่ยวกับการบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญ

สืบเนื่องจากการที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญต่อสิทธิชุมชน และเมื่อสิทธิชุมชนเป็นสิ่งที่ทั่วโลก
ให้ความส�ำคัญจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องสิทธิชุมชนในประเทศไทย อย่างเช่นเกิด
การเข้าร่วมภาคยานุวัติต่อกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ใน พ.ศ. 2539
12

13
14

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 Article 1 “ All peoples may, for
their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any
obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual
benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.”
จินตวีร์ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559), หน้า 6-7.
เพิ่งอ้าง, หน้า 6.
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จนท�ำให้เกิดข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2540 เพื่อรับรองการมีอยู่ของสิทธิชุมชนตามกฎหมาย
(Legal Entity) โดยมีบทบัญญัติที่ให้ความส�ำคัญกับหน้าที่ของประชาชนชาวไทยในการพิทักษ์
ปกป้อง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ความส�ำคัญกับสิทธิชุมชน จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงสิทธิชุมชนใน
มาตรา 66 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่
และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และมีการ
รับรองสิทธิชุมชนไว้อย่างชัดเจนใน มาตรา 67 ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้ดำ� รงชีพ
อยูไ่ ด้ อย่างปกติและต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม การด�ำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสุขภาพจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน รวมทัง้ ได้ให้องค์การอิสระซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชน
ด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�ำเนินการดังกล่าว สิทธิ
ของชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอืน่
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
เมื่อมีการรัฐประหารครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้มีผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง และ
ต่อมาได้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ภายใต้การด�ำเนินการโดยคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมี
นายมีชัย ฤชุพันธุ์เป็นประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งผ่านการลงประชามติไปนั้น เรื่องของ
สิทธิชุมชนได้รับการน�ำมาบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งใน มาตรา 43 และมาตรา 58 ของ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ซึ่งใน มาตรา 43 ของร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า“บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู หรือส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(2) จัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
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รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

(3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�ำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด�ำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการ ที่กฎหมาย
บัญญัติ
(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด�ำเนินการดังกล่าวด้วย”
มาตรา 58 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติว่า “การด�ำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต
ให้ผใู้ ดด�ำเนินการ ถ้าการนัน้ อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอืน่ ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ด�ำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อน เพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณาด�ำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการ
ด�ำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการด�ำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด�ำเนินการให้มีการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดย
ไม่ชักช้า”
ทัง้ นีไ้ ม่วา่ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ ะได้รบั การรับรองตามความคาดหมายหรือไม่ หากแต่ เรือ่ งของ
สิทธิชุมชนย่อมจะได้รับการบัญญัติในรัฐธรรมนูญเสมอ นับตั้งแต่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2540
เพื่อรับรองการมีอยู่ของสิทธิชุมชนตามกฎหมายเป็นครั้งแรก ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข้อเท็จจริงทาง
สังคมไทยซึ่งเกิดความตื่นตัวขึ้นอย่างมากในการที่ชุมชนท้องถิ่นได้รวมตัวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของท้องถิ่นและร่วมกันแสดงบทบาทในการอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้ปรากฏเป็นข่าวในหลายกรณีหลายโครงการที่ผ่านมา อาทิเช่น ชุมชนออกมาเรียกร้องสิทธิใน
โครงการท่อส่งก๊าซจากประเทศพม่า (เมื่อปี พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน), กรณีการบุกรุกพื้นที่ชายคลอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เมื่อปี พ.ศ. 2540) กรณีเขื่อนแม่วงศ์ที่จังหวัดนครสวรรค์ (เมื่อปี พ.ศ. 2532),
การสร้างถนนเข้าไปในพื้นที่ป่า (เมื่อปี พ.ศ. 2521 – 2534) เป็นต้น เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นเหล่านี้
สะท้อนว่า ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และตระหนักในเรื่องของสิทธิชุมชนมากเพียงไร
โดยการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเช่นนี้ย่อมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีสิทธิ
ในการอนุรักษ์ มีส่วนร่วมในการจัดการ คุ้มครอง ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคคลและชุมชนสามารถด�ำรงชีพอยู่ได้โดยปกติ และชุมชนยังมีสิทธิที่จะให้
หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว15

5. ตัวอย่างการมีบทบาทของสิทธิชุมชนในประเทศไทย

จากการทีป่ จั จุบนั สภาวะแวดล้อมของโลกถูกท�ำลายไปเป็นอันมาก ส่งผลให้เกิดความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ เกิดภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรงมากขึน้ และส่งผลกระทบต่อการยังชีพของประชาชน
เมื่อประชาชนเริ่มเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่การรวมตัวกันจึงเกิดขึ้น เพื่อหา
ทางออกให้กับปัญหาที่พวกตนประสบอยู่ ประกอบกับกระแสความตื่นตัวเรื่องสิทธิชุมชนทั่วโลก
ส่งผลให้ชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยมีความตระหนักในบทบาทและการมีส่วนร่วมในเรื่องของสิทธิ
ชุมชนอย่างกว้างขวาง ดังปรากฏให้เห็นเป็นการเคลื่อนไหวของชุมชนต่างๆผ่านกิจกรรมของชุมชน
ที่เป็นการน�ำหลักความมีส่วนร่วมและหลักสิทธิชุมชนมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเพื่อให้
เห็นภาพของบทบาทของชุมชนในการอนุรกั ษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงขอน�ำเสนอตัวอย่างกิจกรรมซึ่งแสดงถึงบทบาทของสิทธิชุมชนที่สมควรได้รับ
การส่งเสริมและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป ดังนี้
5.1 กิจกรรมพิธีบวชต้นไม้กลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้านอ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2531 พระครูมานัสนทีพิทักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจ�ำปี 2543 จากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ปตท.เป็นบุคคลที่ได้คิดริเริ่มพิธีบวชต้นไม้ขึ้น ท่านพระครูมานัสฯ น�ำพระสงฆ์ในต�ำบลศรีถ้อย
กลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้าน เข้าไปในป่าเพื่อส�ำรวจต้นไม้ใหญ่หรือพญาไม้ที่มีอายุมากพอจะท�ำพิธีบวช
สร้างศาลเพียงตาและเตรียมเครื่องสังเวย โดยหมอเวทมนต์คาถาเป็นผู้ท�ำพิธีเชิญ เทวาอารักษ์ ผีป่า
ผีเขา (ผีหักกะโล้ง) ให้รับรู้และช่วยรักษา ถ้ามีผู้ใดมาตัดไม้ท�ำลายป่าขอให้มีอันเป็นไป ตลอดจน
บอกกล่าวแก่แม่ธรณี เสร็จแล้วไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเป็นพระอุปชั ฌาย์
ห่มผ้าให้กับต้นไม้ สวดชัยมงคลคาถา ปะพรมน�้ำมนต์ตามต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอันเสร็จพิธี
และจากวันนั้นถึงวันนี้ พิธีบวชป่ายังคงควบคู่การปลูกป่า และปลูกอุดมการณ์ไปในจิตใจผู้คนและ
พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดพะเยาและหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
กิจกรรมการมีส่วนร่วมจัดพิธีบวชต้นไม้นี้ก็เพื่อต้องการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ท�ำลายป่าและ
เพือ่ เป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำ� ลายป่า ต้นไม้ตน้ ใดทีผ่ า่ นการบวชแล้ว ชาวบ้านจะไม่ตดั เด็ดขาด
เจ้าคณะอ�ำเภอแม่ใจจึงได้น�ำพิธีบวชต้นไม้มาด�ำเนินการ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ท�ำลายป่า
โดยเฉพาะป่าบริเวณต้นน�้ำล�ำธาร ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน อย่างไรก็ตาม
ชาวอ�ำเภอแม่ใจก็ตระหนักและมีความเชื่อว่า พญาต้นไม้ที่ผ่านการบวชแล้ว จะคุ้มครองรักษาต้นไม้
15

กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550), หน้า 63–66.
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รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

ต่างๆ ในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีผลท�ำให้น�้ำไม่แห้ง ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเป็นการยับยั้งการท�ำลาย
ธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน�้ำล�ำธารให้อุดมสมบูรณ์ และ
ทีส่ ำ� คัญคือ สร้างความส�ำนึกให้แก่ชมุ ชนในการดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ16 โดยภายหลังหลายๆ ชุมชน
ได้ถือเป็นแบบอย่างจัดพิธีบวชป่าหรือพิธีบวชต้นไม้อย่างกว้างขวาง
5.2 กิจกรรมการมีสว่ นร่วมสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านจ�ำรุง ต�ำบลเนินฆ้อ
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชุมชนบ้านจ�ำรุงเป็นชุมชนที่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด�ำริ เมื่อปี พ.ศ. 2549 และเป็นชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการ
ประยุกต์ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตลอดมา บ้านจ�ำรุงนั้นตั้งอยู่
หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลเนินฆ้อ อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศ
เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ปากทางน�้ำไหลออกสู่บึงและแอ่งน�้ำ  พื้นที่ชุมชนจึงเป็นที่ราบลุ่ม มีน�้ำท่วมขังตลอด
ทัง้ ปี แต่ขอ้ ดีคอื มีดนิ อุดมด้วยแร่ธาตุเหมาะแก่การเพาะปลูก ด้วยสภาพความเป็นอยูใ่ นชุมชน เน้นการ
พึ่งพาตนเอง จนเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีโดยเป็นการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด�ำเนินชีวิต มีการก่อตั้ง กลุ่มธนาคารขยะ ผู้คนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของเศษของที่เหลือใช้
แม้แต่ขยะมีการรวมกลุม่ กันจัดตัง้ กลุม่ ธนาคารขยะและสิง่ แวดล้อมรับซือ้ ขยะทุกประเภทมีการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ท�ำให้เด็ก เยาวชนได้รับรู้ถึงขยะสิ่งของเหลือใช้ปลูกฝัง
ค่านิยม ทัศนคติในการรักษ์สิ่งแวดล้อม17 ทั้งยังมีการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน�ำเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้ในครัวเรือน เช่นการเลีย้ งสัตว์เพือ่ อุปโภค
บริโภคในครัวเรือน การปลูกผักปลอดสารพิษ การท�ำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากน�ำมาใช้ในการ
ยังชีพของประชาชนในชุมชนแล้วส่วนที่เหลือยังส่งออกจ�ำหน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน
อีกด้วย18
จากกิจกรรมของชุมชนบ้านจ�ำรุงจึงเป็นแบบอย่างในการน�ำหลักการมีส่วนร่วมมาประยุกต์
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นตัวอย่างของความตืน่ ตัวในสิทธิชมุ ชนทีจ่ ะเข้ามาจัดการ
สิง่ แวดล้อมพืน้ ฐานเพือ่ ชีวติ ความเป็นอยูท่ ยี่ งั่ ยืนสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่ และอีกสิง่ หนึง่
ทีช่ มุ ชนบ้านจ�ำรุงเป็นต้นแบบของชุมชนอืน่ ๆ นัน่ คือ การมีกจิ กรรม “เวทีชมุ ชน” เป็นเวทียอ่ ยขึน้ บ่อยครัง้
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้น�ำชุมชนและสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันระดมความคิด
และก�ำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน และการท�ำความรับรู้ร่วมกันและท�ำความเข้าใจร่วมกัน
โดยสม�่ำเสมอนี้จึงเกิดเป็นพลังชุมชนขึ้น
16
17

ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/
ข้อมูลจาก http://www.banjumrung.org/
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นพดล พลเสน

5.3 บทบาทของสิทธิชุมชนในการคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ต�ำบลบ้านแพรก อ�ำเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากกระแสข่าวที่เป็นที่สนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปถึงกรณีที่ศาลปกครองกลาง
มีค�ำพิพากษา คดีหมายเลขด�ำที่ ส.256/2554 กรณีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวกรวม
290 คน ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล
และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ปลัดกระทรวงมหาดไทย และบริษัท
บางสะพานน้อย ไบโอแมส จ�ำกัด
ในกรณีฐานชาวบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากการทีบ่ ริษทั บางสะพานน้อย ไบโอแมส จ�ำกัด กว้านซือ้ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง เพือ่ ก่อสร้างโรงงาน
ผลิตกระแสไฟฟ้า หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ชาวบ้าน
ได้คัดค้านการด�ำเนินโครงการเรื่อยมา ต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล (สภา อบต.) ปากแพรก
ได้มีมติเอกฉันท์ไม่ให้ก่อสร้างโรงงาน
บริษัท บางสะพานน้อยฯ จึงยื่นอุทธรณ์มติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้มีการ
เสนอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงมีหนังสือขอให้ชะลอจนกว่าจะมีการพิจารณาอย่าง
รอบด้าน หากแต่ไม่มกี ารด�ำเนินการใด ๆ ปล่อยให้ถอนมติออกไป โดยไม่เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วม
ให้ข้อมูลประกอบพิจารณา และไม่ฟังเสียงคัดค้านของชาวบ้าน แต่กลับแต่งตั้งคณะกรรมการโดย
ขาดธรรมาภิบาล จึงได้มกี ารท�ำหนังสือคัดค้านอีกครัง้ แต่ปรากฏว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ไม่ด�ำเนินการใดๆ ปล่อยให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯประชุมพิจารณาและมีมติตามค�ำวินิจฉัย
อุทธรณ์ ที่ 3/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ให้เพิกถอนค�ำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ไม่อนุญาต
ก่อสร้างอาคารเช่นเดิม ในที่สุดชาวชุมชนบางสะพานน้อยตัดสินใจด�ำเนินการทางคดี โดยน�ำคดีมาขอ
ความช่วยเหลือจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเพือ่ น�ำข้อพิพาทขึน้ สูศ่ าลปกครอง และได้ดำ� เนินคดี
เรื่อยมาจนศาลปกครองมีค�ำพิพากษาดังกล่าว19
ปรากฏการณ์การรวมตัวกันของชุมชนบางสะพานน้อยที่ท�ำการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้า
ชีวมวล จนกระทั่งมีการใช้สิทธิชุมชนในการป้องกันแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของตนจากการกระท�ำ
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือจากหน่วยงานของรัฐโดยการเข้าฟ้องคดีต่อศาลปกครองดังกล่าวเป็นตัวอย่าง
ของการต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องรักษาสิทธิของชุมชนทีจ่ ะได้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี โดยชาวชุมชนบางสะพานน้อย

18
19

จินตวีร์ เกษมศุข , หลักการมีสว่ นร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2559), หน้า 58-59.
ศรีสวุ รรณ จรรยา และคณะ, บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ การมีสว่ นร่วมแก่
ภาคประชาชน, (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559), หน้า 76-80.
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รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานชุมชนในการด�ำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง จึงสามารถสร้างปรากฏการณ์ในการรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็ง
5.4 กิจกรรมป่าชุมชน 64 แห่ง เพื่อเป็นป่ากันชนให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
จังหวัดอุทัยธานี
เป็นที่ทราบกันดีว่าในผืนป่าตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการ
จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
ของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนเี ซีย เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่
ห้วยขาแข้งนั้นมีพื้นที่ครอบคลุม 6 อ�ำเภอ 3 จังหวัด คือ อ�ำเภอบ้านไร่ อ�ำเภอลานสัก อ�ำเภอห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
มีพื้นที่ 3,609,375 ไร่ หรือ 5,775 ตารางกิโลเมตร โดยมีการรวมพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวรเข้ามาด้วยท�ำให้ เป็นผืนป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้งจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติอนั ล�ำ้ ค่า
ของคนไทยและเป็นมรดกโลกที่ควรภาคภูมิใจ
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี้จึงเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหา
การบุกรุกและลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์โดยผิดกฎหมายเสมอมา ดังนั้นทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ร่วมกับชาวชุมชนรอบๆพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจึงร่วมกันพัฒนาป่าชุมชนขึ้นมา เพื่อให้
ป่าชุมชนที่อยู่ในความครอบครองและดูแลรักษาจากชุมชนโดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
เป็นพืน้ ทีแ่ นวกันชน หรือ Buffer Zone คือ พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติดา้ นทิศตะวันออกในรัศมี 5 กิโลเมตร
จากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นพื้นที่ด้านเดียวที่ล่อแหลม และเป็นอันตรายต่อ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง วัตถุประสงค์ คือให้เป็นพื้นที่กันชนระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง และพื้นทีอ่ ยู่อาศัยของราษฎร เพือ่ ป้องกัน รักษา เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง ให้เป็น
แหล่งน�ำ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ เป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธาร และเป็นแหล่งศึกษาหาความรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไป
ดังนั้นพื้นที่ Buffer Zone ของป่าห้วยขาแข้งก็คือป่าชุมชนที่อยู่ประชิดกับแนวเขตด้านตะวันออก
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นแนวยาวตลอดแนวเขต ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ในพื้นที่จังหวัด
อุทยั ธานีทเี่ กิดจากการร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูป่ ระชิดขอบป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรด�ำเนินโครงการที่เริ่มต้นด้วยป่าชุมชนจ�ำนวน 30 แห่ง และขยายผลจนเป็น
64 ป่าชุมชน เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่กันชน หรือ Buffer Zone ให้แก่ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อป่าชุมชน
ได้รับการจัดการดูแลโดยชุมชนจนเกิดความอุดมสมบูรณ์ การพึ่งพิงป่าห้วยขาแข้งก็จะลดลงและ
หมดไปในที่สุด
โดยตามลักษณะของป่าชุมชนแล้วสามารถแบ่งกลุ่มป่าชุมชนออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มป่าเขาเขียว ประกอบไปด้วย ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว ป่าชุมชนไผ่งาม และ ป่าบึงเจริญ
ซึ่งเป็นชุมชนประชิดแนวเขตห้วยขาแข้งตอนเหนือสุด ชุมชนเหล่านี้ในอดีตมีความขัดแย้งกับเขต
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นพดล พลเสน

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างมาก มีปัญหาการล่าสัตว์ ตัดไม้ และการเข้าไปเก็บหาของป่า
กระทบกระทัง่ กับเจ้าหน้าทีอ่ ยูต่ ลอดมาภายหลังจากทีท่ างมูลนิธสิ บื นาคะเสถียรเข้าไปท�ำงานจัดตัง้ ป่า
ชุมชนและเป็นคนกลางในการสือ่ สารระหว่างชาวบ้านกับเขตรักษาพันธุต์ ลอดจนหน่วยป้องกันรักษาป่า
โดยรอบท�ำให้ ปัญหาดังกล่าวเบาบางลง
2) กลุ่มป่าเขาวงศ์ ประกอบไปด้วย ชุมชน บ้านเขาหินเทิน บ้านท่ามะนาว บ้านคีรีวงศ์
บ้านโป่งมะค่า บ้านโป่งสามสิบ บ้านห้วยรัง บ้านอ่างห้วยดง บ้านเขาไม้นวลที่ ต.ระบ�ำ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
บ้านเนินม่วงพัฒนา บ้านซับป่าพลูใหม่ บ้านเขาไม้นวล ต.ป่าอ้อ และ บ้านคลองชะนีบน เขาวงศ์
เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่ชุมชนร่วมกันรักษาป่ามานมนานตั้งแต่ก่อนที่มูลนิธิสืบฯ จะเข้าไปท�ำงาน สภาพป่า
ได้รับการดูแลอย่างดี มีแกนน�ำชุมชนหลายคนที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ต�ำแหน่งที่ตั้งยังห่างออกมาจาก
แนวเขตรั้วลวดหนามของห้วยขาแข้งพอสมควร ดังนั้นจึงแทบไม่ปรากฏปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
3) กลุ่มป่าทองหลาง ประกอบด้วย บ้านตลิ่งสูง บ้านเมืองแมน บ้านละว้า บ้านอีซ่าพัฒนา
บ้านมอสามโค้ง บ้านไซเบอร์ บ้านกุดจะเลิศ บ้านห้วยร่วม บ้านภูเหม็นโท บ้านคลองเคียน และ
บ้านคลองแห้ง กลุ่มป่านี้เป็นชุมชนที่หลากหลาย มีทั้งชุมชนกะเหรี่ยง คนไทย และชาวอีสานอพยพ
รวมถึงชาวลาวที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่นานแล้ว กลุ่มป่านี้เป็นกลุ่มป่าที่มีพื้นที่ประชิดแนวรั้วห้วยขาแข้ง
และเป็นแนวต่อเนื่องออกมาทางตะวันออกรอบอ่างเก็บน�้ำห้วยขุนแก้ว
4) กลุม่ ป่าคอกควาย ประกอบด้วย บ้านน�ำ้ พุ บ้านดง บ้านปางสวรรค์ บ้านทองหลาง บ้านเจดีย์
บ้านน�้ำซับ บ้านห้วยลึก บ้านคุ้มเกล้า บ้านคลองหวาย บ้านหนองใหญ่
5) กลุ่มป่าบ้านไร่ ประกอบด้วย บ้านสะน�ำ บ้านห้วยป่าปก บ้านพุบอน บ้านหินตุ้ม บ้านหินตั้ง
บ้านศาลาคลอง บ้านหนองใหญ่ บ้านน้อยพัฒนา บ้านใหม่ร่มเย็น บ้านบุ่ง และบ้านหนองปรือ
แนวป่าชุมชนดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นรั้วอีกชั้นหนึ่งให้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
และผืนป่าที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นการรักษาผืนป่าใหญ่ที่ส�ำคัญให้คงอยู่ได้ จ�ำเป็นจะต้องรักษารั้ว
ให้แข็งแรง20 โดยกิจกรรมป่าชุมชนนี้เป็นการใช้สิทธิชุมชนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการสร้ า งป่ า ชุ ม ชนล้ อ มรอบเขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า และพื้ น ที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาตินี้เ ป็นต้นแบบที่ชุมชนอื่นๆ ที่ มี พื้ นที่ ติดต่ อ กั บเขตรั ก ษาพั นธุ ์ สั ต ว์ ป่ า และพื้ นที่
อุทยานแห่งชาติสามารถน�ำไปประยุกต์ได้ตามแนวทางนี้และเป็นการแสดงพลังชุมชนที่เข้มแข็ง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันชุมชนก็ยังสามารถใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนในการด�ำเนินชีวิต และความร่วมมือในการสร้างป่าชุมชนยังจะส่งผลต่อไปถึงการรักษา
วิถีชีวิตที่งดงามของคนที่อยู่ร่วมกับป่ามาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ
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รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

จากกรณีตัวอย่างทั้ง 4 กรณีท่ีได้ยกมาให้เห็นการผลักดันให้เกิดสิทธิชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ดังกล่าว เป็นเครื่องสะท้อนว่าบัดนี้ประชาชนชาวไทยได้เริ่มรับรู้และตื่นตัวในเรื่องของ “สิทธิชุมชน”
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับปี 2540 และฉบับปี 2550 ได้บัญญัติไว้แล้ว
แต่เป็นประเด็นว่าพัฒนาการที่ชุมชนได้ใช้สิทธิชุมชนมาด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมนี้
รัฐในฐานะองค์กรกลางที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยจะได้รับประโยชน์อย่างไร หรือต้องรับผลเสียอย่างไรบ้าง
จากกระแสการตืน่ ตัวเรือ่ งของสิทธิชมุ ชนดังกล่าวบ้าง เป็นประเด็นทีจ่ ะขอน�ำเสนอโดยสังเขปในล�ำดับ
ต่อไป

6. บทวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ที่รัฐจะได้รับจากการส่งเสริมบทบาทของสิทธิชุมชน

กล่าวกันว่าการที่จะไปสู่การพัฒนาทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการที่
ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ประชาชนและชุมชนต่างๆ ตระหนักถึงการ
มีสิทธิชุมชนและการผลักดันให้เกิดสิทธิชุมชนที่เข้มแข็งนั้นนับเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่สะท้อน
พัฒนาการของการเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวไปอีกขั้น แต่ก็เป็นธรรมดานั่นเองที่ในความเป็นจริงแล้ว
การที่รัฐเป็นผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยมาโดยการรวมศูนย์มาตลอด จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นก้าวเข้ามามีบทบาทในการก�ำหนดทิศทางและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองก็มักเกิดข้อขัดแย้งขึ้นเสมอ เนื่องจากความเป็นไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชาติย่อมส่งผลกระทบและเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคน
หลายฝ่าย ไม่เฉพาะประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น หากแต่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังจัดเป็นทรัพยากรร่วมกันของประเทศและของโลกนี้ด้วย ดังนั้นบ่อยครั้งที่การตัดสินใจหรือก�ำหนด
ทิศทางในการอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีปัญหาการขัดกันทาง
ความคิดเห็นและผลประโยชน์เสมอ และความขัดแย้งที่ว่านี้เองจึงเป็นที่มาของประเด็นที่ขอยกขึ้นมา
วิเคราะห์ให้เห็นถึงประโยชน์ที่รัฐจะได้รับจากการที่ประชาชนตระหนักในเรื่องสิทธิชุมชนและจะขอ
น�ำเสนอแง่มุมที่เป็นผลเสียที่รัฐต้องรับจากการที่เกิดความตื่นตัวเรื่องสิทธิชุมชนขึ้น ดังต่อไปนี้
6.1 สิทธิชุมชนท�ำให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของตน
การที่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2540 เพื่อรับรองการมีอยู่ของสิทธิชุมชนตามกฎหมาย
(Legal Entity) โดยมีบทบัญญัตทิ ใี่ ห้ความส�ำคัญกับหน้าทีข่ องประชาชนชาวไทยในการพิทกั ษ์ ปกป้อง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ความส�ำคัญกับสิทธิชุมชน และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ได้มบี ทบัญญัตทิ กี่ ล่าวถึงสิทธิชมุ ชนในมาตรา 66 ซึง่ บัญญัตวิ า่
“บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
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นพดล พลเสน

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน”และมีการรับรองสิทธิชมุ ชนไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 67
ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และการ
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในความคุม้ ครอง ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ด�ำรงชีพอยู่ได้ อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม การด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�ำเนินการ
ดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรอืน่ ของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลเพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบัญญัตนิ ยี้ อ่ มได้รบั ความคุม้ ครอง” นัน้
เป็นหลักประกันให้กับสิทธิชุมชนได้เป็นอย่างดี และหลักประกันนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หรือ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่อมสามารถยกขึ้นอ้าง
ยันรัฐและบุคคลหรือองค์กรใดๆ ทีร่ กุ ล�ำ้ ต่อสิทธิเสรีภาพของชุมชนได้เสมอ ซึง่ ในปัจจุบนั ต้องยอมรับว่า
“สิทธิชุมชน”กลายเป็นหลักการระดับรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าจะมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ลายลักษณ์อกั ษรบัญญัตคิ มุ้ ครองสิทธิชมุ ชนไว้หรือไม่กต็ าม สิทธิชมุ ชนเป็นหลักการระดับรัฐธรรมนูญ
ที่พัฒนาการตามกฎหมายระหว่างประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การอ้างสิทธิชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนี้ ปรากฏอยูใ่ นกรณีตวั อย่างของการใช้สทิ ธิชมุ ชน
ในการคัดค้านกรณีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวกรวม 290 คน ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ปลัดกระทรวงมหาดไทย และบริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จ�ำกัด
ซึ่งกรณีที่ชาวชุมชนบางสะพานน้อยโดยความช่วยเหลือของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและ
เขตราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ , ปลั ด กระทรวงมหาดไทย และบริ ษั ท
บางสะพานน้อย ไบโอแมส จ�ำกัด นับเป็นคดีประวัตศิ าสตร์ทศี่ าลปกครองได้ตดั สินและยอมรับบทบาท
การต่อสู้ในการปกป้องสิทธิชุมชนในการมีสิทธิที่จะเลือกและก�ำหนดทิศทางของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง
และกระแสข่าวการต่อสู้เพื่อต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของชุมชนบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และการด�ำเนินคดีในศาลปกครองดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานและเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชนอื่นๆ อย่างแน่นอน เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเรียนรู้ถึงสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่
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รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

ที่ตนมีย่อมสามารถที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนตามกฎหมาย มิให้ถูกเบียดบังจากอ�ำนาจ
อันมิชอบธรรมทั้งจากรัฐและจากบุคคลอื่นใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 สิทธิชุมชนท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังทีไ่ ด้อธิบายในตอนต้นแล้วว่า “สิทธิชมุ ชน”มิใช่สทิ ธิแบบเบ็ดเสร็จ (Absolute rights) เหมือน
อย่างสิทธิของปัจเจกบุคคล หากแต่สิทธิชุมชนเป็นการประกอบกันของสิทธิย่อยๆ หลายประการ
อาทิเช่น สิทธิการมีส่วนร่วม คือ ต้องการให้คนหรือหน่วยงานภายนอกมาร่วมสนับสนุน ถ่วงดุลตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ แต่ไม่เปิดช่องให้เข้ามาละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด สิทธิเรื่อง
ปากท้อง หรือสิทธิในการด�ำรงความสัมพันธ์ทางสังคม เพราะสิทธิชุมชนจะให้ความส�ำคัญกับผู้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของชุมชนก่อน21 เมื่อกล่าวถึงการมีส่วนร่วมนับเป็นหลักการ
อันส�ำคัญจ�ำเป็นยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย “การมีส่วนร่วม” คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือ
ชุมชน ซึ่งเมื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ประชาชนย่อม
มีความภาคภูมิใจและหวงแหนสิ่งที่ตนได้ร่วมกันท�ำมาเป็นธรรมดา
เรื่องของการอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน การที่ประชาชน
หรือชุมชนได้มีสิทธิเข้าร่วมอนุรักษ์และจัดสรร โดยเฉพาะมีสิทธิแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเองย่อมเกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น นอกจากนี้
การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีสิทธิที่จะเข้าจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองมากขึ้น
ยังมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตประเพณีและสภาพพื้นที่มากกว่าการที่จะให้รัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางเป็นผูต้ ดั สินใจลงมา ทัง้ ยังเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐกับประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
ตัวอย่างของการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามงดงามกรณีหนึง่
ที่ยกมาเพื่อเป็นแบบอย่างก็คือ กรณีการจัดพิธีบวชต้นไม้ ที่ริเริ่มโดยพระครูมานัสนทีพิทักษ์ เจ้าคณะ
อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ได้น�ำพระสงฆ์ในต�ำบลศรีถ้อย กลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้าน เข้าไปในป่า
เพื่อส�ำรวจต้นไม้ใหญ่หรือพญาไม้ที่มีอายุมากพอจะท�ำพิธีบวช โดยมุ่งเน้นการสร้างความผูกพัน
ระหว่างชาวบ้านกับต้นไม้และผืนป่าของชุมชนให้ป่าได้รับการดูแลเอาใจใส่และปกป้องโดยชุมชน
ท้องถิน่ ต่อไป และอีกตัวอย่างหนึง่ ก็คอื กิจกรรมป่าชุมชน 64 แห่ง เพือ่ เป็นป่ากันชนของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นป่าชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
โดยแท้จริง
21

อ้างแล้ว กิตติศักดิ์ ปรกติ, หน้า 66-67.
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6.3 สิทธิชุมชนท�ำให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายทีแ่ ท้จริงของการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูม่ เี ป้าหมายส�ำคัญจะต้องเป็น
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน(Sustainable Development) แม้วา่ การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็น
เป้าหมายส�ำคัญของรัฐบาลทุกรัฐบาล รัฐบาลต้องลดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ให้ดขี นึ้ แต่ขณะเดียวกันจะต้องคงไว้ซงึ่ คุณภาพสิง่ แวดล้อม และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีโอกาสสร้างผลเสียและมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม ในการประชุม Earth Summit ที่นคร Rio de Janeiro ในปี 1992 ได้ประนีประนอม
ความต้องการทั้งสองด้านด้วยแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
โดยนิยามว่า “การพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของคนในปัจจุบันที่ไม่กระทบต่อประโยชน์และ
ความจ�ำเป็นของคนรุน่ หลัง” (development that meets of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs)22 และเพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนดังกล่าวจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้กต็ อ่ เมือ่ ประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนัก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งตัวบุคคลและชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมกันอนุรักษ์และจัดสรรให้เหมาะสมในการที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติไปได้ในการ
ทีเ่ กิดความตระหนักในสิทธิชมุ ชนจึงเป็นทีม่ าของการทีช่ มุ ชนจะเรียนรู้ เห็นความส�ำคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีต่ นมี ขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ที่ชุมชนเห็นความส�ำคัญย่อมจะเป็นไปอย่างระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือย ให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์สูงสุด ดังเห็นได้จากกรณีตัวอย่างของชุมชนบ้านจ�ำรุง ต�ำบล
เนินฆ้อ อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ได้ด�ำเนินวิถีชีวิตกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เน้นการด�ำรงชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลดการเบียดเบียนธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ดุ พึง่ พาตนเองให้มากทีส่ ดุ เพือ่ น�ำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน
ในทางกลับกันการที่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนมิได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และไม่ รู ้ จั ก ใช้ สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมแล้ว แม้วา่ รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจะมีนโยบายหรือมาตรการในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงไร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ท่ีนโยบายและมาตรการของรัฐเหล่านั้น
จะสัมฤทธิ์ผล

22

ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และ
สิง่ แวดล้อม , (กรุงเทพฯ : โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2559),
หน้า 108-109.
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รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

6.4 สิทธิชุมชนท�ำให้เกิดการลดภาระของรัฐในการสอดส่องดูแลและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แน่นอนว่าเมื่อรัฐเติบโตขึ้น มีประชากรเพิ่มขึ้น พื้นที่เมืองและชุมชนขยายตัวขึ้น วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น สังคมมีความสลับซับซ้อน ภาระอันหนักในการท�ำภารกิจของรัฐทั้งด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดท�ำบริการสาธารณะย่อมมีมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน
ทรัพยากรที่เคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆ ลดลง รัฐมีความจ�ำเป็นต้องรับมือกับภารกิจที่มากมาย
เหล่านั้นภายใต้ข้อจ�ำกัดนานาประการ เพียงการจัดระเบียบเดี่ยวกับการครอบครองและการใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยกลไกของกฎหมายอาจยังไม่เพียงพอ และไม่ทวั่ ถึง ทัง้ กลไกเท่าทีร่ ฐั มียงั ไม่อาจ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการรุกล�้ำท�ำลายได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการเกิดขึ้น
ของสิทธิชมุ ชนโดยเริม่ จากการให้องค์ความรูส้ ร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนเกิดความหวงแหนและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นทางออกที่รัฐต้องให้ความส�ำคัญและส่งเสริมโดยด่วน
การมีบทบาทในการอนุรกั ษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยภาคประชาชน
และภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น สมาคม มูลนิธิ กลุ่มเอ็นจีโอ หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนี้หากได้รับการ
ก�ำหนดขอบเขตถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และจัดสรรใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนแล้ว ย่อมเป็นการลดภาระของรัฐในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้อย่างมากทีเดียว
6.5 สิทธิชุมชนเป็นการส่งเสริมให้รัฐสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ส�ำหรับสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศนั้นในปัจจุบันรัฐต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย
มีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าท�ำสนธิสญ
ั ญาระหว่างกันเพือ่ สร้างกฎเกณฑ์ในการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
และชุมชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือ
เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการท�ำความตกลงระหว่างประเทศ
ที่มิได้มีมาตรการบังคับชัดเจน โดยมักให้ต้องผูกพันกันไปตามหลักทั่วไป คือ “หลักสัญญาต้องเป็น
สัญญา”(pecta sunt servanda)หรือ สัญญาต้องได้รับการยอมรับและถือปฏิบัติก็ตาม แต่หากรัฐ
ซึ่งเข้าเป็นภาคีสมาชิกมิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติตามสนธิสัญญาไม่ได้ หรือปฏิบัติได้ไม่เป็นที่พอใจกับ
ประเทศสมาชิกด้วยกันย่อมถูกประณามหรืออาจถูกต่อต้านคว�่ำบาตรโดยประเทศสมาชิกอื่นๆ
อันอาจเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมา
ดังนัน้ การทีป่ ระชาชนมีความตืน่ ตัวและตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพจึงเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาอย่างยิง่
ขององค์การระหว่างประเทศและเป็นความมุง่ หมายของเวทีการประชุมระดับสากล ซึง่ หากประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เท่ากับว่ารัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติตามความผูกพันที่สากลคาดหวัง ดังที่กล่าวไปแล้วว่าแท้จริงแล้ว เรื่องของ
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สิทธิมนุษยชนนั้นมิใช้หลักการอื่นไกล นอกจากการที่ประชาชนได้รับการปกป้องจากการใช้อ�ำนาจ
อันมิชอบจากรัฐ ซึง่ ผูใ้ ช้อำ� นาจอาจกระท�ำการอันกระทบสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิตามกฎหมายของ
ปัจเจกบุคคลนั่นเอง
อย่างไรก็ตามการที่ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะการตื่นตัว
ในเรื่องสิทธิชุมชนนั้นใช่ว่าจะเป็นผลดีต่อรัฐเพียงด้านเดียว สิ่งที่ต้องตามมาอย่างแน่นอนกับความ
เข้มแข็งในเรื่องของสิทธิชุมชนนั่นก็คือ ความเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างรัฐส่วนกลางกับความเห็นของ
ชุมชนท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น กรณีการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง ซึ่งมีความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างมาก
ระหว่างรัฐบาล ชุมชนท้องถิน่ และกลุม่ เอกชนทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ว่าควรมีการก่อสร้างกระเช้าขึน้ ภูกระดึงหรือไม่ จนถึงปัจจุบนั ประเด็นข้อขัดแย้งดังกล่าวก็ยงั ไม่มขี อ้ ยุติ
นอกจากนั้นการที่สิทธิชุมชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่โครงการต่างๆ ของรัฐ
โดยเฉพาะโครงการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะประสบปัญหาความล่าช้า
ชะงักงันเนื่องจากถูกต่อต้านจากชุมชนและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ทัง้ ยังอาจเกิดความยุง่ ยากซับซ้อนยิง่ ขึน้ ในการด�ำเนินงานของรัฐทีจ่ ะต้องได้รบั การเห็นชอบจาก
ประชาชนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอ ซึ่งอาจเกิดภาระต่อรัฐมากขึ้นในการที่จะให้ข้อมูล ชี้แจง
และจัดขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นก่อนด�ำเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนก่อนเสมอ
ซึ่งเมื่อมองตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินเป็นความยากที่จะปกครองรัฐที่ประชาชนมีความ
ตืน่ ตัวในสิทธิเสรีภาพของตนและของชุมชนอย่างมาก และแน่นอนว่าการประท้วง รณรงค์หรือการเสนอ
ข้อเรียกร้องต่างๆ ย่อมมีเกิดขึน้ เป็นประจ�ำ อันส่งผลให้รฐั ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คง
ปลอดภัยมีภาระหนักยิ่งขึ้น ดังนั้นการก�ำหนดขอบเขตของสิทธิชุมชนต้องมีความชัดเจนเพียงพอ
เพื่อที่จะไม่กระทบต่อส่วนรวมมากเกินไปและจะต้องมิให้กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินมาก
เกินสมควร

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ปัจจุบนั สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม (Constitutional Environment
Right) กับประเด็นการส่งเสริมสิทธิชมุ ชนในการมีสว่ นร่วมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ส�ำหรับประเทศไทยเองมีการพัฒนาการทางนโยบายที่สะท้อน
ให้เห็นว่ามีการให้ความส�ำคัญต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะเวลา
สิบกว่าปีท่ีผ่านมานี้ (ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นต้นมา) ซึ่งการผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนจะน�ำ
ประโยชน์หลายประการมาสูร่ ฐั อาทิเช่น ส่งผลให้เกิดการเรียนรูแ้ ละตระหนักในการปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของตน, ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน, เป็นการลดภาระของรัฐในการสอดส่องดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และยังเป็นการสนับสนุนให้รฐั สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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เป็นต้น และแม้วา่ มีสงิ่ ทีต่ อ้ งตามมาอย่างแน่นอนกับความเข้มแข็งในเรือ่ งของสิทธิชมุ ชนเช่น ความเห็น
ที่ขัดแย้งกันระหว่างรัฐส่วนกลางกับความเห็นของชุมชนท้องถิ่นโครงการต่างๆ ของรัฐโดยเฉพาะ
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะประสบปัญหาความล่าช้าชะงักงัน
เนือ่ งจากถูกต่อต้านจากชุมชนและกลุม่ ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า ทัง้ ยัง
อาจเกิดความยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้นในการด�ำเนินงานของรัฐที่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากประชาชน
หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอแต่ในภาพรวมแล้วประชาชนและประเทศชาติน่าจะได้รับประโยชน์
ในการผลักดันเรื่องสิทธิชุมชนที่คุ้มค่า
จากบทเรียนทางสังคมที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า สิทธิของการรวมตัวบุคคลเป็นชุมชนทั้งในแง่
สิทธิในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองให้มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งพื้นฐาน
ระหว่างรัฐกับชุมชน ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับการที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนไว้ในรัฐธรรมนูญ
เป็นบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อที่ประชาชนจะได้รู้ถึงสิทธิชุมชนที่มีอยู่ และยังจะ
สามารถใช้อา้ งยันกับรัฐหรือผูท้ รี่ กุ ล�ำ้ ในสิทธิทมี่ ไี ด้ ดังนัน้ การทีร่ า่ งรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดทีล่ งประชามติ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ได้น�ำเรื่องสิทธิชุมชนมาบัญญัติไว้อีกครั้ง ในมาตรา 4323 และมาตรา 5824
23

มาตรา 43 ของร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูหรือส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนั ดีงามทัง้ ของท้องถิน่ และ
ของชาติ
(2) จัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด�ำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้น
การด�ำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุข ของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้อง พิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาด้วยตามวิธีการ ที่กฎหมายบัญญัติ
(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึง่ หมายความรวมถึงสิทธิทจี่ ะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือรัฐในการ
ด�ำเนินการดังกล่าวด้วย”
24
มาตรา 58 ของร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า บัญญัติไว้ว่า “การด�ำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�ำเนินการ
ถ้าการนัน้ อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียส�ำคัญ
อื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด�ำเนินการ ให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณาด�ำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการด�ำเนินการหรืออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง
ในการด�ำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด�ำเนินการให้มีการ เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชน
หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและ โดยไม่ชักช้า”
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นพดล พลเสน

ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว โดยการบัญญัตไิ ว้ชดั เจนเช่นนีน้ อกจากเป็นหลักประกันแก่ประชาชน
แล้วยังเป็นการวางบรรทัดฐานทางสังคมให้เกิดพัฒนาการทางสังคมต่อไปในวันข้างหน้าอีกด้วย ซึ่ง
ผู้เขียนคาดหวังให้มาตราที่มีการวางหลักประกันและรับรองสิทธิชุมชนนี้ได้รับการประกาศใช้ต่อไป
การที่มีรัฐธรรมนูญรองรับเรื่องสิทธิชุมชนไว้อย่างชัดเจนย่อมเป็นการก�ำหนดภารกิจให้รัฐต้อง
ส่งเสริมเรือ่ งของสิทธิชมุ ชนให้ทวั่ ถึง เมือ่ ภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความส�ำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน
แล้วเรายังจะสามารถผลักดันให้ชุมชนต่างๆในประเทศไทยเกิดการเรียนรู้และตระหนักในสิทธิชุมชน
ในการอนุรกั ษ์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พร้อมกันทั่วประเทศอย่างจริงจังต่อไป ซึ่งการที่ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท�ำหน้าที่ของรัฐในภารกิจปกป้องทรัพยากรของประเทศไทยนั้นมิใช่เพียง
เพื่อประชาชนที่ด�ำรงชีวิตอยู่เท่านั้น หากแต่ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังสืบต่อไปตาม
บทนิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ว่า “การพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของคนในปัจจุบันที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์และความจ�ำเป็นของคนรุน่ หลัง”(development that meets of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs) นัน่ เอง
และรัฐก็จะได้ประโยชน์สูงสุด

60
_19-0384(001-304)P3.indd 60

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

รัฐได้ประโยชน์อะไรของหลักสิทธิมนุษยชนจากการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

บรรณานุกรม
กิตติศักดิ์ ปรกติ, สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
จินตวีร์ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) : กฎหมายทรัพย์สิน
สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ : โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
นิตยา โพธิ์นอก, ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2557.
บรรเจิด สิงคะเนติ, การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีก่ ระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน, กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ค�ำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, (พิมพ์ครั้งที่ 2), กรุงเทพฯ : โครงการ
ต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
ศรีสุวรรณ จรรยา และคณะ, บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิ
เสรีภาพ การมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาชน, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 61

61
6/18/62 BE 9:54 AM

ปัญญา อุดชาชน

วิพากษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 : ศาลรัฐธรรมนูญ
ปัญญา อุดชาชน*
การวิพากษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บทความนี้มีขอบเขต
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น เพื่อเผยแพร่ในหนังสืออาจาริยบูชาของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ประสาทวิชาความรู้ให้กับข้าพเจ้า โดยการ
วิเคราะห์ได้แบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก ด้านรูปแบบ ส่วนทีส่ อง ด้านเนือ้ หา และ
ส่วนสุดท้าย ด้านข้อแนะน�ำ

ส่วนแรก ด้านรูปแบบ
1.1 การบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญ
		1.1.1 หมวดที่ ว ่ า ด้ ว ยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในรั ฐ ธรรมนู ญ กล่ า วคื อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
(The Constitutional Court) เป็นองค์กรศาลที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ (Judicial Power) โดยการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�ำนาจของศาล ซึ่งต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้ การบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญและบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ถูกน�ำไปบัญญัติไว้ในหมวดเกี่ยวกับศาลอื่น เช่น ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
และศาลทหาร เป็นต้น เพราะว่าเป็นองค์กรศาลเหมือนกันทีต่ อ้ งบัญญัตวิ างไว้ในหมวดเดียวกัน ดังนัน้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มี
ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทยจึงบัญญัตศิ าลรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด 8 ศาล ซึง่ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 3 ศาลยุติธรรม ส่วนที่ 4 ศาลปกครอง ส่วนที่ 5
ศาลทหาร และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้วางบทบัญญัตทิ ำ� นองเดียวกัน
คือหมวด 10 ศาล ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 3 ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ 4 ศาลปกครอง และส่วนที่ 5 ศาลทหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามหลักทั่วไปของรัฐธรรมนูญ และ
ตามรัฐธรรมนูญต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949
(The Basic Law for the Federal Republic of Germany ค.ศ.1949) ได้บัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ
ไว้ในหมวด IX The Judiciacy Article 92 Court บัญญัติว่า “The Judicial power shall be
* ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ Ph.D. (Public Adm.), LL.D. (Laws) และ Ph.D. (Justice Adm.)
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vested in the judges ; it shall be exercised by the Federal Constitutional Court, by
the Federal courts provided for in this Basic Law, and by the courts of the Länder.”
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 2011 ได้บญ
ั ญัตศิ าลรัฐธรรมนูญและศาลทัง้ หลายไว้ในหมวด IX
The Judicial Power เป็นต้น ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติ
ศาลรัฐธรรมนูญแยกต่างหากจากศาลทั่วไป กล่าวคือศาลทั่วไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหมวด 10
ศาล ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 ศาลยุติธรรม ส่วนที่ 3 ศาลปกครอง และส่วนที่ 4
ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ
		

1.1.2 บทวิเคราะห์
หลักทัว่ ไปในทางวิชาการ ศาลทุกศาลไม่วา่ ศาลธรรมดาหรือศาลพิเศษรัฐธรรมนูญ
จะบัญญัติไว้ในหมวดเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความเป็นเอกภาพและความสัมพันธ์กันในความเป็นอิสระ
โดยกระท�ำในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในการพิจารณาพิพากษาวินิจฉัยอรรถคดี การที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติศาลรัฐธรรมนูญแยกเป็นหมวดหนึ่ง
ต่างหากจากหมวดศาลทั่วไปจะไม่มีปัญหาในเชิงกฎหมายมหาชน ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
มาตรา 210 วรรคท้ายที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญให้น�ำความมาตรา 188 มาตรา 190
มาตรา 191 และมาตรา 193 มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา 188 มาตรา 190
มาตรา 191 และมาตรา 193 ดังกล่าวบัญญัติไว้ในหมวด 10 ศาล   ซึ่งประกอบด้วยศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง และศาลทหาร จึงเป็นการยึดโยงระหว่างหมวด 10 ศาลทัว่ ไปกับหมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ประเด็นดังกล่าวนีเ้ คยมีปญ
ั หาวาทะกรรมว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลหรือไม่  ทัง้ ๆ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติไว้ในหมวดเดียวกันเนื่องจากไม่พอใจค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เช่น ปี พ.ศ. 2547
ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้บังคับ ผู้เขียนเมื่อครั้งเป็น
ข้าราชการด�ำรงต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับมอบหมาย
ให้ไปชี้แจงกับสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับค�ำถามจากสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลหรือไม่ โดยผู้เขียนได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะและสถานะ
ของความเป็นศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้เหตุผลว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเนื่องจาก
ถู ก บั ญ ญั ติ อ ยู ่ ใ นหมวดศาลและคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ รั บ โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
แต่งตั้ง ก่อนท�ำหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์และกระท�ำในพระปรมาภิไธยของ
พระมหากษัตริยด์ ว้ ย เป็นต้น อย่างไรก็ดี การบัญญัตแิ ยกศาลรัฐธรรมนูญไว้เป็นอีกหมวดหนึง่ ต่างหาก
จากหมวดศาลทั่วไปใช่มีเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็หาไม่แต่ก็มี
ปรากฏในรัฐธรรมนูญต่างประเทศบางประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1948
บัญญัติศาลทั่วไปไว้ในหมวด V แต่บัญญัติศาลรัฐธรรมนูญไว้ในหมวด VI เป็นต้น เจตนารมณ์ของ
คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อาจมีเหตุผลเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีลกั ษณะเป็น The Super
Court ก็เป็นได้
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1.2 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
1.2.1 การขยายฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ หากพิจารณาจาก
ถ้อยค�ำตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยจะมี
ลักษณะเหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 27 บัญญัติว่า
“สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยายหรือโดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 บัญญัติว่า
“สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยายหรือโดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคแรก
บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแล้ว การใดทีม่ ไิ ด้หา้ มหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอืน่ บุคคลย่อมมีสทิ ธิและ
เสรีภาพที่จะท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เช่นว่านัน้ ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”
4) จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาถ้อยค�ำตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว พบว่า
ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติลักษณะท�ำนองเดียวกัน แต่กรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มีหลักการที่ขยายฐานของสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจ
ส่งผลในทางปฏิบัติได้ตามที่จะได้วิเคราะห์ต่อไป
		

1.2.2 บทวิเคราะห์
1) รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชนที่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนซึ่งแนวความคิดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพจะมีที่มาจาก 3 ทาง คือ
(1) มาจากนักปรัชญาทางการเมืองตามนักนิตปิ รัชญาทฤษฎีตา่ งๆ ได้แก่ ทฤษฎี
กฎหมายธรรมชาติ เช่น เซนต์ ออกัสตีน เป็นต้น ทฤษฎีเสรีนิยมประชาธิปไตย เช่น จอห์น ล็อค และ
มองเตสกิเออ เป็นต้น และทฤษฎีอนุรักษ์นิยม เช่น เอ็ดมัน เบอร์ก เป็นต้น1

1

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, 2538), หน้า 51.
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(2) มาจากการปฏิวัติการเมืองการปกครอง ได้แก่ ค�ำประกาศอิสรภาพของ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 และค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เป็นต้น2
(3) มาจากรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) โดยการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ       
ลายลักษณ์อกั ษรให้มฐี านะเป็นกฎหมายสูงสุดการยอมรับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและการถ่วงดุลและคานอ�ำนาจขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจซึ่งกันและกัน
2) หลักกฎหมายมหาชนมีหลักการทีส่ ำ� คัญคือ การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนต้องเป็นสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้เท่านั้น การกระท�ำที่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายต้องมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจไว้รวมถึงหลักอันเกิดจาก
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (The Judge Made Law) ซึ่งหมายความว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติ
ให้อ�ำนาจไว้จึงจะสามารถกระท�ำได้ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจไว้การกระท�ำก็ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่เมื่อวิเคราะห์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคแรกแล้วทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจาก
ที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ...” ซึ่งหมายความว่าปวงชนชาวไทยมีสิทธิและเสรีภาพอย่างกว้างขวางมีทั้งสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับรองไว้ตั้งแต่มาตรา 27 ถึงมาตรา 49 รวม 23 มาตราแล้ว ยังมี
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นอีกด้วยที่ไม่ได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญลักษณะท�ำนองนีย้ อ่ มสร้างปัญหาในทางปฏิบตั มิ ากเพราะเป็นการยกสิทธิและเสรีภาพขึน้
กล่าวอ้างหรือต่อสู้โดยไม่มีขอบเขต สิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้
ยิง่ ประเทศไทยมีกฎหมายทีม่ ปี ริมาณมาก ๆ ย่อมก่อให้เกิดความยุง่ ยากในการตรวจสอบและก่อให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการรับรองสิทธิและเสรีภาพตามหลักกฎหมาย
มหาชน

ส่วนที่สอง ด้านเนื้อหา

2.1 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยด้านโครงสร้างและคุณสมบัติเฉพาะของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
2.1.1 ด้านโครงสร้าง กล่าวคือ ทัง้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บญ
ั ญัตแิ บ่งโครงสร้างของทีม่ าของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกเป็น 2 ส่วน
แต่มีจ�ำนวนที่แตกต่างกัน ดังนี้
2

ปัญญา อุดชาชน, รายงานการศึกษาวิจยั เรือ่ งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ : กรณีศกึ ษาพระราชบัญญัติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2541, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2543), หน้า 9-12.
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ปัญญา อุดชาชน

1) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกขององค์กรศาล ได้แก่ ศาลฎีกา
และศาลปกครองสูงสุด กรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้มี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากศาลฎีกา 5 คน และมาจากศาลปกครองสูงสุด 2 คน ขณะทีร่ ฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้มตี ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญมาจากศาลฎีกา 3 คนและมาจากศาลปกครองสูงสุด 2 คน ทัง้ นี้
ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดจะมีระเบียบข้อปฏิบัติเป็นการภายในในการเลือกบุคคลผู้สมควรไป
ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของตนเอง
2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันในรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ได้บัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขารัฐศาสตร์ 3 คน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญมาจากผู้ท รงคุณ วุฒิสาขานิติ ศาสตร์ ซึ่ ง มี ความรู ้ ความเชี่ ย วชาญทางนิ ติ ศ าสตร์
อย่างแท้จริง 2 คน และผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อนื่ ซึง่ มีความรู้
ความเชีย่ วชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง 2 คน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับ
การสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ยังมีผลงานทางวิชาการเป็น
ทีป่ ระจักษ์ 1 คน และผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ได้รบั การสรรหาจากผูร้ บั หรือเคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่า
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปี 2 คน
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ 2540
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน (คน)
1. ผู้พิพากษาศาลฎีกา
5
2. ผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุด
2
3. ศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์
5
4. ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์
3
5. ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือ
รองอัยการสูงสุด
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รัฐธรรมนูญ 2550
จ�ำนวน (คน)
3
2
2
2
-

รัฐธรรมนูญ 2560
จ�ำนวน (คน)
3
2
1
1
2
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3) จ� ำ นวนทั้ ง หมดของคณะตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีจ�ำนวน 15 คน ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีจ�ำนวน 9 คน เท่ากัน
		 2.1.2 บทวิเคราะห์
เมื่ อ วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว เห็ น ว่ า ที่ ม าของตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีมาได้ 2 ทางคือ ทางแรกมาจากการคัดเลือกขององค์กรศาลคือ ศาลฎีกาและ
ศาลปกครองสูงสุด สาเหตุมาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทีต่ อ้ งการผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการมืออาชีพ
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการพิจารณาวินจิ ฉัยคดี มีประสบการณ์ในการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ มา
ท�ำหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญโดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที เพราะฉะนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้
บุคคลที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่ศาลมาก่อน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้รัฐธรรมนูญจึงก�ำหนดสัดส่วน
ของบุคคลที่มาจากการคัดเลือกของศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณีภายใต้ระเบียบและ
การปฏิบัติในการคัดเลือกของศาลนั้นๆ เพื่อส่งให้วุฒิสภารับทราบและน�ำความขึ้นกราบบังคมทูล
เพือ่ ทรงโปรดเกล้าฯ ต่อไป ในสัดส่วนประเภทนีต้ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540
จึงมีจ�ำนวนถึง 7 คน ในจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 15 คน แยกเป็นศาลฎีกา 5 คน และ
ศาลปกครองสูงสุด 2 คน ส่วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในสัดส่วนประเภทนี้มีจ�ำนวน 5 คน ในจ�ำนวน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 9 คน แยกเป็นศาลฎีกา 3 คน และศาลปกครองสูงสุด 2 คน อีกทาง
ที่สองมาจากคณะกรรมการสรรหาโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อให้ต้องการได้บุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์สูงทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ตลอดจนมีประสบการณ์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินจึงเปิดโอกาสให้บคุ คลภายนอกทีเ่ ป็นหรือไม่เป็นผูพ้ พิ ากษาอาชีพมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เพื่อให้มีมุมมองในคดีรัฐธรรมนูญได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่ยึดหลัก
กฎหมายมหาชนในการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสัดส่วน
ประเภทนีต้ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด 15 คน ในสัดส่วนประเภทนี้ มีจ�ำนวน 8 คน แยกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 5 คน
และผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตร์ 3 คน ส่วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550          
ในจ�ำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 9 คน ในสัดส่วนประเภทนี้มีจ�ำนวน 4 คนแยกเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างนิตศิ าสตร์ 2 คน และผูท้ รงคุณวุฒทิ างรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
อีก 2 คน และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในจ�ำนวนตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมด 9 คน ในสัดส่วนประเภทนีม้ จี ำ� นวน 4 คน แยกเป็นผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์
1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้รับหรือเคย
รับราชการ 2 คน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่ส�ำคัญของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีจ�ำนวนน้อยมากเพียง 1 คน เมื่อเทียบกับผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้รับหรือเคยรับราชการ
มีจ�ำนวนถึง 2 คน จึงเป็นสัดส่วนที่ยังไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอ
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หากเปรียบเทียบถึงโครงสร้างเกี่ยวกับที่มาของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้ว
จะมีลักษณะที่มาจากการคัดเลือกขององค์กรเพียงประเภทเดียวจะไม่มีมาจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการสรรหาเหมือนกับประเทศไทย ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มตี ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด 16 คน มาจากการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) 8 คน มาจาก
การคัดเลือกของสภาสูงแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) 8 คน ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีผู้พิพากษา
ทั้งหมด 9 คน มาจากการคัดเลือกของประธานาธิบดีทั้ง 9 คน แล้วน�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมาจากการคัดเลือกขององค์กร 9 คน
แยกเป็นประธานาธิบดีคัดเลือก 3 คน ประธานสภาผู้แทนราษฎรคัดเลือก 3 คน และประธานวุฒิสภา
คัดเลือก 3 คน ที่เหลือมาโดยต�ำแหน่งคืออดีตประธานาธิบดีซึ่งจะมีจ�ำนวนแปรผันไปตามจ�ำนวน
อดีตประธานาธิบดี ส่วนคณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภาประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนโดยคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายมีจ�ำนวน 200 คน ล้วนมาจากการคัดเลือกของ
สภาประชาชนแห่งชาติทั้งหมด
			
จึงแสดงให้เห็นว่าในการสรรหาที่เป็นที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
ต่างประเทศ จะใช้รูปแบบของการคัดเลือกจากองค์กรเท่านั้น จะไม่มีมาจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการสรรหาเช่นเดียวกับประเทศไทยแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ดกี ารทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไทย
ถู ก ออกแบบให้มีที่มาของ ตุล าการศาลรัฐธรรมนู ญย่ อ มอยู ่ กั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
เป็นส�ำคัญทีใ่ ห้มาจากผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการอาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ในการพิพากษาหรือวินจิ ฉัยคดี
และขณะเดียวกันต้องการให้มีความหลากหลายในบุคคลในสาขาอื่นหรือประสบการณ์อื่นๆ ด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจากคดีรัฐธรรมนูญเป็นคดีที่เกี่ยวข้องในทุกสาขาวิชา เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพ
สังคมวิทยาของไทยตลอดจนเพือ่ ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันศาลทีม่ ศี กั ยภาพในการแก้ไขปัญหา
วิกฤติของประเทศในการตีความรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม
จ�ำนวนสัดส่วนระหว่างผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากผูร้ บั หรือเคยรับราชการ
ยังไม่มคี วามเหมาะสม หากพิจารณาจากความรูท้ างกฎหมายมหาชนซึง่ เป็นความต้องการหลักของ
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วควรบัญญัตใิ ห้มผี ทู้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์มจี ำ� นวนมากกว่าคือจ�ำนวน 2 คน
ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้รับหรือเคยรับราชการมีจ�ำนวน 1 คนก็เพียงพอ
		 2.1.3 ด้านคุณสมบัติเฉพาะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ คุณสมบัติของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็นคุณสมบัติทั่วไป เช่น สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุ หรือลักษณะ
ต้องห้ามต่างๆ เป็นต้น ส่วนคุณสมบัตเิ ฉพาะเป็นคุณสมบัตทิ ถ่ี กู ก�ำหนดไว้อย่างเข้มข้นส�ำหรับบุคคลทีจ่ ะ
มาด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยยึดหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งของอาชีพเดิมขัน้ ต�ำ่ มาเป็นตัวก�ำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ กรณีคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวนี้ รัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ ได้บัญญัติไว้แตกต่างกัน
กรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก�ำหนดให้ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์
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วิพากษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 : ศาลรัฐธรรมนูญ

และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ซึ่งเป็นการก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้อย่างกว้าง กรณีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้เข้มข้นเพิ่มขึ้นในส่วนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคือ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางนิติศาสตร์อย่างแท้จริง
และผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อนื่ ซึง่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 ก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะไว้อย่างเข้มข้นทีส่ ดุ ทัง้ ทีม่ าจากการคัดเลือกขององค์กรศาลและมาจาก
การคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
			
1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาจาก     
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
5) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต�ำแหน่ง
ไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
		 2.1.4 บทวิเคราะห์
หากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องส�ำเร็จการศึกษาทางกฎหมายอายุ
ไม่ต�่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 68 ปี มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 12 ปี ไม่เกิน 68 ปีบริบูรณ์ มีจ�ำนวน
16 คน โดยมาจากผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์ที่มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อย 3 ปี จ�ำนวน 6 คน
และมาจากผู้ประกอบอาชีพอื่นคือ ศาสตราจารย์ทางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของเยอรมนี
จ�ำนวน 10 คน โดยไม่ได้กำ� หนดประสบการณ์ในการท�ำงานเหมือนกับผูพ้ พิ ากษาศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์
เช่น ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคนปัจจุบนั H.E.Dr. Andreas Voßruhle
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางกฎหมายจาก Munich University ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์และ
เป็นอธิการบดีจาก Freiburg University โดยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ยอดเยี่ยม
เรื่อง The Legal Remedies within the Meaning of Artich 19 (4) of the Basic Law เป็นต้น
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีผพู้ พิ ากษาสูงสุด 9 คน ด�ำรงต�ำแหน่งตลอดชีวติ คุณสมบัตไิ ม่ได้กำ� หนดไว้
อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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แต่ผลการศึกษาพบว่าผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ค.ศ. 1957 เป็นต้นมาส่วนใหญ่
ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียง และส่วนใหญ่มภี มู หิ ลังเป็นผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์มาก่อน
และจบการศึกษาทางกฎหมายระดับศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคน นอกจากนั้น ประธานาธิบดี
จะเสนอแต่งตัง้ บุคคลใด บุคคลนัน้ ต้องมีอดุ มการณ์ทางการเมืองเดียวกัน ทัศนคติและค่านิยมเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ตามจะมีมาตรฐานกลาง (Criteria) ส�ำหรับให้ประธานาธิบดีนำ� มาใช้เพือ่ คัดเลือกผูพ้ พิ ากษา
ศาลสูงสุดเช่นมีจิตวิญญาณความเป็นผู้พิพากษา เป็นต้น เช่น H.E.John Glover Roberts ประธาน
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบนั ส�ำเร็จการศึกษาทางกฎหมายจาก  Harvard University (J.D.)
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2005 โดยประธานาธิบดี George Bush
ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของ District of Columbia เป็นต้น กรณีคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใดก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอายุหรือส�ำเร็จการศึกษาด้านนิตศิ าสตร์ไว้และไม่ปรากฏว่ามีการบัญญัตกิ ระบวนการ
คัดเลือกไว้ จึงเป็นดุลพินิจโดยแท้ของประธานาธิบดี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาที่จะ
คัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญสัดส่วนละ 3 คน รวมเป็น 9 คน แต่เพียงก�ำหนดคุณสมบัติต้องห้ามไว้ว่า
เมื่อด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญจะต้องลาออกจากต�ำแหน่งทางการเมือง เช่น H.E. Laurent
Fabius ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนปัจจุบัน ส�ำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันฝึกอบรมทางวิชาการ (école normale supérieure) และนักบริหารข้าราชการพลเรือน
ระดับสูง (école nationale d’administration) มีฐานะร�่ำรวย เคยด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ปี ค.ศ. 1984-1986 และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ปี ค.ศ. 2012-2016 ก่อนมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 2016 จนถึงปัจจุบัน และกรณีประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่คณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญและกฎหมายสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีต่ คี วามรัฐธรรมนูญ H.E. เฉียว เซียวยาง (Qiao Xiaoyang) ประธานคณะกรรมาธิการ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ประสบการณ์ เ คยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รองเลขาธิ ก ารสภาผู ้ แ ทนประชาชนแห่ ง ชาติ จี น รองประธาน
คณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญและกฎหมายสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ เป็นต้น
			
จะเห็ น ได้ ว ่ า คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ระหว่ า ง
ศาลรัฐธรรมนูญไทยและศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้วพบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเข้มข้นที่สุดได้แก่ เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
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วิพากษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 : ศาลรัฐธรรมนูญ

หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นทีป่ ระจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รบั หรือเคย
รับราชการในต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่า
รองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้วยเหตุนี้ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลที่จะมา
ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ไว้ค่อนข้างสูงมาก แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญอาจมีเจตนารมณ์ที่จะให้ได้คนดีมาท�ำหน้าที่เป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเอามาตรฐานทางระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งในระดับสูงและมาตรฐาน
ทางวิชาการระดับสูงมาเป็นตัวชี้วัดความรู้ความสามารถที่มีคุณสมบัติและจริยธรรมมาด�ำรง
ต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
2.2 หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเพิม่ ขึน้ จากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ที่ผ่านมาที่ส�ำคัญประกอบด้วย การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐและการกระท�ำต่อศาลรัฐธรรมนูญ
การบังคับและผลผูกพันตามค�ำวินิจฉัย และมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
		 2.2.1 การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐและการกระท�ำต่อศาลรัฐธรรมนูญ
		
1) การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 บัญญัตวิ า่ “การใดทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตใิ ห้เป็นหน้าทีข่ องรัฐตามหมวด 5
หน้าที่ของรัฐ ถ้าการนั้นเป็นการกระท�ำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนทีจ่ ะติดตาม และเร่งรัดให้รฐั ด�ำเนินการ รวมตลอดทัง้ ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่ วข้องเพือ่ จัดให้ประชาชน หรือชุมชนได้รบั ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ
หน้าที่ของรัฐตามหมวด 5 ดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้
ในมาตรา 52 ถึงมาตรา 63 รวมทัง้ สิน้   12 มาตรา เช่น มาตรา 52 บัญญัตวิ า่ “รัฐต้องพิทกั ษ์รกั ษาไว้ซงึ่
สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตทีป่ ระเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตย
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เพือ่ ประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มกี ารทหาร การทูต และการข่าวกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ” เป็นต้น
เพื่ออนุวัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54
ซึ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการฟ้องหน่วยงานของรัฐ โดยผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญคือบุคคลหรือชุมชนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท�ำหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และได้รับความเสียหาย
จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือล่าช้าเกินสมควร ดังนี้
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ปัญญา อุดชาชน

(1) บุคคลหรือชุมชนร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้ตนหรือ
ชุมชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ และปรากฏว่า
(1.1) หน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่ดำ� เนินการหรือไม่ดำ� เนินภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง
(1.2) บุคคลหรือชุมชนได้โต้แย้งการด�ำเนินการหรือไม่ดำ� เนินการดังกล่าว
เป็นหนังสือต่อหน่วยงานนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบหรือวันที่ได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้ง
(2) บุคคลหรือชุมชนได้ยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าหน่วยงานของรัฐ
มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีหนังสือ
โต้แย้ง
(2.1) หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องและหน่วยงานของรัฐทราบ
(2.2) หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
(3) คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร
(3.1) เมื่อคณะรัฐมนตรีสั่งการเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งให้บุคคลหรือ
ชุมชนทราบ
(3.2) หากบุคคลหรือชุมชนเห็นว่าการสั่งการของคณะรัฐมนตรียังมิได้
ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด 5 หน้าทีข่ องรัฐ อาจยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลวินจิ ฉัยภายใน
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(4) ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีไปก่อน จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำวินิจฉัย
(5) ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยคดีนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่
ได้รับค�ำร้อง
		
2) การฟ้องการกระท�ำ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 213 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองได้มีสิทธิยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ” ในการนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขไว้ในมาตรา 46 ถึง มาตรา 48
รวมทั้งสิ้น 3 มาตรา ดังนี้
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(1) บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้นได้
(1.1) บุคคลต้องยื่นค�ำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อนภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว เว้นแต่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
นั้นยังคงมีอยู่ก็ให้ยื่นค�ำร้องได้ตราบที่การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นยังคงมีอยู่
(1.2) บุคคลต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 90 วันนับแต่วันที่
ได้รบั แจ้งความเห็นของผูต้ รวจการแผ่นดิน หรือวันทีพ่ น้ ก�ำหนดเวลาทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินไม่ยนื่ ค�ำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ผูต้ รวจการแผ่นดินต้องพิจารณาค�ำร้องภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำร้อง
จากผู้ร้อง
(1.3) ค� ำ ร้ อ งต้ อ งระบุ ก ารกระท� ำ ที่ อ ้ า งว่ า เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ
เสรีภาพของตนโดยตรงให้ชันเจนว่าเป็นการกระท�ำใดและละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร
(1.4) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าค�ำร้องไม่เป็นสาระส�ำคัญควรได้รับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับค�ำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
(2) การกระท�ำที่เป็นลักษณะต้องห้ามที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับค�ำร้องไว้
พิจารณา ได้แก่
(2.1) การกระท�ำของรัฐบาล (Act of Government) ประกอบด้วย
การใช้อำ� นาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาล เช่น การประกาศสงคราม การท�ำสนธิสญ
ั ญา
เป็นต้น การใช้อ�ำนาจทางรัฐสภาโดยรัฐบาล เช่น การยุบสภา การเสนอกฎหมาย เป็นต้น และการ
ใช้อ�ำนาจของรัฐสภาต่อรัฐบาล เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นต้น
(2.2) รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ก� ำ หนด
กระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว เช่น การใช้สิทธิโต้แย้ง
พร้อมด้วยเหตุผลต่อศาลว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือการใช้สทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 212 และมาตรา 231 (1) ตามล�ำดับ
เป็นต้น
(2.3) กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะและยังมิได้
ด�ำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน
(2.4) เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือ
เรื่องที่ศาลอื่นมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากโดยหลักการทั่วไปของประเทศไทย
เมื่อมีคดีอยู่แล้ว เพื่อมิให้มีการก้าวล่วงการใช้อ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาของแต่ละศาลไม่ว่า
จะเป็นศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหารก็ตาม ห้ามมิให้น�ำคดีที่ได้มีการฟ้องต่อศาลหนึ่ง
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ปัญญา อุดชาชน

ศาลใด หรือการทีแ่ ต่ละศาลมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ แล้วไปยืน่ ฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกไม่ได้ มิฉะนัน้
แล้วจะเป็นการท�ำลายระบบศาลของประเทศไทยโดยสิ้นเชิง
(2.5) การกระท�ำของคณะกรรมการชี้ขาดหน้าที่และอ�ำนาจระหว่าง
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 192
(2.6) การกระท�ำที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และคณะกรรมการตุลาการ
ทหาร รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(3) การละเมิดอันเป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
(3.1) บุคคลเห็นว่าตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญคุม้ ครองไว้
และการละเมิดนั้นเป็นผลจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นมีสิทธิยื่น
ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว
(3.2) ผูต้ รวจการแผ่นดินพิจารณายืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วย
ความเห็นภายใน 60 วันนับแต่วันที่รับค�ำร้องจากผู้ร้อง และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบภายใน
10 วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
(3.3) กรณี ที่ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ไม่ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งหรื อ ไม่ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญภายในก�ำหนดเวลา 60 วันนับแต่วันที่รับค�ำร้องจากผู้ร้อง บุคคลผู้ถูกละเมิดมีสิทธิ
ยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
(3.4) การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าว บุคคลมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
ด้วยโดยอนุโลม
		 2.2.2 บทวิเคราะห์
1) เมือ่ วิเคราะห์การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 และการฟ้องการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 แล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�ำนาจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผ่านมาโดยให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใต้กลไกทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ แต่อย่างไรก็ดหี ากวิเคราะห์เปรียบเทียบทัง้ กรณีการฟ้อง
หน่วยงานของรัฐ และฟ้องการกระท�ำต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 บัญญัตเิ งือ่ นเวลาการพิจารณาได้แตกต่างกัน กล่าวคือ
กรณีการฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ก�ำหนดกรอบเวลาการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้
แต่ก�ำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน
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ขณะทีก่ รณีการฟ้องการกระท�ำได้กำ� หนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาวินจิ ฉัยของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แต่ไม่ได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้
แต่อย่างใด
2) กรณีการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 มีเงื่อนไขที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ผู้ท รงสิท ธิยื่ นค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กล่ า วคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 ใช้ค�ำว่า “ประชาชนและชุมชน” แต่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 ใช้ค�ำว่า “บุคคล
หรือชุมชน” ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผทู้ รงสิทธิดงั กล่าวมีความหมายแคบลงและมีผลในทางปฏิบตั คิ ำ� ว่า “บุคคล”
หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ส่วนค�ำว่า “ชุมชน” ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
พ.ศ. 2551 มาตรา 3 หมายถึง กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน
เพือ่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือท�ำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด�ำเนินการ
อื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและ
แสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
(2) ผูท้ รงสิทธิตอ้ งเป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงเท่านัน้ ไม่ใช่ประโยชน์โดยอ้อม
จากการท�ำหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญหมวด 5 หน้าที่ของรัฐตั้งแต่มาตรา 52 ถึงมาตรา 63 และ
ได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้า
เกินสมควร ทั้งนี้ ผู้ทรงสิทธิจะต้องกล่าวอ้างถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไร
และกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างไร ด้วยเหตุนี้ เมื่อเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ กฎหมาย
จึงก�ำหนดกรอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน เพราะเป็น
หน้าที่ของรัฐจะต้องรีบเร่งด�ำเนินการต่อไป
(3) ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กลั่นกรอง
การพิจารณาค�ำร้องก่อนที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลพิเศษที่ต้องจ�ำกัดขอบเขตและหน้าที่และอ�ำนาจของตนเองประกอบกับ
ประเทศไทยมีศาลรัฐธรรมนูญเพียงแห่งเดียวจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานเข้ามากลัน่ กรอง มิฉะนัน้
ค�ำร้องจะขึ้นมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นจ�ำนวนมาก ผู้ตรวจการแผ่นดินถือว่าเป็นองค์กรอิสระที่
ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีถอื ว่าเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหาร
ที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและบังคับบัญชาหน่วยงานของรัฐ ด้วยเหตุนี้ หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูต้ รวจการแผ่นดินจะแจ้งให้ผรู้ อ้ ง
และหน่วยงานของรัฐทราบซึ่งในกรณีนี้ผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยตามความเห็นของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบถึงการดังกล่าวเพื่อด�ำเนินการต่อไป
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ดังนั้น การที่ผู้ร้องจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยตรงได้จะต้องผ่านกระบวนการ
ตามกฎหมายและการพิจารณาของหน่วยงานทั้งสองดังกล่าวเสียก่อน
(4) การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ประชาชนสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องได้ คือ
(4.1) ศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 179 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 9 ซึง่ เป็นคดีพพิ าทเกีย่ วกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จึงเป็นลักษณะการฟ้อง
คดีปกครองโดยมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีคือผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี
(4.2) ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 51 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 45 ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นลักษณะ
การฟ้องคดีรัฐธรรมนูญ โดยมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงาน
ของรัฐ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาเขตอ�ำนาจทั้งสองศาลจะต้องวางหลักไว้ให้ชัดเจนในค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
3) กรณีการฟ้องการกระท�ำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 46, มาตรา 47, และมาตรา 48 มีเงื่อนไขที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ผู้ทรงสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46, มาตรา 47, และมาตรา 48 ใช้ค�ำว่า “บุคคล”
เหมือนกัน
(2) ผู้ทรงสิทธิต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงไม่ใช่
โดยอ้อมและได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้
อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น
(3) เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46, มาตรา 47, และมาตรา 48 แล้วเห็นว่า
(3.1) บทบัญญัติตามมาตรา 46 ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท�ำ
ซึง่ ในทางวิชาการแล้วการกระท�ำแบ่งออกเป็นการกระท�ำทางนิตบิ ญ
ั ญัติ (Legislative Acts) การกระท�ำ
ทางบริหาร (Executive Acts) และการกระท�ำทางตุลาการ (Judicial Acts) ซึ่งผู้ร้องต้องระบุการ
กระท�ำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงให้ชัดเจนว่าเป็นการกระท�ำใดและ
ละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตนอย่างไร โดยจะต้องยืน่ ค�ำร้องต่อผูต้ รวจการแผ่นดินเสียก่อนภายใน
90 วัน
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(3.2) บทบัญญัติตามมาตรา 47 ดังกล่าวต้องเป็นการกระท�ำที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ซึ่งใช้อ�ำนาจรัฐและบทบัญญัติตามมาตรา 47 ยังได้บัญญัติจ�ำกัดเขตอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับค�ำร้องที่เป็นการกระท�ำทั้งหมด 6 ประการตามบทบัญญัติมาตรา 47(1),
มาตรา 47(2), มาตรา 47(3), มาตรา 47(4), มาตรา 47(5), และมาตรา 47(6) เช่น เรื่องที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอืน่ หรือเรือ่ งทีศ่ าลอืน่ มีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ถึงทีส่ ดุ แล้ว และเรือ่ งที่
กฎหมายบัญญัตขิ นั้ ตอนและวิธกี ารไว้เป็นการเฉพาะและยังมิได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารนัน้
ครบถ้วน เป็นต้น
(3.3) บทบัญญัติตามมาตรา 48 ดังกล่าวได้แยกวัตถุแห่งคดีออกเป็น
2 ประการคือ ประการแรกต้องเป็นการกระท�ำที่ก่อให้เกิดการละเมิดและประการที่สองต้องเป็นการ
ละเมิดที่เป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(4) ผูต้ รวจการแผ่นดินต้องยืน่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยความเห็น
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องจากผู้ร้องและให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการพิจารณาให้
ผูร้ อ้ งทราบภายใน 10 วันนับแต่วนั ทีค่ รบก�ำหนด กรณีผตู้ รวจการแผ่นดินไม่ยนื่ ค�ำร้องหรือไม่ยนื่ ค�ำร้อง
ภายในก�ำหนด 60 วัน ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ กรณีดังกล่าวเพื่อให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินท�ำหน้าที่กลั่นกรองค�ำร้องก่อนที่จะส่งค�ำร้องมาศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
		 2.2.3 การบังคับและผลผูกพันตามค�ำวินิจฉัย
		
1) วิธีการบังคับตามค�ำวินิจฉัย กล่าวคือ ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ไม่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบังคับตามค�ำวินิจฉัย
ไว้ว่าจะมีวิธีการบังคับตามค�ำวินิจฉัยอย่างไรหรือให้หน่วยงานใดเป็นผู้มีอ�ำนาจบังคับตามค�ำวินิจฉัย
หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้วล้วนมีกลไกการบังคับตามค�ำวินิจฉัยทั้งสิ้น เช่น
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์อาจก�ำหนดไว้ในค�ำวินจิ ฉัยว่าให้องค์กรของสหพันธ์หรือมลรัฐเป็นผูบ้ งั คับ
ตามค�ำวินิจฉัยและก�ำหนดวิธีการบังคับตามค�ำวินิจฉัยไว้ด้วย กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้
ก�ำหนดไว้ในค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าให้ใช้มาตรการใดมาตรการหนึง่ เพือ่ การบังคับในกรณีนนั้ ๆ
ในกรณีเช่นนี้องค์กรที่ได้รับมอบหมายให้บังคับคดีจึงเป็นองค์กรที่บังคับตามที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์มอบหมาย3 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย รัฐบัญญัติได้บัญญัติไว้โดยให้ถือว่า
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีคา่ บังคับในการบังคับคดีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ4
ทั้งนี้ การบังคับตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี
คือ
3
4

บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2560), หน้า 248.
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1953 มาตรา 36.
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(1) ศาลยุติธรรม กล่าวคือ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1920
มาตรา 146 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
สิทธิเรียกร้องในทางทรัพย์สินที่มีต่อสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด�ำเนินการ
โดยศาลยุติธรรม”
(2) ประธานาธิบดี กล่าวคือ การบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ไม่ใช่กรณีเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 137 หรือกรณีอื่นๆ ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 146 วรรคสอง ให้ด�ำเนินการโดยประธานาธิบดี คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส        
การบังคับตามค�ำวินจิ ฉัยโดยประธานาธิบดีในฐานะประมุขของรัฐเป็นองค์กรทีม่ หี น้าทีบ่ งั คับให้เป็นไป
ตามค�ำวินิจฉัย และศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี การบังคับตามค�ำวินิจฉัยจะปรากฏใน
ค�ำวินจิ ฉัยนัน้ ๆ เช่น คดียบุ พรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหน้าทีบ่ งั คับตามค�ำวินจิ ฉัยตาม
กฎหมายพรรคการเมือง เป็นต้น
เมื่อวิเคราะห์ศักดิ์ของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
รองรับไว้ในลักษณะท�ำนองเดียวกัน ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 27 บัญญัติว่า
“สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ โดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 บัญญัติว่า
“สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
(3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคสอง
และวรรคสาม บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ หรือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับบุคคล
หรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อ
ใช้สทิ ธิทางศาลหรือยกขึน้ เป็นข้อต่อสูค้ ดีในศาลได้” และมาตรา 211 วรรคท้าย บัญญัตวิ า่ “ค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและ
หน่วยงานของรัฐ”
(4) ด้วยเหตุนี้ ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความส�ำคัญยิ่งในการคุ้มครอง
พิทักษ์หลักความมีอ�ำนาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (The Supremacy of the Constitution) ศักดิ์ของ
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงเสมือนเป็นกฎหมายเพราะหากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ากฎหมายใด
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้นจะใช้บังคับมิได้ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะ
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ที่มีผลยกเลิกกฎหมายได้ ศักดิ์ของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น   ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย (The Constitutional Court as the Legislators) เช่น
(4.1) ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียมีความส�ำคัญในการ
พัฒนาหลักการพื้นฐานในบริบทของรัฐธรรมนูญโดยการสร้างหลักการของการกระท�ำทางนิติบัญญัติ
(Legislative Acts) เสมือนกับผู้บัญญัติกฎหมายในทางอ้อม (Austrian legislator to indirectly)
และได้สร้างบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ5
(4.2) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
เงื่อนไขทางสังคมและข้อจ�ำกัดของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการปรับให้
เข้ากับสถานการณ์ทกี่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั ซึง่ เป็นหน้าทีข่ ององค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจตุลาการโดยแท้6
(4.3) ค�ำพิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีลกั ษณะเป็นผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย
ในเชิงบวก (Positive lawmaking) ในรูปแบบของการตีความรัฐธรรมนูญซึ่งมีความส�ำคัญและจ�ำเป็น
เพื่อจะให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถปฏิบัติได้7
		
2) ผลผูกพันตามค�ำวินิจฉัย กล่าวคือ ด้วยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ (To Safeguard
the Constitution) และการสร้างความสมดุลและถ่วงดุลอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร ดังนั้น
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันกับองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจอธิปไตยซึง่ ประกอบด้วยรัฐสภา รัฐบาล
และศาล รวมทัง้ ผูกพันหน่วยงานของรัฐ ทุกองค์กร หลักความผูกพันตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวได้รับการยอมรับในทุกประเทศที่ยึดหลักอ�ำนาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เช่น
(1) ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหพั น ธ์ ย ่ อ มมี ผ ลผู ก พั น องค์ ก ร
ตามรัฐธรรมนูญทั้งระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐ ทุกองค์กร ตลอดจนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน8
รวมถึงผูกพันศาลรัฐธรรมนูญเองด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญอาจกลับค�ำวินิจฉัยเดิม
ของตนเองได้
5

6

7

8

Konrad Lachmayer, Constitutional Courts as Positive Legislators : The Constitutional Court of the Republic
of Austria, Researcher and Lecturer in faculty of law, University of Vienna, (Cambridge University Press,
New York : 2011), p.120.
Ines Härtel, Constitutional Courts as Positive Legislators : The Constitutional Court of the Federal
Republic of Germany, Professor, University of Bochum, (Cambridge University Press, New York : 2011),
p.141.
Lawrence Claus, Constitutional Courts as Positive Legislators : The Supreme Court of the United State
of America, Professor of Law, University of San Diego, (Cambridge University Press, New York : 2011),
p.162.
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1998 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง.
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ปัญญา อุดชาชน

(2) ค�ำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสย่อมผูกพันกับองค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจมหาชนทั้งหลาย รวมถึงผูกพันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและศาล9 นอกจากการผูกพันต่อผล
ของค�ำวินิจฉัยแล้วยังต้องผูกพันกับเหตุผลในค�ำวินิจฉัยที่เป็นพื้นฐานของค�ำวินิจฉัยนั้นๆ ด้วย10
		 2.2.4 บทวิเคราะห์
			
เมื่อวิเคราะห์การบังคับและผลผูกพันตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
เห็นว่าค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (The Judgement) มีศกั ดิท์ มี่ ผี ลบังคับเสมือนเป็นกฎหมาย
(Gesetzeskraft) หากศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
กฎหมายนั้นก็ใช้บังคับมิได้ซึ่งแสดงถึงความเสียเปล่าของกฎหมายที่ไม่มีผลใช้บังคับและห้ามมิให้
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญดังกล่าวนัน้ ต่อไปอีก ศาลรัฐธรรมนูญจึงเปรียบเสมือน
ผู้ท�ำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ (The Constitutional Court as the Positive Legislators)
เพือ่ ให้การใช้บงั คับกฎหมายสอดคล้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในโลกปัจจุบนั คณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงท�ำหน้าทีค่ ล้ายกับผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย (The Judge made law) ดังนัน้ การบังคับ
ตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงเปรียบเสมือนการบังคับใช้กฎหมายนัน่ เอง เพือ่ ให้การบังคับใช้
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพมากขึน้ อาจมีกลไกขึน้ มารองรับเพิม่ เติมก็ได้ กลไกดังกล่าว
อาจถูกระบุในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์กำ� หนดการบังคับไว้ในรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1998 มาตรา 35 และ
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียก�ำหนดการบังคับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย  
ค.ศ. 1920 มาตรา 146 ให้เป็นอ�ำนาจของศาลยุติธรรมหรือประธานาธิบดี แล้วแต่กรณี เป็นต้น การ
บังคับตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวอาจบังคับให้มผี ลในอนาคตหลังจากวันทีม่ คี ำ� วินจิ ฉัย
ก็ได้ กรณีศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อก�ำหนดในการ
วิธีการบังคับให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย แต่ที่ผ่านมาได้มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเชิงแนะน�ำให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด�ำเนินการ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญได้แนะน�ำให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรี ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อ
ก�ำหนดวันเลือกตัง้ ดังกล่าวใหม่ตอ่ ไป เป็นต้น ส�ำหรับผลของค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมผูกพัน
ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานของรัฐ และขณะเดียวกันย่อมผูกพันกับศาลรัฐธรรมนูญเองด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักความมีอ�ำนาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (The Supremacy of the Constitution)
		 2.2.5 มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
1) มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยเป็นมาตรการหนึง่ ของศาลในการ
บริหารจัดการคดีรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงหรือยากแก่การแก้ไข
9
10

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 62 วรรคสอง.
ค�ำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส No. 62-18 L. ลงวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1962.
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เยียวยาในภายหลังหรือเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยกรณีดังกล่าวเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�ำ
ของบุคคลจะใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4911 ส�ำหรับกรณี
ของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ มีมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ดังตัวอย่างเช่น
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ กล่าวคือ ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับ
คูค่ วามหรือเพือ่ ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึน้ กับสาธารณะ หรือเหตุอนื่ ทีก่ ระทบต่อประโยชน์สว่ นรวม
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีอ�ำนาจในการก�ำหนดวิธีการชั่วคราวใช้บังคับก่อนมีค�ำวินิจฉัยได้12
โดยสามารถก�ำหนดขึน้ ใช้บงั คับเป็นเวลา 6 เดือน แต่อาจขยายเวลาดังกล่าวได้ดว้ ยคะแนนเสียง 2 ใน 3
ขององค์คณะ ทั้งนี้ การก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความจ�ำเป็นเร่งด่วน เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ13 และความจ�ำเป็นเร่งด่วนดังกล่าวค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ เ หตุ ผ ลในการวิ นิ จ ฉั ย คดี ดั ง กล่ า วในภายหลั ง ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทราบก็ ไ ด้14
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้เคยใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ได้แก่
(1) การเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายท�ำแท้งซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภา
ผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและก�ำลังจะมีผลบังคับใช้15
(2) การสัง่ ระงับการสอบถามความเห็นของประชาชนเกีย่ วกับอาวุธอะตอม16
(3) การสั่งยกเลิกวันเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิ่น17
(4) การสั่งระงับการออกอากาศรายการโทรทัศน์18
(5) การสั่งระงับการบังคับคดีแพ่ง19
11

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 49 บัญญัติว่า บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
		
ผูใ้ ดทราบว่ามีการกระท�ำตามวรรคหนึง่ ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การ
ให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้
        ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีค�ำสั่งไม่รับด�ำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ด�ำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค�ำร้องขอผู้ร้องขอจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
การด�ำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการตามวรรคหนึ่ง
12
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1998 มาตรา 32.
13
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1998 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง.
14
รัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1998 มาตรา 32 วรรคห้า.
15
BVerfGE 37, 324 ff.
16
BVerfGE 7, 367 ff.
17
BVerfGE 11, 306 ff.
18
BVerfGE 1, 236 ff.
19
BVerfGE 6, 388 (108) ff.
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ปัญญา อุดชาชน

(6) การสั่งระงับผลในทางกฎหมายของค�ำพิพากษาของศาลจนกว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะได้มีค�ำวินิจฉัยในค�ำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ20
2) ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เดิมไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่
บัญญัติให้ใช้มาตรการหรือวิธีการบังคับชั่วคราวเป็นการเฉพาะ เพียงแต่ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 6 ก�ำหนดให้นำ� ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณา
ความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม การน�ำประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งว่าด้วยการสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว
มาใช้ส่งผลให้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค�ำโต้แย้งจากนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ว่า หากศาลรัฐธรรมนูญ
ประสงค์จะก�ำหนดวิธกี ารชัว่ คราวก่อนมีคำ� วินจิ ฉัยจะต้องบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งเพราะวิธีการชั่วคราวก่อนมี
ค�ำวินจิ ฉัยเป็นมาตรการส�ำคัญในกระบวนการพิจารณาคดีรฐั ธรรมนูญ กรณีดงั กล่าวนีเ้ ป็นปัญหาส�ำคัญ
ของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เรื่องค�ำร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 68
กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้ ค�ำร้องของผู้ร้อง
ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งคุ้มครองคดีเป็นการฉุกเฉินและศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำสั่งรับค�ำร้องไว้
พิจารณาวินจิ ฉัยพร้อมทัง้ มีคำ� สัง่ ไปยังเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรว่าให้ดำ� เนินการแจ้งประธานรัฐสภา
ให้รอการด�ำเนินการเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไว้กอ่ นจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำ� วินจิ ฉัย
หรือค�ำสัง่ เพราะว่าอาจกระทบต่อการใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐสภาในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ21
แต่ในทีส่ ดุ รัฐสภาได้ดำ� เนินการประชุมในวาระทีส่ ามและเห็นว่าญัตติการเสนอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ชอบแล้วตามกระบวนการทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พทุ ธศักราช 2550 มาตรา 291
ปัจจุบันมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยและการออกค�ำสั่งมีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 71
		 2.2.6 บทวิเคราะห์
1) เมือ่ วิเคราะห์มาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
เห็ น ว่ า เป็ น มาตรการในกระบวนการบริ ห ารจั ด การคดี รั ฐ ธรรมนู ญ ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้
การพิจารณาคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอำ� นาจใช้อำ� นาจนีโ้ ดยอาศัยอ�ำนาจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
มาตรา 264 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2561 มาตรา 71
2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ    
พ.ศ. 2561 มาตรา 71 บัญญัตวิ า่ “เพือ่ ป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างร้ายแรงทีย่ ากแก่การแก้ไข
20
21

BVerfGE 84, 286 ff.
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 หน้า 9.
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วิพากษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 : ศาลรัฐธรรมนูญ

เยียวยาในภายหลัง หรือเพื่อป้องกันความรุนแรงอันใกล้จะถึงและค�ำร้องของผู้ร้องมีเหตุอันมีน�้ำหนัก
ทีศ่ าลจะวินจิ ฉัยให้เป็นไปตามค�ำร้อง เมือ่ ศาลเห็นสมควรหรือคูก่ รณีได้ยน่ื ค�ำขอ ให้ศาลมีอำ� นาจก�ำหนด
มาตรการหรือวิธีการใดๆ เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยและออกค�ำสั่งไปยังหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทคดี
ทีก่ ำ� หนดในข้อก�ำหนดศาล” หากวิเคราะห์ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวแล้วพบว่า ศาลเป็นผูก้ ำ� หนดมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยและออกค�ำสั่ง ค�ำว่า “ศาล” หมายถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ดังนัน้ ศาลจึงหมายถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมด
9 คน โดยองค์คณะในการนัง่ พิจารณาและในการท�ำค�ำวินจิ ฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่น้อยกว่า 7 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211 ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญและไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับ
ศาลยุตธิ รรมทีม่ พี ระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มาตรา 24 หรือศาลปกครองมีระเบียบทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ด้วยเหตุนี้ “ตุลาการประจ�ำคดี” ของศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ประกอบด้วย 4 คน
จึงไม่มอี ำ� นาจในการออกมาตรการหรือวิธกี ารชัว่ คราวก่อนการวินจิ ฉัยและออกค�ำสัง่ หากเปรียบเทียบ
กับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์แล้ว รัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1998 มาตรา 32
ได้บัญญัติไว้โดยค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมีกรอบระยะเวลาบังคับเพียง 6 เดือนหลังจากออกค�ำสั่งแล้ว
แต่สามารถออกค�ำสั่งใหม่ได้โดยใช้เสียง 2 ใน 3 ขององค์คณะที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

ส่วนสุดท้าย ข้อเสนอแนะ

3.1 หลักการให้มี “ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน” การพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญของ
ศาลรัฐธรรมนูญไทยยังไม่มีตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur Judge) เนื่องจากข้อก�ำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยตุลาการ
ผู้รับผิดชอบส�ำนวนแต่อย่างใด ในทางปฏิบัติเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้ท�ำการไต่สวนจนข้อเท็จจริงเป็นที่
ยุติแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแถลงด้วยวาจา
ก่อนลงมติและลงมติ องค์คณะของตุลาการรัฐธรรมนูญในการนัง่ พิจารณาและในการท�ำค�ำวินจิ ฉัยต้อง
ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถอื เสียงข้างมาก
เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้
และค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ
และหน่วยงานของรัฐ22 เมื่อที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติและลงมติตามล�ำดับตัวอักษร
22

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 211.
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ของชือ่ คือ ก ถึง ฮ แต่ไม่ใช่กติกาตายตัวแต่อย่างใด ประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจเริม่ จากล�ำดับตัวอักษร
ฮ ถึง ก ก็ได้ ส่วนประธานศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้แถลงด้วยวาจาก่อนลงมติและลงมติเป็นคนสุดท้าย
จากนั้นประธานศาลรัฐธรรมนูญจะสรุปนับคะแนนเสียงว่าคะแนนเสียงเอกฉันท์หรือเสียงข้างมาก
และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดบ้าง
หากเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศล้วน
ให้ความส�ำคัญกับตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur Judge) มาก เนื่องจากเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายให้รบั ผิดชอบคดีนนั้ ๆ โดยมีหน้าทีใ่ นการศึกษา ค้นคว้า
และเสนอความเห็นของตนต่อทีป่ ระชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าคดีทตี่ นเป็นผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน
ตนมีความเห็นว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมด้วยเหตุผลก่อนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คนอืน่ จะแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติและลงมติ ลักษณะดังกล่าวนีเ้ ป็นการคานและดุลการตัดสินใจลงมติ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคน นอกจากนัน้ ตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนจะมีหน้าทีใ่ นการยกร่าง
ค�ำวินิจฉัยและอ่านค�ำวินิจฉัยด้วย ตัวอย่างเช่น
3.1.1 ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี
ประกอบด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น จ�ำนวน 9 คน โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง
ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี23้
1) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณสมบัติสูง เช่น เคยเป็นผู้พิพากษาหรือ
อัยการสูงสุด เป็นต้น
2) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เคยด�ำรงต�ำแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมาก่อน
3) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทีม่ ปี ระสบการณ์ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานของรัฐ
ระดับ 4 หรือสูงกว่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือสูงกว่า เช่น สภาแห่งชาติหรือฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายตุลาการ เป็นต้น
		3.1.2 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย
ผูพ้ พิ ากษาทัง้ สิน้ จ�ำนวน 9 คน โดยประธานศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาจะแต่งตัง้ ผูพ้ พิ ากษาผูร้ บั ผิดชอบ
ส�ำนวนเพื่อท�ำหน้าที่ในทางธุรการคดี การยกร่างค�ำพิพากษากลาง และการอ่านค�ำพิพากษา
3.1.3 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรัง่ เศส กล่าวคือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐฝรัง่ เศสประกอบด้วย 2 ประเภทคือ ตุลาการรัฐธรรมนูญทีม่ าจากการแต่งตัง้ จ�ำนวน 9 คน
และตุลาการรัฐธรรมนูญโดยต�ำแหน่งได้แก่ อดีตประธานาธิบดีทุกคน การประชุมคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสประกอบด้วยตุลาการรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 7 คน โดยประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐฝรัง่ เศสจะแต่งตัง้ ตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนโดยมีอำ� นาจหน้าทีร่ วบรวมข้อมูล
23

Interview with H.E.Park Han Chul, The President of the Constitutional Court of the Republic of Korea,
โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, 21 September 2016, Seoul, The Republic of Korea.
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วิพากษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 : ศาลรัฐธรรมนูญ

วิเคราะห์ข้อมูล ค้นคว้าเอกสารหรือค�ำพิพากษา เสนอความเห็นทางคดีต่อที่ประชุมคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญและยกร่างค�ำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
3.1.4 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ กล่าวคือ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัง้ สิน้ จ�ำนวน 16 คน มี 2 องค์คณะๆ ละ
8 คน แต่ละองค์คณะประกอบด้วย ประธานองค์คณะ ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1986 ได้ก�ำหนดการแต่งตั้ง ภารกิจ
และอ�ำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน ดังนี้
1) องค์คณะก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายส�ำนวนและการมอบค�ำร้องให้ตุลาการ
ผู้รับผิดชอบส�ำนวนก่อนเริ่มปีปฏิบัติงานในแต่ละปี24
2) ค�ำร้องที่ไม่อาจมอบให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งเป็น ตุลาการ
ผู้รับผิดชอบส�ำนวนได้ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1) ให้มอบแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในองค์คณะนั้น
ตามล�ำดับไป ทั้งนี้ โดยเริ่มจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อาวุโสน้อยที่สุดจากอายุการปฏิบัติงาน25
3) ประธานองค์คณะเป็นผู้แต่งตั้งตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน26
4) ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนแถลงความเห็นเกี่ยวกับคดีเป็นลายลักษณ์อักษร
ในคดีทอี่ งค์คณะมีหน้าทีต่ อ้ งวินจิ ฉัยชีข้ าดและตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนอาจท�ำร่างค�ำวินจิ ฉัยพร้อม
เหตุผลเพื่อให้องค์คณะพิจารณาก็ได้27
5) ตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนสนับสนุนการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาคดี
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคดี28
6) ประธานองค์คณะโดยค�ำแนะน�ำของตุลาการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนหรือองค์คณะ    
มีอ�ำนาจขอข้อมูลจากศาลสูงสุดต่างๆ แห่งสหพันธ์หรือศาลสูงสุดต่างๆ แห่งมลรัฐได้29
			
ด้วยเหตุความส�ำคัญของการมีตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน (Rapporteur
Judge) ดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญไทยควรให้มตี ลุ าการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนขึน้ เพือ่ ให้กระบวนการ
พิจารณาคดีรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความถ่วงดุลในการเสนอความเห็นใน
เนื้อหาของคดีและส่งผลให้คู่กรณีได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดี
3.2 หลักการจัดท�ำค�ำวินจิ ฉัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 53 วรรคแรกและวรรคท้าย ก�ำหนดว่าค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือค�ำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการ
24
25
26
27
28
29

ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1986 ข้อ 20 (1).
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1986 ข้อ 20 (2).
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1986 ข้อ 20 (3).
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1986 ข้อ 23 (1).
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1986 ข้อ 22 (2).
ข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ค.ศ. 1986 ข้อ 22 (3).
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พิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายทีย่ กขึน้ อ้างอิง ค�ำวินจิ ฉัยของศาลต้องลงลายมือชือ่ ของตุลาการทีว่ นิ จิ ฉัย ถ้าตุลาการคนใด
มีเหตุจำ� เป็นไม่สามารถลงลายมือชือ่ ได้ให้องค์คณะนัน้ มอบหมายให้ตลุ าการคนใดคนหนึง่ เป็นองค์คณะ
จดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วกลัดรวมกันไว้กับค�ำวินิจฉัย ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ที่ประชุม
ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบแล้ว จะน�ำไปอ่านในห้องออกนัง่ พิจารณาคดี เผยแพร่ทางเว็บไซต์และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
การจัดท�ำค�ำวินิจฉัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษามีประเด็นส�ำคัญที่เป็นปัญหาในการ
ด�ำเนินการดังกล่าว คือ
		 1) ปัญหาการยกร่างค�ำวินิจฉัย กล่าวคือ เมื่อมีการแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติและลงมติ
เสร็จแล้ว ในทางปฏิบัติในการยกร่างค�ำวินิจฉัย องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คนใดคนหนึง่ เป็นผูจ้ ดั ท�ำค�ำวินจิ ฉัยตามมติของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามติของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเอกฉันท์
องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่ง แต่ถ้ามติของศาลรัฐธรรมนูญเป็น
เสียงข้างมาก องค์คณะอาจมอบหมายให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในเสียงข้างมากเป็นผู้จัดท�ำ
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ในทางปฏิบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับมอบหมายให้ยกร่าง
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมักจะเอาความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนตนของตนเองมาเป็นต้นร่าง
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นส�ำคัญคือเหตุผลและตรรกะทางกฎหมายของค�ำวินิจฉัยจะถูก
หยิบยกมาเป็นเหตุผลสนับสนุนการลงมติ ดังนั้น เมื่อน�ำร่างค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเข้าสู่
ทีป่ ระชุมศาลรัฐธรรมนูญ เหตุผลทีส่ นับสนุนการลงมติบางครัง้ ถูกตัดออก บางครัง้ ถูกเพิม่ เติม บางครัง้
ก็ไม่ชดั เจน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คำ� วินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและสามารถน�ำไปอ่านได้ตามก�ำหนดเวลา
ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ กรณีดงั กล่าวนีเ้ นือ่ งจากศาลรัฐธรรมนูญไทยไม่มตี ลุ าการผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวนซึง่ ท�ำหน้าที่
ในการยกร่างค�ำวินิจฉัยและตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวนจะต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามคดี
ที่ได้รับมอบหมายและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในการแต่งตั้งตุลาการผู้รับผิดชอบส�ำนวน
		2) ปัญหาเงื่อนไขของวันและเวลาในการอ่านค�ำวินิจฉัย กล่าวคือ ด้วยเหตุที่คดี
รัฐธรรมนูญเป็นคดีที่ส�ำคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยปกติแล้วการก�ำหนดวันประชุม
เพื่อลงมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและก�ำหนดวันอ่านค�ำวินิจฉัยมักจะเป็นวันเดียวกันโดย
มีการประชุมในช่วงเช้าและนัดฟังค�ำวินจิ ฉัยในภาคบ่าย ดังนัน้ กระบวนการยกร่างค�ำวินจิ ฉัย พิจารณา
เห็นชอบร่างค�ำวินจิ ฉัย ตรวจสอบค�ำวินจิ ฉัยและผลค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีขอ้ จ�ำกัดภายใต้เวลา
อันจ�ำกัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ในทางธุรการ เช่น ค�ำผิด ค�ำถูก สะกด การันต์ เป็นต้น
หรืออาจส่งผลในตรรกะเหตุผลอาจไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรและน�ำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
หากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
ล้วนให้ความส�ำคัญกับเหตุผลของการลงมติมาก แม้กระทั่งก่อนลงมติและอ่านค�ำวินิจฉัย ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญอาจเปลีย่ นแนวคิดใหม่ได้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งก่อนการลงมติ เมือ่ อ่านค�ำวินจิ ฉัยแล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดได้ ตัวอย่างเช่น
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(1) ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ค�ำพิพากษาของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา
ต้องอ่านเปิดเผยต่อสาธารณะและอ่านค�ำพิพากษาทัง้ หมดรวมถึงความเห็นของผูพ้ พิ ากษาแต่ละคนด้วย
และผู้พิพากษาสามารถเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือแนวคิดของตนได้แต่ต้องก่อนการอ่านค�ำพิพากษา
(2) ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ กล่าวคือ ข้อก�ำหนดของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
ค.ศ. 1986 ข้อ 26 (2) ก�ำหนดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ ร่วมวินจิ ฉัยคดีอาจเรียกร้องให้มกี ารประชุม
ปรึกษาคดีต่อไปได้จนถึงเวลาที่ได้มีการประกาศค�ำวินิจฉัยหรือส่งค�ำวินิจฉัย
			 ด้วยบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะดังกล่าว เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติเฉพาะของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ หน้าที่และอ�ำนาจของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามพันธกิจของรัฐธรรมนูญสามารถด�ำเนินการได้ในทางปฏิบตั เิ ป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
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ความเป็นตุลาการภิวัฒน์ของศาลรัฐธรรมนูญ
กับการด�ำรงหลักนิติธรรม
ประกิต ประสิทธิ์ศุภพล*

1. บทน�ำ

นับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการยกระดับจากความเป็น “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”ขึ้นเป็น
องค์กรศาลรัฐธรรมนูญภายใต้การรับรองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึง่ นับเป็น
การก�ำหนดให้มกี ารจัดตัง้ ศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ในประเทศไทยเป็นครัง้ แรก และต่อเนือ่ งมายังรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในปัจจุบัน ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ตุลาการที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“ผู้พิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”1 ดังมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่า
“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญนี้เป็นอันใช้บังคับมิได้” ซึ่งแน่นอนว่าศาลรัฐธรรมนูญนอกจากจะต้องด�ำรงไว้ซึ่งความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแล้ว ยังต้องด�ำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมในสังคมผ่านการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญอีกด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายครั้งหลายคราวที่
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั้งสังคม จนกระทั่งมีการตั้งค�ำถาม
และการวิพากษ์วจิ ารณ์ในวงกว้างเกีย่ วกับบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับความเป็น “ตุลาการภิวฒ
ั น์”
ซึง่ ก็ปรากฏการวิพากษ์วจิ ารณ์ทงั้ ในแง่บวกและแง่ลบ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนซึง่ เป็นผูห้ นึง่ ซึง่ อยูใ่ กล้ชดิ กับ
องค์กรศาลรัฐธรรมนูญจึงขอน�ำเสนอมุมมองที่น่าสนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นเกี่ยวกับ “ตุลาการภิวัฒน์” ในการด�ำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมในสังคม

2. ข้อความคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ
2.1 หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ในระบบกฎหมายอังกฤษ
ข้อความเกี่ยวกับ “หลักนิติธรรม” หรือ “The Rule of Law” ดังว่าปรากฏตัวขึ้นใน
สหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลงาน Albert Venn Dicey (1835-1922) ที่มีชื่อว่า
“Introduction to the Study of the Law of the Constitution”(1915) ที่พยายามเทียบเคียง
* ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
1

ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, รวมบทความทางวิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 5 : “ศาลรัฐธรรมนูญกับ
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน”, กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.
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The Rule of Law กับทฤษฎี Rechtsstaat หรือ État de droit หรือที่เรียกกันเป็นภาษาไทยว่า
“นิติรัฐ” โดยมุ่งหมายใช้เป็นหลักเพื่อคานกับการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาที่เป็นไปตาม
หลักความมีอ�ำนาจสูงสุดของรัฐสภา2 ซึ่ง “The Rule of Law” หรือที่นักกฎหมายส่วนใหญ่ใช้ค�ำว่า
“หลักนิติธรรม” นั้น ได้เคยปรากฏการแปลค�ำว่า “The Rule of Law” นี้ ด้วยถ้อยค�ำต่างๆ อาทิเช่น
หลักธรรม, หลักความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย, นิติธรรมวินัย, หลักกฎหมาย, หลักธรรมแห่งกฎหมาย,
นิติปรัชญา, นิติสดมภ์, หลักนิติธรรมและหลักความยุติธรรมตามกฎหมาย เป็นต้น โดยเนื้อหา
อันเป็นใจความส�ำคัญของหลักนิตธิ รรมนัน้ จะต้องมีหลัก 3 ประการ คือ (1) บุคคลจะต้องไม่ถกู ลงโทษ
หรือท�ำให้เสียหาย เว้นแต่จะมีการฝ่าฝืนกฎหมายธรรมดา ซึ่งยอมรับบังคับใช้โดยศาลธรรมดาหรือ
อีกนัยหนึง่ จะต้องไม่ให้การปกครองมีการใช้ดลุ พินจิ อย่างกว้างขวาง (2) บุคคลทุกคนจะต้องอยูใ่ นบังคับ
กฎหมายธรรมดาอย่างเท่าเทียมกันและอยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลธรรมดา และ (3) สิทธิเสรีภาพ
จะต้องเป็นผลมาจากกฎหมายธรรมดาที่ศาลธรรมดายอมรับมาบังคับใช้ มิใช่มาจากรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อกั ษร3 ซึง่ ต่อมาภายหลังหลักทัง้ สามของไดซียไ์ ด้รบั การโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริงไปทัง้ หมด
2.2 หลักนิติรัฐ หรือ RECHTSSTAAT ในระบบกฎหมายเยอรมัน
หนึง่ ในหลักการพืน้ ฐานซึง่ ส�ำคัญต่อการจัดองค์กรของรัฐเสรีประชาธิปไตยตามแนวคิดในระบบ
กฎหมายเยอรมัน ก็คือ หลักนิติรัฐ (das Rechtsstaatsprinzip) ด้วยเหตุที่หลักประชาธิปไตยและ
หลักนิติรัฐมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง จนอาจกล่าวได้ว่าหลักประชาธิปไตยเป็นหลักที่
เอื้อให้เกิดหลักนิติรัฐ และขณะเดียวกันหลักนิติรัฐก็เป็นหลักที่ส่งเสริมสนับสนุนหลักประชาธิปไตย4
ในระบบกฎหมายเยอรมันหลักนิติรัฐ หรือ das Rechtsstaatsprinzip นักกฎหมายเยอรมันมีแนวคิด
แยกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรก ได้แก่ ออตโตแบร์ (Otto Bähr) ผู้ซึ่งเชื่อมั่นในเขตอ�ำนาจที่กว้างขวาง
ของศาลยุติธรรม ในขณะที่รูดอฟ กไนซ์ (Rudolf Gneist)5 เห็นควรให้มีการจัดตั้งศาลปกครอง
แยกขึ้นมาต่างหาก ซึ่งแนวความเห็นประการหลังนี้นับเป็นรากฐานในการเกิดขึ้นขององค์กรตุลาการ
ที่เรียกว่า “ศาลปกครอง” ซึ่งคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าศาลปกครองไทยก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
เช่นนี้เอง
2

3
4
5

อักขราทร จุฬารัตน, ถอดความจากปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของศาลในการพัฒนาหลักนิติธรรมในประเทศไทย”
ในงานประชุมทางวิชาการทางนิติศาสตร์ประจ�ำปี (ครั้งที่ 4) เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2553, หน้า 10.
ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, “หลักนิติธรรม” ลงพิมพ์ใน นิติรัฐ นิติธรรม, โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541, หน้า 95–96.
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : วิญญูชน,
2543, หน้า 23.
คาร์ล-เพเตอร์ ซอมเมอร์มนั , การสัมมนาทางวิชาการ “หลักประกันสิทธิในการฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง” เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม
2554 ณ ส�ำนักงานศาลปกครอง (แปลและเรียบเรียงโดย เชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ์), 2554, หน้า 33–50.
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ในรัฐธรรมนูญของเยอรมันได้วางหลักการพื้นฐานที่ส�ำคัญอันเป็นการส่งเสริมหลักนิติรัฐ
(Rechtsstaat) ให้เกิดขึน้ ในประการทีส่ ำ� คัญคือ หลักความเสมอภาค (Gleichheitssatz) ซึง่ ในมาตรา 3
รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (Grundgesetz)6 ได้วางหลักความเสมอภาคไว้ทั้ง “หลักความ
เสมอภาคเฉพาะเรือ่ ง” อันกล่าวถึงความเสมอภาคของชายและหญิง และ “หลักความเสมอภาคทัว่ ไป”
ตามมาตรา 3 วรรคสาม ที่มีการยกตัวอย่างความแตกต่างในประการต่างๆ ที่ห้ามยกเป็นเหตุของการ
ปฏิบัติให้แตกต่างกัน7 ซึ่งหลักความเสมอภาคของเยอรมันที่ได้รับการพัฒนามาอย่างเป็นรูปธรรมนี้
ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ก็ ไ ด้ น� ำ มาบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นมาตรา 30 ในท� ำ นองเดี ย วกั น
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงถึงความส�ำคัญของหลักความเสมอภาคดังกล่าวผ่านทางค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาก็เป็นหลักที่ส�ำคัญหลักหนึ่งของหลักนิติรัฐ
โดยความมุ่งหมายของหลักดังกล่าวมุ่งคุ้มครองอ�ำนาจตุลาการต่อการแทรกแซงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากอ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจนิติบัญญัติ8 อันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาวางอยู่บนพื้นฐานของ
หลักความเป็นอิสระ 3 ประการ กล่าวคือ (1) ความอิสระจากคู่ความ (Parteinunabhaengigkeit),
(2) ความอิสระจากรัฐ (Staatsunabhaengigkeit) และ (3) ความอิสระจากสังคม (Gesellschafsunabhaengigkeit) ซึง่ หลักความเป็นอิสระดังกล่าวของเยอรมันอาจเทียบเคียงได้กบั หลักการปราศจาก
อคติ 49  ทีต่ ลุ าการไทยต้องยึดถือ หากผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการปราศจากความเป็นกลางหรือไม่สามารถ
รักษาความเป็นกลางไว้ได้ย่อมเป็นอันตรายต่อความเชื่อถือศรัทธาของสังคม และหากปราศจาก
ความอิสระและเป็นกลางดังกล่าวแล้วศาลย่อมไม่อาจด�ำรงหลักนิติธรรมได้แต่อย่างใด

6

7
8
9

มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน บัญญัติว่า
   “(1) บุคคลย่อมเสมอภาคกันต่อหน้า (ภายใต้) กฎหมาย
(2) ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ให้รัฐด�ำเนินการสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความมีสิทธิเท่าเทียมกันของ
หญิงและชาย และก่อให้เกิดผลในการขจัดความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่
(3) บุคคลไม่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติได้เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ถิ่นก�ำเนิดและ
เผ่าพันธุ์ ความเชื่อ ความคิดในทางศาสนาหรือทางการเมือง บุคคลไม่อาจได้รับการปฏิบัติอย่างเสียเปรียบ
เพราะเหตุแห่งความพิการของบุคคลนั้น”
บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540, ส�ำนักงาน
ศาลปกครอง, หน้า 107–135.
Schmidt-Raentsch, Deutsches Richtergesetz, Kommentar, 1995 pp.25 อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ, เพิ่งอ้าง,
หน้า 31-32.
หลักอคติ 4 เป็นหลักแห่งความไม่มอี คติหรือความล�ำเอียง 4 ประการ คือ ฉันทาคติ (ล�ำเอียงเพราะรักหรือชอบใจ), โทสาคติ
(ล�ำเอียงเพราะโกรธหรือไม่พอใจ), ภยาคติ (ล�ำเอียงเพราะกลัวภัยหรือภยันตรายใดๆ) และสุดท้ายคือ โมหาคติ (ล�ำเอียง
เพราะความหลง ไม่กระจ่างแจ้งในความจริง)
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภพล

2.3 หลักนิติรัฐ หรือ ETAT DE DROIT ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีรูปแบบการปกครอง
เป็นแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา และเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย ส่วนระบบศาล
เป็นระบบศาลคู่ กล่าวคือ มีศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เช่นเดียวกับประเทศไทย โดย “Etat de
droit”10 หรือ “หลักนิตริ ฐั ” ในฝรัง่ เศสนัน้ หมายถึง รัฐทีต่ อ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
ทั้งในกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้อ�ำนาจรัฐต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และทั้งเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้สิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในรัฐ หัวใจส�ำคัญของหลักนิติรัฐ11 นั้นอาจสรุปหลักการส�ำคัญได้
4 ประการ คือ กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุด ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยบุคคลทุกคนต้องอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย ต้องมีการแบ่งแยกอ�ำนาจ
อธิปไตย และต้องมีการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองโดยองค์กร
ที่ใช้อ�ำนาจตุลาการ และการรับรองความเป็นอิสระของตุลาการหรือผู้พิพากษา
2.4 หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐในระบบกฎหมายไทย
ในประเทศไทยเราใช้ค�ำว่า “นิติธรรม” ก่อนค�ำว่า “นิติรัฐ” เพราะได้รับอิทธิพลมาจาก
นักกฎหมายไทยที่จบการศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษอย่างสูง โดยหลักนิติธรรมในไทย
เปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์การเรียนรู้และและบริบททางสังคม โดยสาระส�ำคัญของทั้ง
“นิติธรรม”และ“นิติรัฐ” ไม่แตกต่างกัน แต่โดยรากฐานที่มาที่ต่างกันอาจพบจุดต่างเล็กน้อยก็เพียงที่
หลักนิติธรรมให้ความส�ำคัญกับความมีอ�ำนาจสูงสุดของระบบศาล โดยศาลเป็นที่มาแห่งการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเป็นสิง่ ทีบ่ งั เกิดผลจริงโดยจากการทีศ่ าลยอมรับบังคับให้ ส่วนหลัก
นิตริ ฐั นัน้ จะเน้นไปทีค่ วามมีอำ� นาจสูงสุดของกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรโดยมีรฐั ธรรมนูญเป็นเครือ่ งมือ
ในการรับรองและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน12 ดังนัน้ การท�ำความเข้าใจของนักกฎหมายไทย
ซึ่งสาระส�ำคัญของหลักนิติธรรมในปัจจุบันที่ยอมรับนับถือกันในวงการนิติศาสตร์ มีดังนี้
1) การปกครองต้องเป็นการปกครองโดยกฎหมาย กล่าวคือ ต้องเป็นการปกครองที่
เป็นธรรมภายในขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดไว้ กฎหมายจะก�ำหนดหลักการและจ�ำกัดขอบเขตแห่ง
อ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายผู้ปกครองรัฐไว้อย่างแน่ชัด และก�ำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
10

11
12

สรุปและเรียบเรียงบางส่วนจากเอกสารทางวิชาการประกอบการบรรยายที่วิทยาลัยการปกครองแห่งประเทศเลบานอน
ซึ่งจัดท�ำขึ้นร่วมกันระหว่าง Jean-Marc Sauvé (รองประธานสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส) et M. Olivier Fuchs (ตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองชั้นอุทธรณ์), La justice administrative au service de l’Etat de droit
(การท�ำหน้าที่ของศาลปกครองในรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายหรือนิติรัฐ), เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2012
อ้างถึงใน ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน์. บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ. “หลักการตีความกฎหมายตาม
ครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม” จุลนิติ ก.ค – ส.ค 53 หน้า 20-22
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน เอกบุญ วงศ์สวัสดิก์ ลุ , นิตริ ฐั นิตธิ รรม, โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
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เอกชนผู้อยู่ใต้การปกครองโดยศาลเพื่อควบคุมการกระท�ำของผู้มีอ�ำนาจมิให้ขัดต่อกฎหมาย หรือ
นอกเหนือกฎหมาย
2) สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเอกชนผู้อยู่ใต้การปกครองต้องได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
3) เอกชนผู้อยู่ใต้การปกครอง ย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน13
ดังนั้น “หลักนิติธรรม” ในทางนิติศาสตร์จึงเป็นหลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายซึ่งจ�ำกัด
อ�ำนาจรัฐเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เป็นไปโดยเสมอภาคกันตามกฎหมาย

3. รากฐานการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญและบทบาทตุลาการภิวัฒน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ความเปลีย่ นแปลงของรัฐสมัยใหม่ในยุโรป
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจสูงสุดจากสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นตัวบุคคลมาสู่ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยซึ่งอ�ำนาจเป็นของประชาชน และมีการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่าย
เพือ่ ตรวจสอบถ่วงดุลซึง่ กันและกัน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนีเ้ องมักปรากฏเสมอว่ารัฐสภา
กลายเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจมากและได้ใช้อ�ำนาจของตนไปโดยไม่สนใจรัฐธรรมนูญ จนเกิดปัญหา
มากมาย ท�ำให้เกิดองค์กร “ศาลรัฐธรรมนูญ” ขึ้นมาถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจของพรรคการเมือง
ฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภา14
จากแนวคิดของนักปรัชญากฎหมายชาวออสเตรียชื่อ ฮันส์ เคลเสน (Hans Kelsen) เสนอให้
จัดตัง้ องค์กรทีม่ ลี กั ษณะพิเศษทีเ่ รียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ”เนือ่ งจากเคลเสนเห็นว่า การควบคุมกฎหมาย
ไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญผ่านการจัดตั้งระบบคณะกรรมการดังของฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
มากเกินไป และการให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินพิจารณาพิพากษาแบบสหรัฐอเมริกาก็เกิดปัญหา
ความคิดอ่านคับแคบไม่ทันกับความต้องการของสังคมและขัดกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ 15 ซึ่งการ
จัดตั้งองค์กรที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวจะท�ำให้ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเป็นการเฉพาะต่อการ
พิจารณาคดีเพือ่ ให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละทันกับเหตุการณ์ของสังคม สอดคล้องกับ
13
14

15

ประยูร กาญจนดุล, “หลักนิติธรรมไทย”, ลงพิมพ์ใน นิติรัฐ นิติธรรม, โครงการต�ำราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541, หน้า 140–141.
อมร จันทรสมบูรณ์, “ศาลรัฐธรรมนูญ”, รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร (เล่ม 2), มิถุนายน 2536, หน้า 299 อ้างใน นพดล เฮงเจริญ,
“ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ”, รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที1่ : ศาลรัฐธรรมนูญไทย,
กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2544, หน้า 23–24.
วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2530, หน้า 669. อ้างใน นพดล เฮงเจริญ, เพิ่งอ้าง,
หน้า 23-24.
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภพล

หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจเพื่อไม่ให้ถูกแทรกแซงกดดันจากฝ่ายการเมืองและมีอิสระในการท�ำงาน
มีกระบวนการพิจารณาทีเ่ ปิดเผย เปิดโอกาสให้คคู่ วามชีแ้ จงแสดงพยานหลักฐานหรือเหตุผลได้ ดังนัน้
จึงจ�ำเป็นทีต่ ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากผูท้ รงคุณวุฒทิ างกฎหมาย การเมืองและเศรษฐศาสตร์
และให้ค�ำวินิจฉัยนั้นมีผลเป็นการทั่วไป16
จากแนวคิดของเคลเสนทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรีย ท�ำให้รฐั ธรรมนูญ
ของออสเตรีย พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ได้สถาปนาสถาบัน “ศาลรัฐธรรมนูญ” ขึ้น เพื่อตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายขึน้ ครัง้ แรกและเป็นแบบอย่างให้กบั ประเทศอืน่ ๆ ในระยะเวลา
ต่อมา เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส เบลเยียม แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และไทย17
ซึง่ ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญไทยนัน้ การเกิดขึน้ ขององค์กรผูต้ ดั สินข้อพิพาทเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญของไทย
เป็นผลมาจากเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ จอมพล ป.พิบูลย์สงครามด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น ได้ ป ระกาศสงครามกั บ ฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต ร และเมื่ อ สงครามสิ้ น สุ ด ลง
ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ ส่งผลให้รัฐไทยต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีให้อยู่ภายใต้การน�ำของ
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช และหลังจากนัน้ ม.ร.ว.เสนีย์ ได้ตราพระราชบัญญัตอิ าชญากรสงคราม พ.ศ. 2488
มาตรา 3 บัญญัตวิ า่ “การกระท�ำใดๆ อันบุคคลได้กระท�ำ ไม่วา่ ในฐานะเป็นตัวการหรือผูส้ มรูต้ อ้ งตามที่
บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาชญากรของสงคราม และผู้กระท�ำเป็นอาชญากรของสงคราม ทั้งนี้
ไม่วา่ การกระท�ำนัน้ จะได้กระท�ำก่อนหรือหลังวันใช้พระราชบัญญัตนิ ”ี้ จากเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ศาลฎีกา
ได้ตัดสินว่า พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 เฉพาะที่ลงโทษการกระท�ำก่อนวันใช้
กฎหมายนี้เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเป็นโมฆะ โดยให้เหตุผลว่า ศาลเป็น
ผู้ใช้กฎหมาย จึงเป็นผู้พิจารณาว่ากฎหมายใดใช้ได้หรือไม่ และภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญแบ่งอ�ำนาจ
ออกเป็นสามฝ่าย แต่ละฝ่ายย่อมมีหน้าที่ยับยั้งและควบคุมกัน ดังนั้นศาลย่อมเป็นผู้มีอ�ำนาจชี้ขาดว่า
กฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากผลแห่งค�ำพิพากษานีท้ ำ� ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่พอใจ
ศาลทีไ่ ด้ลว่ งล�ำ 
้ อ�ำนาจหน้าทีข่ องสภาในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 บัญญัติไว้ในมาตรา 62 ว่า “ท่านว่าสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญนี้” เพื่อยุติข้อขัดแย้งดังกล่าว ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 จึงได้กำ� หนดให้มอี งค์กรพิเศษขึน้ ซึง่ มีหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใด
มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยเรียกว่า “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ”18 ภายหลังจากนัน้
องค์กรดังกล่าวก็ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนยกระดับเป็นศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แล้วเปลีย่ นกลับเป็น “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” อีกครัง้
16
17
18

วิษณุ เครืองาม, เพิ่งอ้าง.
นพดล เฮงเจริญ, เพิ่งอ้าง, หน้า 25.
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตุลาการรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550,
หน้า 1-3.
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ความเป็นตุลาการภิวัฒน์ของศาลรัฐธรรมนูญกับการด�ำรงหลักนิติธรรม

ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พ.ศ. 2549 และกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญอีกครัง้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบัน
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อาจสรุปสาระส�ำคัญของอ�ำนาจหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญได้ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมรัฐธรรมนูญให้เป็นกฎหมายสูงสุดตาม “หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ” ตามมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญ19 ซึง่ ไม่อาจปรากฏผลเป็นจริงได้หากปราศจากทีท่ ำ� หน้าที่
ตรวจสอบ ดังนัน้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีหน้าทีพ่ จิ ารณาตัดสินกฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือการกระท�ำ
20
ของฝ่ายบริหารว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
(2) วินิจฉัยเกี่ยวกับความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นอันเด็ดขาด และมีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา
21421 และมาตรา 216 วรรคสี22่
(3) วินิจฉัยคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้หรือไม่
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรศาล ดังนัน้ การวินจิ ฉัยข้อพิพาทตามอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมต้องเป็นไปตามวิธพี จิ ารณาคดี23 อาทิเช่น การด�ำเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง
เป็นการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย มีการให้โอกาสคู่ความแสดงความเห็นหรือพยานหลักฐานของตน
ก่อนการวินจิ ฉัย พร้อมทัง้ ให้สทิ ธิคกู่ รณีขอตรวจดูเอกสารทีเ่ กีย่ วกับตน รวมทัง้ มีการเปิดโอกาสให้คกู่ รณี
สามารถคัดค้านตุลาการ หากเห็นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใดมีสว่ นได้เสียเกีย่ วข้องในเรือ่ งทีจ่ ะ
วินิจฉัย และการท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องให้เหตุผลประกอบค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
เป็นต้น ดังนั้น การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมมิได้เป็นไปโดยอ�ำเภอใจแต่อย่างใด หากแต่จะต้อง
ด�ำเนินไปตามวิธีพิจารณาและบทบัญญัติกฎหมายหรือหลักกฎหมายที่รองรับตามนิติวิธีในระบบ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นๆ เมื่อการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญต้องด�ำเนินไปในกรอบเช่นว่านี้
19
20
21

22
23

มาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้เป็นอันใช้บังคับมิได้”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551, หน้า 167-168.
มาตรา 214 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่
ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญทีม่ ใิ ช่ศาลตัง้ แต่สององค์กรขึน้ ไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี
หรือองค์กรนั้นเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”
มาตรา 216 วรรคสี่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็น
เด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ”
ธนัย เกตวงกต, “บทบาทของสถาบันศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการภิวัฒน์”, เผยแพร่ใน www.pub-law.net, 2553.
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หลายครั้งหลายคราวที่มีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาได้ปรากฏการวิพากษ์วิจารณ์ถึง
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับการเป็น “ตุลาการภิวัฒน์” อย่างกว้างขวาง ผู้เขียนจึงขออธิบาย
ขยายความในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นตุลาการภิวัฒน์กับการท�ำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้
แนวความคิดเกี่ยวกับ “ตุลาการภิวัฒน์” นับเป็นแนวคิดที่สั่นสะเทือนวงการกฎหมายทั่วโลก
อย่างยิง่ เนือ่ งจากเป็นการทีอ่ ำ� นาจตุลาการได้แผ่กว้างขึน้ ในการตัดสินคดี ทัง้ การตัดสินคดีในลักษณะ
การใช้อำ� นาจตรวจตราโดยฝ่ายตุลาการ (Judicial Review) และการตัดสินในลักษณะเชิงรุกในขณะที่
ฝ่ายนิติบัญญัติยังช้าหรือไม่กล้าออกกฎหมาย โดยการตีความขยายตัวบท หรือที่เรียกว่า Judicial
Activism หรือโดยการตีความในลักษณะเป็นการชี้น�ำหรือเป็นการวางนโยบายสาธารณะ ที่เรียกว่า
“Judicial Policy making”24 ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดตุลาการภิวัฒน์ขึ้นนี้ปรากฏเป็นครั้งแรกตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1803 เมื่อศาลฎีกาสหรัฐฯ ได้ตัดสินคดี Marbury v. Madison และในค�ำตัดสินนั้นได้ชี้ว่า
ฝ่ายตุลาการมีอ�ำนาจ “Judicial Review” กล่าวคือ ศาลมีอ�ำนาจตรวจสอบว่ากฎหมายใดขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ (Judicial Review of Legislation) และการกระท�ำใดของฝ่ายบริหารขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ (Judicial Review of Administrative Action)25 ซึ่งการปรากฏของค�ำวินิจฉัย
ในคดี Marbury v. Madison นั้ น คล้ า ยคลึ ง กั บ กรณี ที่ ศ าลฎี ก าของไทยมี ค� ำ พิ พ ากษากรณี
พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ซึ่งในครั้งนั้นศาลฎีกาของไทยก็ได้ให้เหตุผลใน
ค�ำพิพากษาว่า “ศาลเป็นผูใ้ ช้กฎหมาย จึงเป็นผูพ้ จิ ารณาว่ากฎหมายใดใช้ได้หรือไม่ และภายใต้ระบอบ
รัฐธรรมนูญแบ่งอ�ำนาจออกเป็นสามฝ่าย แต่ละฝ่ายย่อมมีหน้าที่ยับยั้งและควบคุมกัน ดังนั้นศาลย่อม
เป็นผู้มีอ�ำนาจชี้ขาดว่ากฎหมายใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่”เช่นเดียวกับ Judicial Review ในคดี
Marbury v. Madison นัน่ เอง จึงเป็นประเด็นทีส่ งั คมให้ความสนใจเสมอว่า ตุลาการภิวฒ
ั น์นนั้ องค์กร
ตุลาการสามารถท�ำได้หรือไม่ แค่ไหนเพียงไร
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับองค์กรที่เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ”นั้น ปรากฎการณ์ที่เรียกว่า เป็น
ตุลาการภิวัฒน์นั้นปรากฏเป็นครั้งแรกในการวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักไทย เมื่อสังคมไทยเริ่มให้
ความสนใจต่ออ�ำนาจตุลาการในฐานะเครื่องมือจัดการกับปัญหาทางการเมืองในขณะนั้นที่มีความ
ขั ด แย้ ง อย่ า งรุ น แรง เริ่ ม เกิ ด การเรี ย กร้ อ งให้ อ งค์ ก รตุ ล าการเร่ ง เข้ า มาตั ด สิ น คดี ท างการเมื อ ง
อย่างรวดเร็ว26 และเมื่อเร็วๆ นี้บทบาทที่เรียกว่าตุลาการภิวัฒน์ก็กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้ง
เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ เสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ขอให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
24
25
26

พิเชษฐ เมาลานนท์, ตุลาการภิวฒ
ั น์ ไทยและสากล, “ทีมวิจยั ปัญหาตุลาการศาสตร์” (ก่อตัง้ ค.ศ. 2003) ณ คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น, หน้า 1.
Hall, The Oxford Companion to the Supreme Court of the United State, 2nd Edition, 2005 อ้างใน พิเชษฐ
เมาลานนท์, เพิ่งอ้าง หน้า 159.
เกษียร เตชะพีระ, “รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 กับการเมืองไทย”, รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน
– ธันวาคม 2551), หน้า 19-21.
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ความเป็นตุลาการภิวัฒน์ของศาลรัฐธรรมนูญกับการด�ำรงหลักนิติธรรม

มาตรา 214 กรณีความขัดแย้งเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ และคณะรัฐมนตรี
ในการก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแทนวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 ซึง่ ได้รบั การก�ำหนดตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดวันเลือกตัง้ ก่อนหน้านี้ และมิใช้เพียงครัง้ นี้
เท่านัน้ ทีค่ ำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ชนี้ ำ� ทางสังคม ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกจ�ำนวนมาก
ทีท่ งั้ ได้วางหลักกฎหมาย พร้อมทัง้ สร้างความเข้าใจในหลักการส�ำคัญต่างๆ ผ่านทางค�ำวินจิ ฉัยเหล่านัน้
ซึ่งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้เองที่มีบทบาทส่งเสริมความมีนิติรัฐและนิติธรรมในสังคมอย่างสูง
ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนคงไม่ขอชี้ชัดว่า ด้วยบทบาทของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรท�ำหน้าที่โดยเป็น
ตุลาการภิวฒ
ั น์หรือไม่ และคงไม่อาจชีช้ ดั ว่า ความเป็นตุลาการภิวฒ
ั น์นนั้ คงมีขอบเขตเช่นไร แต่สงิ่ หนึง่
ทีผ่ เู้ ขียนสามารถตัง้ ข้อสังเกตได้กค็ อื การทีส่ งั คมไทยซึง่ อยูภ่ ายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งมีการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตยเป็นสามฝ่ายตามแนวคิดของ
มองเตสกิเออร์ที่สากลยอมรับ และเมื่อใดที่อ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจนิติบัญญัติซึ่งต้องยอมรับว่า
ในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเสียงข้างมากในรัฐสภา
ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเกิดปัญหาอันยุ่งยากซับซ้อน ท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่ของทั้งฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ ปี ญ
ั หาอย่างมาก และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทัง้ สององค์กรได้นำ� มาซึง่ ความขัดแย้ง
ของสังคมอย่างรุนแรง คงไม่ผิดนักที่องค์กรตุลาการจะทบทวนบทบาทของฝ่ายตุลาการว่าจะช่วย
ประคับประคองและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างไร ในเวลาที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจ
ด�ำเนินต่อไปได้ เพราะทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการต่างก็มีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์สขุ ของประชาชนส่วนรวมผูเ้ ป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยด้วยกันนัน่ เอง อย่างไรก็ตามทุกอ�ำนาจ
ควรได้รับการระมัดระวังในการใช้อ�ำนาจนั้นๆ เพราะหากไร้ซึ่งขอบเขตแล้วคงไม่ต่างจากเผด็จการ
ดังค�ำกล่าวของ Baron Acton (1834-1902) เคยกล่าวไว้ว่า “Power tends to corrupt, and
absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men” หรือ
“อ�ำนาจมักน�ำมาซึง่ การทุจริตคอรัปชัน่ อ�ำนาจเด็ดขาดคือการคอรัปชัน่ อย่างสมบูรณ์แบบ คนทีย่ งิ่ ใหญ่
ส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดี”27 นั่นเอง

4. แนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับการเป็นตุลาการภิวัฒน์ที่ด�ำรงหลักนิติธรรม
ในสังคมไทย

ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี บ ทบาทอย่ า งส� ำ คั ญ ในการ
วางหลักกฎหมายสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการภายใต้ระบอบประชาธิปไตยให้กับสังคมอย่างสูง
ซึ่งบทบาทดังกล่าวนั้นได้ท�ำให้การรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่าง
เป็นรูปธรรม ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า
27

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.phrases.org.uk/meanings/absolute-power-corrupts-absolutely.html
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“สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ รั บ รองไว้ โ ดยชั ด แจ้ ง โดยปริ ย ายหรื อ โดยค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายทัง้ ปวง” ตลอดระยะเวลานับตัง้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ทีผ่ า่ นมาศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ทำ� ค�ำวินจิ ฉัยทีน่ า่ สนใจซึง่ แทรกไว้ซงึ่ หลักนิตธิ รรมเสมอมา ดังตัวอย่างค�ำวินจิ ฉัยทีจ่ ะขอยกตัวอย่าง
ให้เห็น ดังต่อไปนี้
4.1 ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2555 : กรณีพระราชบัญญัตริ กั ษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาตรา 15 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง หรือไม่ และ
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรคหนึง่ (1), (2)
และ (5) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 หรือไม่
หลักจากแนวค�ำวินิจฉัย บทบัญญัติจากมาตรา 15 และมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (5)28
แห่งพระราชบัญญัตริ กั ษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นการมอบหมายให้ กอ.รมน.
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกส่วนราชการในการป้องกันและรักษา
ความมั่นคงของรัฐ โดยก�ำหนดให้มีมาตรการและกลไกควบคุมการใช้อ�ำนาจเป็นการเฉพาะตามระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ จึงจ�ำเป็นต้องให้อำ� นาจ กอ.รมน. ออกข้อก�ำหนดห้ามหรือเงือ่ นไขในการใช้
28

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
มาตรา 15 ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความจ�ำเป็นต้อง
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้ม
ที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานานทั้งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐ
หลายหน่วย คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยัง้ และแก้ไข
หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่ก�ำหนดได้ ทั้งนี้
ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ในกรณีที่เหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลงหรือสามารถด�ำเนินการแก้ไขได้ตามอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบตามปกติ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้อ�ำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง
และให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว
มาตรา 18 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ภายในพื้นที่ตาม
มาตรา 15 ให้ผู้อ�ำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
(2) ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่ก�ำหนดในห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
(3) ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่ก�ำหนด
(4) ห้ามน�ำอาวุธออกนอกเคหสถาน
(5) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือก�ำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้
ยานพาหนะ
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ความเป็นตุลาการภิวัฒน์ของศาลรัฐธรรมนูญกับการด�ำรงหลักนิติธรรม

เส้นทางคมนาคมหรือใช้ยานพาหนะ ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและจ�ำกัดเสรีภาพเท่าที่จ�ำเป็น
ตลอดจนไม่กระทบสาระส�ำคัญแห่งเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายใน
ราชอาณาจักร จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
รายละเอียดของเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาตรา 15 เป็นบทบัญญัติที่มอบหมายให้ กอ.รมน. มีอ�ำนาจหน้าที่
บูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและรักษาความมัน่ คง รวมทัง้ เสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิน่ ของตน เพือ่ ป้องกันภยันตราย
ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในยามปกติ และในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง และก�ำหนดให้มีมาตรการและกลไกควบคุมการใช้อ�ำนาจเป็นการเฉพาะตามระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ เพือ่ ให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่ก�ำหนดเท่านั้น ดังนั้น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาตรา 15 มิได้ขัดต่อหลักความเป็นธรรมตามกฎหมายและหลักนิติธรรม
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง29
ส่วนมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เป็นบทบัญญัติที่จ�ำกัด
เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยภายในราชอาณาจักร แต่ก็เป็นไปตาม
เงือ่ นไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 ประกอบมาตรา 29 กล่าวคือ เป็นการตรากฎหมายเพือ่ ความมัน่ คง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน เพือ่ ให้สามารถป้องกันและระงับภัยทีเ่ กิดขึน้
ได้อย่างทันท่วงที จึงจ�ำเป็นต้องให้อ�ำนาจผู้อ�ำนวยการ กอ.รมน. ออกข้อก�ำหนดห้ามหรือเงื่อนไข
การใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่อาคาร หรือ
สถานที่ ที่ก�ำหนดในห้วงเวลาที่ปฏิบัติก ารและข้ อ ก� ำ หนดดั ง กล่ า วต้ อ งได้ รั บความเห็ นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ
ภายในพื้นที่ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสามารถแก้ไข
สถานการณ์ได้ อีกทัง้ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและไม่มงุ่ หมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ประกอบกับเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพ
เท่าที่จ�ำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือก
ถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร ดังนั้น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (5) จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 34

29

มาตรา 3 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
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ประกิต ประสิทธิ์ศุภพล

4.2 ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2556 : พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 มาตรา 267 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
หรือไม่
หลักจากแนวค�ำวินิจฉัย บทบัญญัติมาตรา 267 วรรคสี่30 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นบทบัญญัติให้อ�ำนาจศาลอาญาและคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สั่งมิให้บุคคลออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการน�ำตัวผู้ถูกกล่าวหา
ว่ากระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นการจ�ำกัดเสรีภาพเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงและไม่กระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญของเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
รายละเอียดของเรือ่ ง ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์เพือ่ พัฒนาตลาดทุนของประเทศ ซึง่ ทีผ่ า่ นมามุง่ เน้นการพัฒนาตลาดรองซึง่ เป็น
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็นหลัก แต่ขาดการพัฒนาตลาดแรกให้กว้างขวางขึน้ และให้มตี ราสารประเภท
ต่างๆ มากขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน ประกอบกับการควบคุมดูแลตลาดทุนมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ท�ำให้การก�ำกับและพัฒนา
ตลาดทุนขาดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งขาดมาตรการที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมาย และหน่วยงานทีเ่ ป็นศูนย์รวมในการก�ำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน
เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยบทบัญญัตมิ าตรา 267 เป็นบทบัญญัติ
ให้อำ� นาจศาลอาญาสัง่ ห้ามมิให้บคุ คลออกนอกราชอาณาจักรไว้กอ่ น และในกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจ�ำเป็น
รีบด่วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ�ำนาจสั่งห้ามมิให้บุคคลออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการ
30

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 267 ในกรณีทปี่ รากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ที้ มี่ ลี กั ษณะอันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชน และส�ำนักงานมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่า ผูก้ ระท�ำความผิดจะยักย้ายหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ
ของตน ให้ส�ำนักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ�ำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั้นหรือ
ทรัพย์สินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นของบุคคลนั้น แต่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ได้
เว้นแต่ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล ให้ค�ำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น และ
ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นไม่สามารถฟ้องคดีได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ศาลที่มีเขตอ�ำนาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีก
ตามค�ำขอของส�ำนักงานก็ได้ แต่จะขยายเวลาอีกเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันมิได้
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร เมื่อส�ำนักงาน
ร้องขอให้ศาลอาญามีอ�ำนาจสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนได้ และในกรณีฉุกเฉินที่มีความจ�ำเป็น
รีบด่วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค�ำสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวได้เป็นเวลา
ไม่เกินสิบห้าวัน จนกว่าศาลอาญาจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
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ชั่วคราวได้เป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวันจนกว่าศาลอาญาจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
มิให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเท่านั้น
เพือ่ ประโยชน์ในการน�ำตัวบุคคลทีถ่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะหาก
ผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีหรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วการจับกุมตัวบุคคลดังกล่าวมา
ด�ำเนินคดียอ่ มกระท�ำได้ยาก มาตรการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย
โดยมีความมุ่งหมายที่จะป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำความผิดในตลาดทุนที่มีความส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท�ำให้การใช้อำ� นาจของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็นไป
ตามหลักนิติธรรมและหลักความได้สัดส่วนตามความจ�ำเป็นแก่กรณีแม้บทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นการ
จ�ำกัดเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคหนึ่งอยู่บ้าง
แต่กเ็ ป็นการจ�ำกัดเสรีภาพโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 34 วรรคสอง เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน
กล่าวคือ เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งของรัฐและเอกชน อีกทั้งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
เป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง และ
ไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ใน มาตรา 34 วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ดังนั้น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 267 วรรคสี่
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
4.3 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2557 : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ขอให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 กรณีความขัดแย้งเกีย่ วกับ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
หลักจากแนวค�ำวินิจฉัย หลักส�ำคัญจากค�ำวินิจฉัยฉบับนี้ คือ ตามบทบัญญัติมาตรา 108
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญก็มิได้บังคับเป็นการเด็ดขาดว่า จะมีการก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่
ไม่ได้เลย เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่นขัดขวางท�ำให้การจัดการเลือกตั้งทั่วไป
ตามก�ำหนดเดิมไม่อาจด�ำเนินการให้บรรลุผลตามความมุง่ หมายของรัฐธรรมนูญได้ หรืออาจเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ ความมัน่ คงแห่งรัฐหรือภัยพิบตั สิ าธารณะอันส�ำคัญ ก็สามารถก�ำหนด
วันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่จากที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรได้ตามสภาพการณ์
แห่งความจ�ำเป็น
รายละเอียดของเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 บัญญัติว่า
ในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการ
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การเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญอ้างว่า การก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทัว่ ไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. 2556
ผู้ร้องได้ก�ำหนดช่วงระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มีกลุ่ม
ผูช้ มุ นุมมาปิดล้อมสถานทีร่ บั สมัครเลือกตัง้ และมีการกระทบกระทัง่ กับเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลความปลอดภัย
จนมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายราย ผู้ร้องจึงมีแถลงการณ์ส�ำคัญแจ้งไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ต่อมาส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้ง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2557 รับทราบ
แถลงการณ์สำ� คัญของผูร้ อ้ งและได้สง่ ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ผูร้ อ้ งมีหน้าที่
จัดให้มีการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตามที่ก�ำหนด หากมีบุคคลใดมาขัดขวางการด�ำเนินการผู้ร้องแล้ว
ผู้ร้องย่อมสามารถพิจารณาบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมได้ และการเปลี่ยนแปลงวันลงคะแนนเลือกตั้งจะกระท�ำได้เฉพาะในกรณีตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 78 เท่านั้น โดยเป็นอ�ำนาจวินิจฉัยของผู้ร้องเอง กรณีจึงเป็น
ความขัดแย้งเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดวันเลือกตัง้ เป็นการทัว่ ไปขึน้ ใหม่
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ กับคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี จึงต้องด้วยเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์
ทีใ่ ห้ศาลรัฐธรรมนูญรับค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 214 ศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนด
ประเด็นพิจารณาวินิจฉัยเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไปตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จะก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป
ขึ้นใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร และประเด็นที่ 2 การก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไปขึ้นใหม่เป็นอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรใด
ประเด็ น ที่ 1 วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ ว ไปตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จะก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร
สรุปได้ว่า บทบัญญัติมาตรา 108 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญก็มิได้บังคับเป็นการเด็ดขาดว่า
จะมีการก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ไม่ได้เลย เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่น
ขัดขวางท�ำให้การจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปตามก�ำหนดเดิมไม่อาจด�ำเนินการให้บรรลุผลตามความมุง่ หมาย
ของรั ฐธรรมนู ญได้ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสีย หายแก่ประเทศชาติ ความมั่ นคงแห่ งรั ฐ
หรือภัยพิบัติสาธารณะอันส�ำคัญ ก็สามารถก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่จากที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรได้ตามสภาพการณ์แห่งความจ�ำเป็น ดังกรณีเคยเกิดขึ้น
มาก่อนแล้วในประเทศไทย เมื่อครั้งที่ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ซึ่งวันเลือกตั้งทั่วไปที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549 เป็นวันที่
2 เมษายน 2549 ต้องถูกก�ำหนดขึน้ ใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิม่ เติมก�ำหนดวันเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 ที่ได้ก�ำหนดให้มีวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่เป็นวันที่
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15 ตุลาคม 2549 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดให้การเลือกตั้งทั่วไปใน วันที่ 2 เมษายน
2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการด�ำเนินการไปไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ประเด็นที่ 2 การก�ำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่เป็น
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรใด
สรุปได้ว่า ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ย่อมเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีจะต้องปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตัง้ เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 235
บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและด�ำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และวรรคสอง บัญญัติให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรฯ ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556
มาตรา 5 ก็บัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วย เพื่อให้บุคคลทั้งสองเป็นผู้รับผิดชอบจัดการการเลือกตั้งทั่วไปให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า หากมีความจ�ำเป็นที่
จะต้องก�ำหนดวันเลือกตัง้ ทัว่ ไปขึน้ ใหม่จากวันเลือกตัง้ ทัว่ ไปเดิมทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู้แทนราษฎร ย่อมเป็นอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรี และประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายจะต้องร่วมกันด�ำเนินการเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
สาธารณะ และความเสียหายร้ายแรงมิให้เกิดแก่ประเทศชาติหรือประชาชนด้วยความสุจริต และ
ถือประโยชน์ของประเทศชาติและสันติสุขของประชาชนเป็นส�ำคัญ หากมีเหตุที่จะน�ำไปสู่ความ
เสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติหรือประชาชน อันเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามที่
ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชอบที่จะต้องแจ้งให้
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อให้พิจารณาด�ำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดวัน
เลือกตัง้ ทัว่ ไปขึน้ ใหม่ตามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการ
การเลือกตัง้ ในฐานะผูร้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎรทีจ่ ะต้องด�ำเนินการร่วมกัน
เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปส�ำเร็จ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยโดยมติเอกฉันท์วา่ วันเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไป
ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรสามารถก�ำหนดขึ้นใหม่ได้ และวินิจฉัยโดย
เสียงข้างมากว่า การก�ำหนดวันเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไปขึน้ ใหม่เป็นอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 103

103
6/18/62 BE 9:54 AM

ประกิต ประสิทธิ์ศุภพล

5. บทสรุป

ในประเทศทีเ่ ป็นนิตริ ฐั อยูภ่ ายใต้หลักนิตธิ รรมหมายถึงประเทศทีใ่ ช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม
และในการด�ำรงรักษาหลักนิติธรรมในสังคมจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึง่ ได้วา่ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
นัน้ ไม่อาจจะบังเกิดผลเป็นจริงได้หากปราศจากองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบและควบคุมมิให้กฎหมาย
ทีต่ ราขึน้ หรือใช้บงั คับนัน้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึง่ บทบาทส�ำคัญนีร้ ฐั ธรรมนูญปัจจุบนั ได้รบั รองให้
“ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่เสมือนผู้พิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่แรกที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดตั้งขึ้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีบทบาทอย่าง
ส�ำคัญในการวางหลักกฎหมายและหลักการทีส่ ำ� คัญให้แก่สงั คม ซึง่ หลายครัง้ หลายคราวทีป่ ระเทศไทย
ตกอยูใ่ นวิกฤติการณ์เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความแตกแยกในสังคมไทย ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้แสดงบทบาทในลักษณะของตุลาการภิวัฒน์ให้ปรากฏซึ่งมีผลในเชิงชี้น�ำหรือหาทางออกให้สังคม
ดังเช่น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 กรณียุบพรรคเพื่อไทยในปี 2551, ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 15–18/2556 กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของ ส.ว. และล่าสุดค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2557 กรณีอำ� นาจหน้าที่ ก.ก.ต. ในการก�ำหนดวันเลือกตัง้ ใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังปรากฏค�ำวินจิ ฉัยอีกจ�ำนวนมากทีเ่ ป็นการวางหลักกฎหมายและการอธิบายให้สงั คมเข้าใจถึงหลักการ
ส�ำคัญตามรัฐธรรมนูญ และบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่แสดงผ่านค�ำวินิจฉัยต่างๆ นี้เองที่มีส่วน
อย่างส�ำคัญในการด�ำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมในสังคมไทย
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ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

หลักนิติธรรม : การรับรู้ในสังคมไทยกับมาตรการด้านสื่อสารมวลชน
ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด*

อารัมภบท

หลักนิตธิ รรม เป็นแนวคิด หรืออุดมการณ์ของนักปราชญ์ในภาคพืน้ ยุโรปสมัยโบราณนับพันๆ ปี
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ โสกราติส เพลโต้ และอริสโตเติล ที่พยายามคิดค้นสร้างกฎเกณฑ์ส�ำหรับควบคุม
ผูใ้ ช้อำ� นาจรัฐและบุคคลชัน้ ปกครอง มิให้ลว่ งละเมิดสิทธิเสรีภาพ กดขีข่ ม่ เหงประชาชน โดยให้เหตุผลว่า
มนุษย์ทกุ คนมีกเิ ลส มีความโลภ มีความเห็นแก่ตวั หากปล่อยให้ใช้อำ� นาจโดยอ�ำเภอใจก็จะกระท�ำการ
อย่างไร้ขอบเขต สร้างความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมให้กับผู้อยู่ในปกครอง
ส�ำหรับประเทศไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กฎหมายพบว่า แนวคิดเรื่อง หลักนิติธรรม
มีการกล่าวถึงครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และต่อมา
ปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่ในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
และในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2549 เป็นครัง้ ทีส่ อง
แต่ยังคงมีลักษณะเป็นเพียงอุดมการณ์ จากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
จึงน�ำมาบัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 78(6) ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง
ทุกองค์กรฝ่ายการเมืองต้องปฏิบตั ติ าม “หลักนิตธิ รรม” ท�ำให้มผี กู้ ล่าวถึงมากขึน้ และเกิดผลน�ำมาใช้
อ้างถึงในค�ำพิพากษาของศาลต่างๆ
แม้ปัจจุบันยังไม่มีการให้ความหมายที่ชัดเจนของหลักนิติธรรมว่าคืออะไร ผู้เขียนได้พยายาม
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมความเห็นของนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความหมายและอรรถาธิบายไว้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น รวมทั้งศึกษาถึงผลของการฝืนหลักนิติธรรม และการใช้หลักนิติธรรม
เป็นมาตรการควบคุม คุม้ ครอง และการให้ความรูก้ บั การท�ำหน้าทีข่ องสือ่ สารมวลชนของประเทศไทย
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ในการเสนอข่าวสารและการรับรู้ข่าวสารของบุคคล เพื่อให้
ผู้สนใจท�ำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

* กรรมการบริหาร บริษทั สีพ่ ระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ประธานทีป่ รึกษา บริษทั ดี เอ็น บรอดคาสต์ จ�ำกัด, ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป). รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความหมาย และความส�ำคัญของหลักนิติธรรม

เมื่อกล่าวถึงค�ำว่า หลักนิติธรรม ในสังคมยุคปัจจุบันนับถอยหลังย้อนเวลาไปประมาณ 20 ปี
จะได้ยินมีผู้กล่าวถึงวลีนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายนักการเมือง และนักกฎหมาย แต่เมื่อ
พิจารณาให้ลกึ ลงไปโดยตัง้ ค�ำถามว่า หลักนิตธิ รรมคืออะไร หรือหมายถึงอะไร มีสาระส�ำคัญอย่างไร และ
ถ้าหากมีการฝ่าฝืน หรือปฏิเสธไม่รบั รูห้ ลักนิตธิ รรม ผลจะเป็นอย่างไร ค�ำตอบของค�ำถามเหล่านีอ้ าจจะ
หลายหลากแตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะความเข้าใจเรื่องหลักนิติธรรมของนักรัฐศาสตร์ นักนิติศาสตร์
นักคิด หรือนักวิชาการสาขาอืน่ ๆ ยังไม่ไปทิศทางเดียวกัน ไม่ตรงกัน แม้บางครัง้ อาจใช้วลีเหมือนกันว่า
หลักนิติธรรม แต่อธิบายความหมายรายละเอียดแตกต่างกัน
ความเข้าใจเรื่องหลักนิติธรรมที่ไม่ตรงกันนี้ อาจจะมีสาเหตุหลายประการ และสาเหตุที่ส�ำคัญ
ประการหนึง่ คือ ค�ำว่า หลักนิตธิ รรม เป็นนามธรรม เป็นแนวคิดทีเ่ กิดขึน้ ในโลกนีม้ านานนับพันๆ ปี
ตั้งแต่สมัยกรีกยุคโบราณ โดยมีนักปราชญ์ที่ส�ำคัญได้แก่ เพลโต้ (Plato 427–347 B.C.) ลูกศิษย์ของ
โสกราตีส (Socrates) (470 - 399 B.C.) และเป็นอาจารย์ของ อริสโตเติล (Aristotle 384–322 B.C.)1
เป็นผูม้ บี ทบาทน�ำแนวคิดเรือ่ งหลักนิตธิ รรมออกเผยแพร่ โดย ในยุคสมัยนัน้ ยังไม่ใช้คำ� ว่า “หลักนิตธิ รรม
(Rule of Law)” แต่ใช้คำ� ว่า “กฎธรรมชาติ หรือกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law)” หลังจากนัน้
ก็มีความเป็นพลวัตรแพร่หลายมากขึ้นในภาคพื้นยุโรปเป็นหลักกฎหมายธรรมชาติ จนถึงยุคของ
ศาสตราจารย์ เอ.วี. ไดซีย์ (Abert Venn Dice ค.ศ. 1853–1922) แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ ฟอร์ด
ประเทศอังกฤษ ได้น�ำเอาหลักกฎหมายธรรมชาติมาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเน้นเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เพือ่ เป็นกรอบควบคุม
การใช้อ�ำนาจของผู้ปกครองต้องยึดถือปฏิบัติ ท�ำให้มีผู้รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริบทของฝ่ายการเมือง และเรียกว่าหลักนิติธรรม สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้เข้าใจความหมาย
ไม่ตรงกัน คือ การไม่ได้บญ
ั ญัตคิ วามหมายไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร จึงขาดแหล่งอ้างอิงส�ำหรับใช้ศกึ ษา
ค้นคว้า หรือ วิเคราะห์กันอย่างจริงจังในช่วงเวลาต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน
กล่าวได้วา่ “หลักนิตธิ รรม” ในยุคเริม่ ต้นก่อก�ำเนิดมาจากความคิดทีจ่ ะน�ำมาใช้ทางการปกครอง
โดยต้องการควบคุมจ�ำกัดขอบเขตการใช้อ�ำนาจของผู้ปกครอง มิให้กดขี่ ข่มเหง ล่วงละเมิดประชาชน
ผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครอง จนเกิดความไม่เป็นธรรมกับผูท้ อี่ อ่ นแอกว่า เอ.วี. ไดซีย์ เป็นผูก้ ำ� หนดหลักเกณฑ์
เพื่อเป็นกรอบของหลักนิติธรรมไว้ 5 ประการ ดังนี้

1

หลักนิติธรรม, ศ.พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร, บริษัท ชวนพิมพ์ 50 จ�ำกัด, กรุงเทพมหานคร, 2553, หน้า 2  
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ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

(1) มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน
(2) ผู้จะมาปกครองต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่
(3) เมื่อผู้ปกครองได้อ�ำนาจปกครองแล้ว จะต้องใช้อ�ำนาจนั้น เพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ ต้องใช้อ�ำนาจอย่างเป็นธรรม
(4) หากผู้ปกครองใช้อ�ำนาจโดยไม่ชอบ ไม่เป็นธรรม หรือย�่ำยีข่มเหงละเมิด สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน เมื่อใด ก็สามารถถูกถอดถอนให้พ้นจากการใช้อ�ำนาจได้ทันที
(5) การใช้อ�ำนาจของผู้ปกครอง ต้องถูกตรวจสอบ และถูกควบคุมตลอดเวลา โดยกลไก
ที่เป็นอิสระ
หลักเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อของ เอ.วี.ไดซีย์ นี้ ถือเป็นกรอบส�ำคัญของการใช้อ�ำนาจปกครอง เพราะ
เป็นการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ของผูถ้ กู ปกครอง ป้องกันมิให้ผปู้ กครองใช้อำ� นาจเกินขอบเขต ตามอ�ำเภอใจ
จึงเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการปกครองที่มีกรอบมีขอบเขตชัดเจน โดย
ยึดถือหลักการเป็นใหญ่ (Rule by Law) ไม่ใช้อำ� นาจของบุคคลผูป้ กครองตามอ�ำเภอใจ อย่างไร้ทศิ ทาง
ไร้ขอบเขต (Rule by men)
แนวคิดเรือ่ งการควบคุมการใช้อำ� นาจของผูป้ กครองในยุคก่อนหน้า เอ.วี. ไดซีย์ ประมาณ 150 ปี
มีนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสชื่อ มองเตสกิเออ (Montesquieu) (ค.ศ.1689–1755) ได้เสนอรูปแบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยแบ่งแยกอ�ำนาจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ อ�ำนาจนิติบัญญัติ
อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ เพือ่ ให้มดี ลุ คานอ�ำนาจการปกครองไว้ จากนัน้ เอ.วี.ไดซีย์ จึงได้นำ�
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจของ มองเตสกิเออ มาพัฒนาให้มกี รอบทีช่ ดั เจนมากขึน้ เพือ่ จ�ำกัดการใช้อำ� นาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ให้อยู่ในกรอบ โดยน�ำหลักนิติธรรม (Rule of Law)
เข้ามาเพิ่มเติม 5 ประการ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความรัดกุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือ เอ.วี.ไดซีย์ เสนอแนวคิดว่า ล�ำพังแต่การใช้หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule by
Law) ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะป้องกันการข่มเหง เบียดเบียน หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง เพราะกฎหมายเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ และโดยทีผ่ สู้ ร้างกฎหมายเป็นมนุษย์ปถุ ชุ น ย่อมมีกเิ ลส
โลภโกรธหลง มีทั้งดีและไม่ดี มีอคติ มีฉ้อฉล มนุษย์ อาจสร้างกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมออกมาเอื้อ
ประโยชน์ตนเอง หรือใช้เป็นเครือ่ งมือท�ำลายฝ่ายตรงข้าม ข่มเหง เบียดเบียนประชาชน หรือออกกฎหมาย
สร้างความถูกต้องให้ตนเองหรือพวกพ้องขึน้ ได้2 ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้มคี วามชัดเจน
เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการบัญญัติกฎหมาย การตีความกฎหมาย และการใช้กฎหมาย
หลักเกณฑ์ที่ว่านี้ คือ “หลักนิติธรรม (Rule of Law)”
ดังนั้น ค�ำว่า หลักนิติธรรม ถือได้ว่ามีต้นก�ำเนิดมาจากภาษาอังกฤษ “Rule of Law” โดย
เอ.วี.ไดซีย์ และต่อมาได้มีผู้ให้ค�ำแปลให้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น หลักพื้นฐาน แห่งกฎหมาย,
หลักการปกครองด้วยกฎหมาย, หลักแห่งกฎหมาย, หลักกฎหมาย, หลักของ กฎหมาย, หลักความศักดิส์ ทิ ธิ์
2

ศึกษากรณี พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของประเทศไทยที่เข้าสู่รัฐสภา เมื่อปลายปี พ.ศ.2556 และต้องตกไปในชั้นวุฒิสภา
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ของกฎหมาย, หลักความยุติธรรมตามกฎหมาย, หลักธรรม, หลักธรรมแห่งกฎหมายหรือนิติปรัชญา,
นิตธิ รรมวินยั ธรรมะแห่งกฎหมายหรือ นิตสิ ดมภ์ ฯลฯ และทีแ่ พร่หลายใช้กนั ทัว่ ไปในหมูน่ กั นิตศิ าสตร์
และนักรัฐศาสตร์ของประเทศไทย คือ ค�ำว่า “หลักนิติธรรม”3
หลักนิตธิ รรม ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ในวงการนิตศิ าสตร์ และรัฐศาสตร์ ดังกล่าวแล้วข้างต้น มีการอ้างอิง
อยู่ในต�ำราเอกสารการเรียนการสอนมานานพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไปศึกษาวิชานิติศาสตร์
และวิชารัฐศาสตร์ในต่างประเทศจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้ แต่ก็เป็นเพียงบริบททางด้านวิชาการอันเป็น
นามธรรมยังไม่ถึงขั้นน�ำมาปฏิบัติจริงจัง ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม จึงยัง
ไม่ตกผลึกฝังรากลึกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจความหมาย หรือจับต้องได้อย่างแท้จริง (Positive
Law or Existing Law) และซ�้ำร้ายอาจจะมีความเข้าใจแตกต่างกันไป
จากการศึ ก ษาเพื่ อ ท� ำ รายงานเอกสารวิ ช าการครั้ ง นี้ ได้ พ ยายามค้ น หาความหมายของ
หลักนิติธรรม จากเอกสาร และต�ำราของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ให้ความหมายไว้ว่า “หลักนิติธรรม
เป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่ส�ำคัญในระบอบประชาธิปไตย ที่เทิดทูนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
ยอมรับนับถือสิทธิมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิ
ทรราชย์ หากมีขอ้ พิพาทใดๆ เกิดขึน้ ไม่วา่ ระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อม
มีอ�ำนาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาด และโดยยุติธรรมตามกฎหมายของบ้านเมืองที่
ถูกต้องและเป็นธรรม”4
รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล5 ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้เป็นข้อๆ ดังนี้
(1) ยึดหลักความเป็นอิสระของตุลาการ
(2) ประชาชนอยูภ่ ายใต้กฎหมายเดียวกัน เสมอภาคกัน และได้รบั ความคุม้ ครองจากกฎหมาย
เท่าเทียมกัน
(3) มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(4) ปกครองโดยยึดถือกฎหมายเป็นใหญ่ ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่เป็นนิติรัฐ และต้อง
เป็นกฎหมายที่ยุติธรรม
(5) ศาลเป็นสถาบันที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
(6) ฝ่ายบริหารต้องยึดหลักตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างบริสุทธิ์ และยุติธรรม
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
3
4
5

ก�ำชัย จงจักรพันธ์, ศาสตราจารย์, หลักนิติธรรม, เอกสารโรเนียว, พ.ศ. 2556, หน้า 2
ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศาสตราจารย์ องคมนตรี, อ้างแล้ว, หน้า 9
ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, รองศาตราจารย์, ข้อความคิดและหลักพื้นฐานในกฎหมายมหาชน, กรุงเทพมหานคร; ส�ำนักพิมพ์
นิติธร 2540, หน้า 11
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(9) ส่งเสริมคุ้มครองหลักแห่งการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(10) ส่งเสริมและพัฒนากฎหมาย เพือ่ สร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม
(11) ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย
ศาสตราจารย์ กิตติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม6 ให้ความหมายไว้วา่ “หลักนิตธิ รรมต้องมี กฎหมาย
เป็นใหญ่ ต้องมีความเสมอภาค ระงับข้อพิพาทโดยศาล การพิจารณาคดีต้องไม่เลือกปฏิบัติ กฎหมาย
ต้องไม่บังคับย้อนหลัง”
ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำชัย จงจักรพันธ์7 ให้ความหมายไว้วา่ “หลักนิตธิ รรม คือ หลักพืน้ ฐานแห่ง
กฎหมาย อันหมายความรวมถึง การบัญญัตกิ ฎหมาย การตีความกฎหมาย การใช้บงั คับกฎหมาย และ
กระบวนการยุตธิ รรม จะต้องไม่ฝา่ ฝืนหรือขัดหรือแย้ง ต่อหลักนิตธิ รรมหรือหลักพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย”
หลักนิติธรรมตามแนวคิดของต่างประเทศ นอกจากแนวคิดของนักปราชญ์ยุคดั้งเดิม ได้แก่
โสกราตีส เพลโต้ อริสโตเติล มองเตสกิเออ และ เอ.วี.ไดซีย์ ดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบนั นักนิตศิ าสตร์ และ
นักรัฐศาสตร์ของต่างประเทศให้ความหมายหรือขอบเขตของหลักนิติธรรม ดังจะขอน�ำมากล่าวไว้
เป็นตัวอย่าง ดังนี้
องค์กรสหประชาชาติ (U.N.)8 แสดงการยอมรับหลักนิตธิ รรมไว้ในค�ำปรารภของปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ค.ศ. 1948) ว่า “…that human rights should be protected by the rule
of law”
นายโคฟี อันนัน9 ให้ค�ำนิยาม “หลักนิติธรรม” ไว้หมายถึง หลักการธรรมาภิบาล (Good
Governance) ที่ทุกคน ทุกสถาบัน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อ
กฎหมายต่างๆ ทีป่ ระกาศใช้ (Accountable to Laws) การบังคับใช้อย่างเท่าเทียม (Equally Enforced)
และการตัดสินอย่างอิสระ (Independently Adjustable) สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ลอร์ดวุลฟ์ (Lord Wolf) อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และอดีตประมุขตุลาการของอังกฤษ
เสนอว่าเกณฑ์กว้างๆ ของหลักนิติธรรม มีดังนี10้
(1) ต้องมีศาลท�ำหน้าที่พิจารณาข้อพิพาท
(2) ผู้พิพากษาต้องเป็นอิสระ มีความสามารถ และเป็นกลาง
(3) การพิจารณาตัดสินข้อพิพาทต้องรวดเร็ว
6
7
8
9
10

วิษณุ เครืองาม, “หลักนิติธรรมกับการบริหารราชการแผ่นดิน”, วารสารพระธรรมนูญ เล่ม 49, พ.ศ. 2551–2552,
หน้า 85
ก�ำชัย จงจักรพันธ์, อ้างแล้ว, หน้า 5
Universal Declaration of Human Rights, Preamble ย่อหน้าที่ 3
นายโคฟี อันนัน, หลักนิติธรรมระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชน, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เอกสาร
โรเนียวประกอบการสัมมนา, เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ส.ค. 2555, หน้า 1
อรรถนิติ ดิษฐอ�ำนาจ, ศาสตราจารย์ (พิเศษ), “การน�ำหลักนิติธรรมมาปรับใช้กับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย”, สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา, 2556 (เอกสารโรเนียว), หน้า 7
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หลักนิติธรรม : การรับรู้ในสังคมไทยกับมาตรการด้านสื่อสารมวลชน

(4) ต้องมีกระบวนการบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษา
(5) วิธีพิจารณาของศาลต้องเที่ยงธรรม และมีเหตุผล
(6) กฎหมายต้องชัดเจน และเป็นธรรม
กล่าวโดยสรุป ความหมายและความส�ำคัญของหลักนิติธรรมที่น�ำเสนอไว้นี้ เป็นการรวบรวม
จากหลายๆ ความคิดของนักปราชญ์ และผูท้ รงคุณวุฒิ ถือว่าเป็นอุดมการณ์สงู สุด เป็นกรอบหรือกฎเกณฑ์
ของความเป็นธรรม ความเสมอภาค เท่าเทียม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่ต้องมีไว้ให้ยึดถือในการ
ออกกฎหมาย การตีความกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่า หลักนิติธรรมมีความส�ำคัญสูงสุด เป็นหลักที่อยู่เหนือตัวบทกฎหมาย
ทั้งปวง รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วย เป็นกรอบ หลักเกณฑ์ หรือกลไกสร้างความเป็นธรรม เพื่อ
ป้องกันมิให้ผู้ออกกฎหมาย หรือผู้ใช้กฎหมาย ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ หรือสร้าง
ความไม่เป็นธรรมให้กับผู้อื่น หลักนิติธรรมจึงครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ได้แก่ การใช้อ�ำนาจในระบอบ
ประชาธิปไตย การตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ การไม่ใช้กฎหมายย้อนหลังในทางผลร้าย ข้อสันนิษฐาน
ความบริสุทธิ์ของบุคคลในทางอาญา กระบวนการพิจารณาที่ถูกต้องเป็นอิสระและเป็นธรรม
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว ในโอกาส
ปาฐกถาเรื่อง “หลักนิติธรรมของการบริหารบ้านเมืองกับการลดความขัดแย้งทางอุดมการณ์” เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยอุปมาอุปไมยว่า “หลักนิติธรรม” เปรียบเหมือนเมฆ กฎหมายเปรียบ
เหมือนฝน ฝนจะต้องเกิดจากเมฆเสมอ หรือ เมฆเป็นอย่างไร ฝนก็จะเป็นอย่างนั้น เมฆจะเป็น
ตัวก�ำหนดลักษณะของฝน กฎหมายก็เช่นเดียวกัน กฎหมายต้องเกิดจากหลักนิติธรรม หลักนิติธรรม
จะเป็นตัวก�ำหนดสาระเนือ้ หาของกฎหมาย ซึง่ สอดคล้องตามทีก่ ล่าวไว้ในตอนต้นนีว้ า่ หลักนิตธิ รรม
เป็นหลักพื้นฐานของกฎหมาย ดังค�ำพังเพยของไทยที่ว่า “เหนือฟ้า ยังมีฟ้า” อธิบายได้ว่า “เหนือ
กฎหมาย ยังมีหลักนิติธรรม” ท�ำหน้าที่เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมเนื้อหาสาระของกฎหมาย

2. ต้นก�ำเนิดของหลักนิติธรรม

หลักนิตธิ รรมมีตน้ ก�ำเนิดมาจากแนวคิดของนักปราชญ์ชาวกรีกในยุคหลายพันปี ได้แก่ โสกราตีส
เพลโต้ อริสโตเติล มองเตสกิเออ และ เอ.วี.ไดซีย์ เพือ่ ใช้เป็นกรอบหรือหลักเกณฑ์ให้ผบู้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย
ผู้ตีความกฎหมาย ผู้ใช้กฎหมาย และผู้สอนกฎหมาย ใช้เป็นหลักยึดถือในการท�ำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
เพื่อป้องกันมิให้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความไม่เป็นธรรม ท�ำลายฝ่ายตรงข้าม ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนของประชาชน หรือใช้กฎหมายสร้างความถูกต้องให้กบั ตนเองอย่างไม่ชอบธรรม
การศึกษาเพื่อค้นหาที่มาของหลักนิติธรรมเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะ “หลักนิติธรรม”
เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของแนวคิด ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ และมีความเป็นพลวัตร ปรับเปลี่ยน
ไปตามบริบทของแต่ละสังคม ในอังกฤษเรียก “Rule of Law หรือ หลักนิติธรรม” ในยุโรปเรียก
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“Legal State หรือ หลักนิติรัฐ” ในสหรัฐอเมริกาเรียก “Due Process of Law หรือ กระบวนการ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย” ดังนั้น ที่มาจึงมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในบริบทของสังคมใด
แต่อย่างไรก็ตาม หลักนิติธรรมของทุกสังคมจะครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ กระบวนการ
บัญญัติกฎหมาย การตีความหมายกฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย แต่ละเรื่องจะมีกฎเกณฑ์ก�ำหนดไว้
โดยเฉพาะส�ำหรับเรื่องนั้นๆ เช่น
กระบวนการบัญญัติกฎหมาย ต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมในการเสนอกฎหมาย โอกาส
แสดงความคิดเห็น องค์ประชุม และการลงมติ เป็นโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล
หลักการเหตุผลของกฎหมายต้องมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
การตีความกฎหมายต้องค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ จิตวิญญาณ ของกฎหมายเรื่องนั้นๆ ตีความ
ตามตัวอักษรแบบเคร่งครัด แบบขยายความ แบบเทียบเคียง หรือไม่มผี ลย้อนหลัง เหล่านีล้ ว้ นเป็นหลัก
นิติธรรมทั้งสิ้น การใช้บังคับกฎหมายต้องเท่าเทียมเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ย้อนหลังในทางเป็น
ผลร้าย ความเป็นอิสระของตุลาการ
กล่าวโดยสรุป “ต้นก�ำเนิดหรือที่มาของหลักนิติธรรม” มุ่งประสงค์ป้องกันมิให้ใช้กฎหมาย
เป็นเครือ่ งมือละเมิด หรือท�ำลายล้าง หลักนิตธิ รรมจะค้นหาได้จากตัวบทกฎหมาย เหตุผลของกฎหมาย
รวมถึงเจตนารมณ์ จิตวิญญาณของกฎหมายเรือ่ งนัน้ ๆ และคุณธรรมทางกฎหมายทีป่ ระสงค์จะคุม้ ครอง
ประกอบอยู่ด้วยทุกเรื่องไป

3. หลักนิติธรรมกับการรับรู้ในสังคมไทย

จากการศึกษาค้นคว้าได้พบข้อมูลว่า “หลักนิติธรรม” เกิดขึ้นในประเทศไทยในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการติดต่อผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรป และ
มีการปฏิรูปกฎหมายในยุคนั้น จึงน�ำแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรมเข้ามาใช้ในระบบกฎหมายของไทย
ต่อมามีหลักฐานปรากฏชัดเจนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในบริบทของสังคมไทย โดยอยู่ในค�ำปรารภ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 มีข้อความว่า “เจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ แสดงออกให้ปรากฏซึ่งปณิธานร่วมกันของปวงชนชาวไทยว่า......
จักธ�ำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม เพื่อให้ราษฎรได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง”
หลังจากนัน้ ได้ปรากฏอยูใ่ นค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช 2549 อีกครั้งหนึ่ง มีข้อความว่า “จ�ำเป็นต้องก�ำหนดกลไกทางปกครองที่เหมาะสม
แก่สถานการณ์เพื่อใช้ไปพลางก่อน โดยค�ำนึงถึง “หลักนิติธรรม” ตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข....”
สืบเนื่องต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันเป็นรัฐธรรมนูญ
ที่ มี ขึ้ น หลั ง จากเหตุ ก ารณ์ รั ฐ ประหารของฝ่ า ยทหารเมื่ อ วั น ที่ 19 ก.ย. 2549 ได้ น� ำ ค� ำ ว่ า
“หลักนิติธรรม” มาบัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสอง ข้อความว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
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คณะรัฐมนตรี ศาล รวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรม” และตามมาตรา 78 (6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ยังบัญญัตไิ ว้อกี ว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ความเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของรัฐตาม
กฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 และ
มาตรา 78 (6) ดังกล่าว ถือได้ว่าประเทศไทยได้เปิดประตูอย่างเป็นทางการให้น�ำเอา “หลักนิติธรรม”
เข้ามาใช้จริงจังเป็นรูปธรรม (Positive Law or Existing Law) หลังจากที่ได้เริ่มต้นมีขึ้นในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 5 และน�ำเข้ามาไว้ในรัฐธรรมนูญเป็น
ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 ครั้งที่สองเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 โดยปรากฏอยู่ในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญ
ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้วข้างต้น
นอกจากนี้ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
มาตรา 35 (6) ก็บัญญัติถึงหลักนิติธรรม โดยบัญญัติให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ต้องจัดท�ำรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหลักนิติธรรม และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในทุกภาคส่วน และ
ทุกระดับ
ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าต่อจากนี้ไป “หลักนิติธรรม” จะผูกพันฝังลึกอยู่ในระบบกฎหมาย
ของประเทศไทย และระบบการบริหารองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งตลอดไป
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเหนือกว่ากฎหมายใดๆ ไม่วา่ จะเป็นพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติทั่วๆ ไป การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกองค์กรและทุกหน่วยงาน
ของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม จึงมีผลผูกมัดทุกองค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวง
ของรัฐ จะต้องท�ำความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักนิติธรรมอย่างจริงจังมากขึ้น โดยจะละเลยมองข้าม
หรือเพิกเฉยไม่ได้เด็ดขาด
อย่างไรก็ดี การจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่องหลักนิติธรรมอย่างถ่องแท้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วๆ ไป ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของนักนิติศาสตร์ นักรัฐศาสตร์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐบาล รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ สถาบัน
การศึกษา ฯลฯ จะต้องท�ำการศึกษาให้แตกฉาน วางหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนดต่างๆ แต่ละเรือ่ ง และน�ำออก
เผยแพร่ แนะน�ำให้เป็นทีร่ บั รูแ้ ละปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญยิง่ ยวด คือ ฝ่ายรัฐผูม้ อี ำ� นาจจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เห็นเป็น
แบบอย่างด้วยการเคารพ ยึดถือหลักนิติธรรม และต้องไม่ปฏิเสธหลักนิติธรรม หรือกระท�ำการใดๆ
อันเป็นการฝ่าฝืนหลักนิติธรรมเสียเอง ดังที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของ
ฝ่ายการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางราย ดังที่ปรากฏให้เห็นในช่วงหลังปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา
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ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

ซึ่งปรากฏว่าในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้ โดยได้เสนอไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
มีบทบัญญัติเรื่องหลักนิติธรรมไว้ใน มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิตธิ รรม
และตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึง
หลักนิตธิ รรมไว้ในภาค 3 หมวด 1 ส่วนที่ 1 บททัว่ ไปในมาตรา 217, 219 และ 220 มีขอ้ ความดังนี้
มาตรา 217 หลักนิติธรรมอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย อย่างน้อย
มีหลักการพื้นฐานส�ำคัญ ดังต่อไปนี้ :(1) ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหนืออ�ำเภอใจของบุคคล และการเคารพ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งโดยรัฐและประชาชน
(2) การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
(3) การแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ และการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(4) นิติกระบวน ซึ่งอย่างน้อยต้องไม่บังคับใช้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษ
ทางอาญาแก่บุคคล ให้บุคคลมีสิทธิในการปกป้องตนเองเมื่อสิทธิหรือเสรีภาพถูกกระทบ ไม่บังคับให้
บุคคลต้องให้ถ้อยค�ำซึ่งท�ำให้ต้องรับผิดทางอาญา ไม่ท�ำให้บุคคลต้องด�ำเนินคดีอาญาในการกระท�ำ
ความผิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง และมีข้อก�ำหนดให้สันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่า
จะมีค�ำพิพากษาว่ากระท�ำผิด
(5) ความเป็นอิสระของศาล และความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรม
มาตรา 219 การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอ�ำนาจของศาล ซึ่งต้องด�ำเนินการให้เป็นไปโดย
ยุติธรรมตาม “หลักนิติธรรม” ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์
ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากอคติทั้งปวง และ
ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับประเภทคดีที่ต้องพิจารณา พิพากษา
ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง มิได้...
มาตรา 220 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นไปโดย
เที่ยงธรรม ปราศจากอคติทั้งปวงตาม “หลักนิติธรรม” ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
ในกรณีท่ีศาลหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเห็นว่ากฎหมายหรือกฎใด
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนหรือไม่เป็นไปตามมาตรา 87 ให้ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
ดังนั้น สิ่งส�ำคัญรีบด่วนที่ควรท�ำขณะนี้ คือ การหาความหมายของ “หลักนิติธรรม” ให้มีความ
กระจ่างชัดเป็นรูปธรรม สามารถสัมผัสได้ ก�ำหนดวัดได้ ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึง แล้วน�ำออก
เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติทั้งด้านภาครัฐ และภาคเอกชน อันจะเป็นการ
อ�ำนวยความยุติธรรมและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง อย่างถาวรสืบไป
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4. การยกเว้นหลักนิติธรรม

เมื่อมาถึงหัวข้อนี้ คงเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่าหลักนิติธรรม เป็นหลักเกณฑ์ที่นักปราชญ์ชาว
ตะวันตกพยายามคิดค้นหา และก�ำหนดขึ้นเพื่อใช้หลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ เป็นอุดมการณ์สำ� หรับ
สกัดกั้นมิให้ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการใดๆ อันเป็นการลุแก่อ�ำนาจโดยอ�ำเภอใจ ไม่ค�ำนึงถึงหลักความ
ถูกต้องเป็นธรรม เข้าลักษณะถืออ�ำนาจเป็นธรรม (Might is Rights) สังคมใดขาด “หลักนิติธรรม”
ย่อมขาดหลักประกันความสงบสุข ความไร้ระเบียบ การกดขี่ข่มเหงก็จะเกิดขึ้น
เมื่อสรุปเช่นนี้ย่อมแสดงว่า “หลักนิติธรรม” จะต้องด�ำรงคงอยู่ควบคู่กับสังคมตลอดเวลา
ไม่สามารถยกเว้นได้เลย เพราะถ้ายกเว้นเมือ่ ใดความไม่ชอบธรรม หรือการใช้อำ� นาจอย่างอ�ำเภอใจ
ก็จะเข้ามาแทรกแซงความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้น ดังเหตุการณ์วิกฤติทางการเมืองของประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2552–2553 และปี พ.ศ. 2556–2557 ซึ่งสังคมมีความรู้สึกว่าหลักนิติธรรมถูกละเลย
ปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ทรัพย์สินของทางราชการและ
ของสุจริตชนถูกท�ำลายเสียหาย ระบบกลไกบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ กฎหมายถูกย�ำ่ ยี รัฐบาลไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ แม้แต่ผู้น�ำรัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี ยังถูกฝูงชน
รุมท�ำร้ายเกือบถึงชีวิต
มีข้อน่าคิดว่าสภาวการณ์เช่นนั้น หลักนิติธรรมจะน�ำมาใช้ได้เพียงใด และถ้าคิดเลยไปถึง
หลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ Due Process of Law และหลักนิติรัฐ หรือ Legal
State ซึ่งต้องมีขั้นตอนและต้องใช้เวลา อาจจะไม่ทันกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
การสวนทางกันระหว่างหลักนิตธิ รรมกับความรวดเร็วในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
หรือความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ จึงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาเลือก เพือ่ ให้เกิดความสมดุลและลงตัว
อย่างเหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์นั้นๆ ปัญหานี้มีทฤษฎีของ Herbert L. Packer ศาสตราจารย์
ทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เสนอทฤษฎี Crime Control Model
และ Due Process Model ไว้นา่ จะใช้เป็นแนวทางได้ กล่าวโดยสรุป คือ ต้องยึดถือประโยชน์สว่ นใหญ่
อยู่เหนือประโยชน์ที่เล็กกว่า ซึ่งถือว่าเป็นหลักนิติธรรมประการหนึ่ง มีกรณีตัวอย่างของประเทศไทย
ทีน่ า่ น�ำมาศึกษา คือ ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 โดยศาลฎีกาวิเคราะห์วา่ เรือ่ งความมัน่ คงอยูร่ อด
ของประเทศชาติย่อมเหนือสิ่งอื่นใด แม้จะขัดกับหลักนิติธรรมในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
ก็ย่อมยอมรับบังคับให้
แนวทางการยกเว้นหลักนิติธรรมได้เป็นที่ยอมรับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ข้อ 29 (2) ซึ่งก�ำหนดให้ยกเว้นการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้อยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดเพื่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาคมได้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28
ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชน”
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ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

5. หลักนิติธรรม กับมาตรการด้านสื่อสารมวลชน

สือ่ สารมวลชน คือ กระบวนการทีท่ ำ� หน้าทีส่ ง่ ข่าวสาร ข้อมูล จากผูส้ ง่ สาร ซึง่ อาจมีคนเดียว
หรือเป็นกลุ่มบุคคล ไปยังผู้รับสารในเวลาพร้อมๆ กันจ�ำนวนมาก มีความหลากหลายแตกต่างกัน
และไม่จำ� เป็นต้องรูจ้ กั กันมาก่อน เพือ่ ถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความคิด ความรูส้ กึ อารมณ์
ทักษะ และบันเทิง โดยการใช้ค�ำพูด หนังสือ ตัวเลข รูปภาพ หรือสัญลักษณ์อื่นใด สื่อไปยัง
ผู้รับสาร
ดังนั้น การท�ำหน้าที่ของสื่อสารมวลชน จึงต้องมีคุณลักษณะส�ำคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ ความรวดเร็ว
ถูกต้อง เทีย่ งตรง ชัดเจน ครบถ้วน ต่อเนือ่ ง และความสมบูรณ์ในเนือ้ หา ซึง่ รวมเรียกว่า ความน่าเชือ่ ถือ
ของสื่อสารมวลชน
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ท�ำให้เกิดช่องทาง
การส่งข่าวสารจากผูส้ ง่ ไปยังผูร้ บั ได้หลากหลายวิธี หลากหลายรูปแบบ สามารถด�ำเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางไปทั่วทุกสารทิศ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์
โทรสาร อินเตอร์เน็ต และการสือ่ สารผ่านดาวเทียมใน รูปแบบต่างๆ เป็นต้น สามารถแพร่กระจาย
ออกไปสูท่ กุ พืน้ ทีท่ วั่ โลกได้ในเวลาเพียงเสีย้ ววินาที โดยเหตุนเี้ อง คุณสมบัติ คุณธรรม ความซือ่ สัตย์
สุจริต จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของผู้ท�ำหน้าที่สื่อสารมวลชน ถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด
จึงต้องมีมาตรการ กลไก หรือระบบการควบคุม ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ การท�ำหน้าที่ของสื่อสาร
มวลชน ให้มีความรับผิดชอบ เพื่อให้ข่าวสารที่ส่งออกไปยังผู้รับสาร มีความถูกต้อง เหมาะสม
เชื่อถือได้ ไม่เป็นเรื่องเท็จ ไม่ก่อความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับผู้รับสาร ตลอดจนสังคมส่วนรวม
ในขณะเดียวกัน ทางด้านสือ่ สารมวลชนก็ตอ้ งได้รบั ความคุม้ ครอง หรือมีภมู คิ มุ้ กัน มิให้ถกู จ�ำกัด
บทบาทในการท�ำหน้าที่ส่งสาร หรือถูกแทรกแซง เพื่อมิให้กระทบกระเทือน สิทธิ เสรีภาพของ
สื่อสารมวลชน และของประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน และ
เป็นที่ยอมรับกันของสากลทั่วโลก
ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ มาตรการหรือกลไกทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำหน้าทีข่ องสือ่ สารมวลชน ต้อง
มีทงั้ ด้านการควบคุม ด้านการคุม้ ครอง และให้ความรู้ ควบคูพ่ ร้อมๆ กันไป จะละเลยมองข้ามด้านใด
ด้านหนึ่งไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะถ้าให้ความส�ำคัญด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว จะท�ำให้เสีย
สมดุลยภาพทางสังคม ขัดต่อสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ย่อมหมายถึงขัดต่อหลักนิติธรรม
อย่างชัดเจน
5.1 “มาตรการควบคุมสื่อสารมวลชน” กลไก หรือเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ คือกฎหมาย เพราะ
กฎหมายจะเป็นตัวก�ำหนดหน้าที่ และสิทธิของทุกฝ่าย ตามหลักนิตริ ฐั (Legal State) ดังได้กล่าวมาใน
ตอนต้น กฎหมายที่ว่านี้ได้แก่ พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. 2551 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ฯลฯ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายเหล่านี้ มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ในการ
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แสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อสาร จะถูกจ�ำกัดได้เฉพาะ
เมื่อมีเหตุผลและความจ�ำเป็นด้านความมั่นคงของรัฐ ด้านความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน โดยต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) ถ้ากฎหมายเรื่องใดมีข้อบัญญัติที่ขัดกับ
หลักนิติธรรม ย่อมใช้บังคับไม่ได้ เช่น การจ�ำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการรับรู้ข่าวสาร การห้าม
เสนอข่าวสาร การตรวจ การกัก การปิดกั้นขัดขวางการท�ำหน้าที่ของสื่อสารมวลชน หรือการสั่งปิด
กิจการของสื่อสารมวลชน ฯลฯ
5.2 “มาตรการคุ้มครองและให้ความรู้แก่สื่อสารมวลชน” เป็นกลไกหรือเครื่องมือส�ำคัญ
อีกด้านหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันหรือคุ้มครองสื่อสารมวลชนให้มีสิทธิเสรีภาพในการท�ำหน้าที่ให้กับ
สังคมได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ตามหลักวิชาชีพและจริยธรรมของสือ่ สารมวลชน เพือ่ ประโยชน์
ของสาธารณะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ไม่ถูกจ�ำกัด หรือตกอยู่ภายใต้
อิทธิพล หรืออ�ำนาจใดๆ หรือเรียกว่า หลักประกันการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน ตามร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 17 เมษายน
พ.ศ. 2558 มาตรา 48 มีข้อความดังนี้
“มาตรา 48 เสรีภาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพตามจริยธรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ย่อมได้รับความคุ้มครอง
การสั่งปิดกิจการสื่อมวลชนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท�ำมิได้
การห้ามสือ่ มวลชนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซง
ด้วยวิธกี ารใดๆ เพือ่ ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่ ว่ นตัวของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือ ระงับความเสื่อมทรมานทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน.....”
จึงกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรม มีบทบาทต่อมาตรการ กลไก ที่ใช้ส�ำหรับการควบคุมและการให้
ความคุ้มครองสื่อสารมวลชน โดยออกมาในเนื้อหาสาระของกฎหมายเรื่องต่างๆ และขยายไปถึง
ข้อก�ำหนดทางคุณธรรม จริยธรรม ของสื่อสารมวลชน ซึ่งมีบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์
พ.ศ. 2550 โดยมีองค์กรวิชาชีพสื่อ ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ดูแล ทั้งด้านการควบคุม การคุ้มครอง
ปัญหาประการส�ำคัญอยู่ที่ว่า มาตรการทั้งสองประการนี้ ควรเน้นหนักที่มาตรการ ควบคุม
อย่างเข้มข้น เหนือมาตรการคุ้มครอง หรือเน้นมาตรการคุ้มครองเข้มข้น เหนือมาตรการควบคุม
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ คือถ้าเน้นด้านใดเข้มข้นเฉียบขาด อีกด้านหนึง่ ก็จะถูกกระทบกระเทือนสิทธิ เสรีภาพ
ตามหลักทฤษฎี “Two Models of the Criminal Process” ของ Herbert L.Packer (ค.ศ. 1964)
ปัญหาเรื่องนี้จึงต้องยึดถือตาม “หลักนิติธรรม” มาเป็นเครื่องชี้วัดว่ากรณีใด จะให้ความส�ำคัญหรือ
เน้นหนักมาตรการใด เช่น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติ หรือความสงบเรียบร้อย
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ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

หรือศีลธรรม อันดีของสังคม ย่อมมีเหตุผลที่ควรเน้นที่มาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น เหนือมาตรการ
คุ้มครอง ตามหลักที่ว่า ประโยชน์ของสาธารณะ ย่อมอยู่เหนือกว่าประโยชน์ของบุคคล

บทสรุป

หลักนิติธรรม เป็นอุดมการณ์และหลักเกณฑ์ที่นักปราชญ์ชาวยุโรปพยายามคิดค้น ริเริ่ม และ
เสนอไว้เป็นเวลานานนับพันๆ ปี เริม่ ตัง้ แต่ เพลโต้, อริสโตเติล และ เอ.วี.ไดซีย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ใช้เป็นหลักส�ำหรับควบคุมจ�ำกัดขอบเขตการใช้อ�ำนาจของรัฐ หรือชนชั้นปกครองประเทศ มิให้กดขี่
ข่มเหง เบียดเบียน ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน ย�่ำยีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ จนเกินขอบเขต ตามอ�ำเภอใจ และไม่เป็นธรรม
“หลักนิตธิ รรม” ถูกเผยแพร่จากประเทศอังกฤษ หรือกล่าวได้วา่ มีตน้ ก�ำเนิดจากประเทศอังกฤษ
มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย แต่ก็ยังไม่ได้ความหมายที่ชัดเจนลงตัวนัก ประกอบกับยังมีลักษณะ
เป็นนามธรรม ไม่มีการบัญญัติ หรือมีค�ำอธิบายไว้ในเอกสารสาธารณะ หรือเป็นตัวบทกฎหมาย
(Positive Law) ของประเทศใดๆ ดังนั้น ความเข้าใจเรื่องหลักนิติธรรมจึงยังมีความแตกต่างกันในหมู่
นักนิติศาสตร์ และนักรัฐศาสตร์ เชื่อว่าความแตกต่างนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง รวมทั้งในสังคม
ประเทศไทยด้วย
การค้นหาและการเข้าถึงหลักนิตธิ รรม สามารถพิจารณาได้จากกระบวนการต่างๆ ของเรือ่ งนัน้ ๆ
เช่น กระบวนการบัญญัติกฎหมาย การตีความกฎหมาย และการใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งแต่ละขั้นตอน
จะมีหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น ขั้นตอนการบัญญัติกฎหมายต้องดูที่รัฐสภาหรือ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ขัน้ ตอนการตีความกฎหมายต้องดูทตี่ ลุ าการหรือศาล และขัน้ ตอนการบังคับใช้กฎหมาย
ต้องดูที่การท�ำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ได้แก่ กลไกทางราชการ
สังคมของประเทศไทย ยอมรับแนวคิด เรื่อง “หลักนิติธรรม” ทางด้านวิชาการมาเป็นเวลา
ช้านานพอสมควร มีการเรียนการสอนและเอกสารต�ำรารองรับ ส่วนในบริบทการน�ำมาใช้หรือการ
ปฏิบัติ เพิ่งจะปรากฏหลักฐานชัดเจนเป็นครั้งแรกในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517 และต่อมามีในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2549 แต่ก็ยังเป็นเพียงนามธรรม ไม่มีผลถึงขั้นน�ำมาใช้จริง จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงน�ำมาบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 78 (6)
ซึง่ ถือว่าเป็นการเปิดประตูรบั หลักนิตธิ รรมเข้ามาใช้จริงจังอย่างเป็นรูปธรรมครัง้ แรกของประเทศไทย
ส่วนการรับรู้ความหมาย และความเข้าใจของคนทั่วไปยังคงหลากหลาย ซึ่งต้องพัฒนาและใช้เวลา
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีวัตถุประสงค์ไม่แตกต่างกับหลักกระบวนการที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย (Due Process of Law) ของสหรัฐอเมริกา และหลักนิตริ ฐั (Legal State) ของประเทศ
ในยุโรป นักวิชาการบางรายสรุปว่า ชือ่ เรียกทัง้ สามประการนีเ้ ป็นเรือ่ งเดียวกัน มีวตั ถุประสงค์หรือ
เป้าหมายเดียวกัน คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายและ
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หลักนิติธรรม : การรับรู้ในสังคมไทยกับมาตรการด้านสื่อสารมวลชน

รูปแบบการปกครองของแต่ละประเทศ รวมถึงแหล่งก�ำเนิดอันเป็นฐานที่มาของแนวคิดเรื่องนี้
จึงท�ำให้มีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ถือได้วา่ หลักนิตธิ รรมจะเป็นกฎเกณฑ์ทมี่ คี วามเข้มแข็ง และได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายใน
นานาอารยประเทศ รวมถึงองค์กรสหประชาชาติ เพือ่ ใช้เป็นกลไกเงือ่ นไข ก�ำกับควบคุมฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ โดยมุง่ การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
เป็นเป้าหมายส�ำคัญดังกล่าวมาแล้ว แต่หลักนิติธรรมก็สามารถผ่อนคลาย หรือยกเว้นได้ในบางกรณี
เมื่อมีเหตุผลเพียงพอ เช่น เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ความสงบสุขของสังคมส่วนใหญ่ หรือ
ประโยชน์ของสาธารณชน ซึ่งสหประชาชาติและสากลประเทศ ก็ให้การยอมรับข้อผ่อนคลายหรือ
ข้อยกเว้นนี้ รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ก็ยอมรับด้วยเช่นกัน ดังนั้น
จึงสรุปกล่าวได้ว่า “หลักนิติธรรม” แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
(ก) หลักนิติธรรมในความหมายอย่างแคบ หรือระดับเคร่งครัด ซึ่งยกเว้นหรือผ่อนคลาย
ไม่ได้โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะเป็นผลให้การนั้นๆ เป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้ หรือเสียไปอย่างสิ้นเชิง เช่น
หลักความเป็นอิสระ หลักความเป็นกลาง หลักกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ หรือที่เรียกว่า
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง ฯลฯ
(ข) หลักนิตธิ รรมในความหมายอย่างกว้าง หรือระดับไม่เคร่งครัด ซึง่ ยกเว้น หรือผ่อนคลายได้
ถ้ามีเหตุผลสาธารณะที่เพียงพอ การฝ่าฝืนหลักนิติธรรมในความหมายนี้ ไม่มีผลในเชิงบังคับที่รุนแรง
หรือเข้มข้นนัก ไม่ถึงขั้นเป็นโมฆะหรือเสียไป โดยถือว่าผิดมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม หรือ
ธรรมาภิบาล เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม หรือประโยชน์ของสาธารณะ ความไม่ชัดเจน
ของบทกฎหมาย หรือบทบัญญัติขัดแย้งกันเอง ฯลฯ โดยจะต้องพัฒนาแนวคิดเรื่องนี้ต่อไป
ส�ำหรับกรณีที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน “หลักนิติธรรม” จะเป็นกลไกและเป็นหลักพื้นฐาน
ส�ำคัญของการออกกฎหมาย และการออกข้อก�ำหนดทางคุณธรรม จริยธรรม ทัง้ ในด้านการควบคุม
ด้านการคุ้มครองสื่อสารมวลชนให้อยู่ในกรอบหลักเกณฑ์ด้านสิทธิเสรีภาพ ในการท�ำหน้าที่
ส่งข้อมูลข่าวสารของสื่อสารมวลชน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนผู้รับข่าวสาร
หากกฎหมายหรือข้อก�ำหนดใดขัดกับหลักนิตธิ รรม ย่อมขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศซึง่ ให้ความ
คุม้ ครองไว้ และไม่มผี ลใช้บงั คับโดยสิน้ เชิง และกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาว่าควรเน้นให้ความส�ำคัญมาตรการ
ด้านใด ระหว่างด้านการควบคุม ด้านการคุ้มครอง ก็ต้องยึดถือตามหลักนิติธรรมเป็นเกณฑ์ชี้ขาด
ปัญหา.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 119

119
6/18/62 BE 9:54 AM

พฤษภา พนมยันตร์

การคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
โดยมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา
พฤษภา พนมยันตร์ *

บทคัดย่อ

กฎหมายอาญาซึง่ มีเพือ่ ใช้ในการลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดนัน้ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะแก้ไขและฟืน้ ฟู
ผู้กระท�ำความผิด การเหนี่ยวรั้งบุคคลมิให้ท�ำร้ายผู้อื่น การปรามบุคคลอื่นมิให้เอาเยี่ยงอย่าง การเป็น
สัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย รวมทั้งการแก้แค้นทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย แต่ส�ำหรับเด็ก
หรือเยาวชน มีปรัชญาทีเ่ พิม่ ขึน้ คือการมุง่ ฟืน้ ฟูชว่ ยเหลือเพือ่ ให้เด็กหรือเยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองดี
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปโดยไม่ก่อปัญหาขึ้นอีก การพิจารณาพิพากษาคดีเด็กหรือเยาวชน
ตามกฎหมายไทยได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มปฏิรูปกฎหมายให้เป็นสากลว่า ต้องมีมาตรการในการ
พิจารณาพิพากษาคดีทแี่ ตกต่างจากผูใ้ หญ่ ในชัน้ ต่อมาได้จดั ตัง้ ศาลคดีเด็กและเยาวชนขึน้ เป็นการเฉพาะ
อย่างไรก็ดี กฎหมายเกีย่ วกับคดีเด็กและเยาวชนยังมีขอ้ วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ มีบางประการทีย่ งั ไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี จึงมีการแก้ไขกฎหมายครั้งล่าสุดให้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธกี ารพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ขึน้
ให้มหี ลักการพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎแห่งกรุงปักกิง่ (The Beijing Rules)
หรือกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต�่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและ
เยาวชน (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice) โดยน�ำเอาแนวคิดเรือ่ งกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาประกอบ
ท�ำให้มีการก�ำหนดมาตรการที่เรียกว่า มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาส�ำหรับคดีเด็กและ
เยาวชน อย่างไรก็ดี กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีหน้าที่ส�ำคัญในการคุ้มครองสังคม แก้ไข ฟื้นฟู
ผู้กระท�ำความผิด คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนิน
คดีอาญา จึงควรต้องมีความสมดุลทั้งในแง่การคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนและการคุ้มครองสังคมควบคู่
กันไป
ค�ำส�ำคัญ วัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา ปรัชญาการลงโทษเด็กหรือเยาวชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก กฎแห่งกรุงปักกิ่ง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา
* ผูพ้ พิ ากษาอาวุโสในศาลฎีกา, อดีตรองประธานศาลฎีกา, ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 4 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา

1. ความน�ำ
ช่วงแรก
ในสมัยที่ยังใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) นั้น การปฏิบัติต่อเด็กที่กระท�ำ
ผิดกฎหมาย ศาลไทยพิเคราะห์ถึงความรู้สึกผิดชอบของเด็กประกอบกับลักษณะความผิดที่เด็กได้
กระท�ำลงแล้วก�ำหนดโทษไปตามความเหมาะสมกับความผิดและความรู้สึกผิดชอบของเด็ก ส่วนการ
ควบคุมเด็กทีก่ ระท�ำความผิดนัน้ ใน พ.ศ. 2450 ได้มกี ารจัดตัง้ โรงเรียนดัดสันดานขึน้ ทีเ่ กาะสีชงั อ�ำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ในการดูแลของกรมต�ำรวจ โรงเรียนดังกล่าวเป็นสถานที่ควบคุมเด็กที่
กระท�ำความผิดซึง่ มีอายุระหว่าง 10–16 ปี ได้แก้ไขเปลีย่ นแปลงอุปนิสยั ทีเ่ สียหายและปลูกฝังนิสยั ทีด่ ี
ต่อมาได้โอนกิจการโรงเรียนดัดสันดานไปอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์
ช่วงที่สอง (ระหว่าง พ.ศ. 2378 – พ.ศ. 2481)
ในปี พ.ศ. 2478 ได้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น โดยมีบทบัญญัติให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้
เด็กที่มีอายุในเขตบังคับ (อายุไม่ครบ 15 ปี) ที่ไม่ได้ไปเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควรไปไว้ในโรงเรียนฝึกอาชีพ ต่อมาได้ตราพระราชบัญญัตพิ ระราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และ
พระราชบัญญัตจิ ดั การฝึกและอบรมเด็กบางจ�ำพวก พ.ศ. 2479 ขึน้ ใช้บงั คับ โดยมีบทบัญญัตวิ างวิธปี ฏิบตั ิ
ต่อเด็กที่ต้องค�ำพิพากษาให้หนักไปในทางฝึกอบรม ไม่ใช่การท�ำโทษเช่นแต่ก่อน กรมราชทัณฑ์จึงได้
จัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพส�ำหรับเด็กที่กระท�ำความผิดที่มีอายุยังไม่ครบ 18 ปี โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
ดัดสันดานเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ พร้อมกับย้ายที่ตั้งจากเกาะสีชังมาตั้งอยู่ที่ต�ำบลเกาะใหญ่ อ�ำเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแยกควบคุมผูต้ อ้ งโทษครัง้ แรกทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 25 ปี ไว้เป็นพิเศษ
โดยปรับปรุงสถานทีค่ วบคุมผูต้ อ้ งโทษครัง้ แรกเป็นทัณฑสถานวัยหนุม่ ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้โอนกิจการ
โรงเรียนฝึกอาชีพไปให้กรมประชาสงเคราะห์ด�ำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการฝึกและอบรมเด็ก
บางจ�ำพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501 ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ได้รับเด็กไว้ฝึกอบรม ณ เยาวชนสถาน
บ้านห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ส่วนทัณฑสถานวัยหนุ่มยังคงอยู่กับกรมราชทัณฑ์
ช่วงที่สาม (ระหว่าง พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2494)
พระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พ.ศ. 2481 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าทีจ่ ดั การกับเด็กนักเรียนและเด็กอนาถาทีป่ ระพฤติตนไม่สมควรแก่วยั
และให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งถอนอ�ำนาจปกครองบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กที่ใช้อ�ำนาจปกครอง
โดยมิชอบเสียบางส่วนหรือทัง้ หมดได้ และตัง้ กรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นผูป้ กครองแทนกระทรวงศึกษาธิการ
ได้จดั ให้มสี ารวัตรนักเรียนออกท�ำการตรวจตราดูแลความประพฤติของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
ที่เร่ร่อนหรือประพฤติไม่สมควรนอกโรงเรียนเพื่อว่ากล่าวตักเตือนและแจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆ
ส่วนกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดสร้างสถานสงเคราะห์เป็นที่ให้การเลี้ยงดูและอบรมเด็กขึ้น เช่น
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โรงเรียนชาติสงเคราะห์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ วิทยาลัยพิบลู ประชาสรรค์
เยาวชนสถานทุง่ มหาเมฆ และเยาวชนสถานบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตกิ ฎหมาย
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ดังกล่าวแล้วเห็นได้วา่ บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องยังมีขอ้ บกพร่องและอุปสรรคอยูห่ ลายประการ
เพราะเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้ส�ำหรับการปฏิบัติต่อเด็กหลังจากศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งแล้ว
ส่วนวิธปี ฏิบตั ติ อ่ เด็กในระหว่างทีถ่ กู จับกุม และระหว่างการพิจารณาคดีไม่มกี ฎหมายบัญญัตวิ ธิ กี ารไว้
เด็กที่กระท�ำผิดจึงได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมและมีผลเสียหายแก่เด็ก
ดังนั้นในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามได้มีความสนใจที่จะจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน
เป็นครัง้ แรกในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2482 แต่ความคิดดังกล่าวต้องระงับไว้ เนือ่ งจากเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2493 ได้รื้อฟื้นความคิดเรื่องการจัดศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้น
อีกครั้งหนึ่งแล้วในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
คดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และ
เปิดด�ำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่
28 มกราคม พ.ศ. 2494 มีที่ท�ำการชั่วคราวอยู่ที่ศาลแขวงพระนครใต้ (เดิม) ต�ำบลตลาดน้อย อ�ำเภอ
สัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ส่วนอาคารที่ท�ำการถาวรได้ก่อสร้างขึ้นในที่ดินราชพัสดุใกล้ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองด้านถนนราชินี
การเปิดท�ำการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางนับเป็นการเริม่ แห่งระบบการแก้ไขเยียวยาเด็กและ
เยาวชนทีถ่ กู ต้องเหมาะสมโดยแยกปฏิบตั ติ อ่ เด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำผิดเพราะถือว่าเด็กและเยาวชน
ที่กระท�ำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไม่ใช่อาชญากร เป็นแต่เพียงผู้กระท�ำผิดกฎหมายของ
สังคมและเป็นผู้ที่ยังอ่อนต่อโลก ไม่สมควรจะได้รับการลงโทษทัณฑ์ หากแต่ควรได้รับการช่วยเหลือ
เพือ่ ปรับปรุงตนเสียใหม่ทงั้ ในด้านร่างกายและจิตใจ ฉะนัน้ กฎหมายดังกล่าวได้บญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารสืบเสาะ
และพินิจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ภาวะแห่งจิต และสิ่งแวดล้อมทั้งปวงของเด็กและเยาวชน
โดยแพทย์และพนักงานคุมประพฤติไปพร้อมกับการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ซึ่งจะท�ำให้ศาลทราบถึงสาเหตุแห่งการกระท�ำความผิดแล้วใช้มาตรการแก้ไขเยียวยาเด็กหรือเยาวชน
ด้วยวิธกี ารส�ำหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมเป็นรายๆ ไป รวมทัง้ ให้การศึกษาสามัญ การฝึกวิชาชีพ
และการอบรมทางด้านจิตใจ อันได้แก่ ศีลธรรม จรรยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่ดีในการ
กลับตนเป็นพลเมืองดีมอี าชีพสุจริตต่อไปในภายภาคหน้าและสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมโดยปกติสขุ
ช่วงที่สี่ (พ.ศ. 2506 – พ.ศ. 2534)
ต่อมากระทรวงยุตธิ รรมได้พจิ ารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลคดีเด็กและเยาวชน
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และมี
พระบรมราชโองการให้ประกาศใช้พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลคดีเด็กและเยาวชนและวิธพี จิ ารณาคดีเด็ก
และเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 ซึง่ ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2507 ท�ำให้การด�ำเนินคดีแพ่ง
ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และส่วนได้เสียของผู้เยาว์ในศาลคดีเด็กและเยาวชนเกิดความสะดวกแก่
ประชาชนและข้อขัดข้องได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมทั้งเด็กและเยาวชนที่กลับตนเป็นพลเมืองดี
ยังได้รับการสงเคราะห์โดยสอดส่องช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยและหางานให้ท�ำ เป็นต้น

122
_19-0384(001-304)P3.indd 122

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

การคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา

ช่วงที่ห้า (พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน)
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
มีบทบัญญัติไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น มิได้ให้อ�ำนาจพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบปรับ
คดีอาญาที่เด็กและเยาวชนต้องหาว่ากระท�ำการอันเป็นความผิดตามกฎหมาย ศาลไม่อาจควบคุม
การสั่งค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวของผู้อ�ำนวยการสถานพินิจได้อย่างเต็มที่ ไม่มีบทบัญญัติที่เร่งรัด
พนักงานสอบสวนให้รีบส่งส�ำนวนการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท�ำความผิดไปยัง
พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาล และศาลไม่อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ช่วยพนักงาน
คุมประพฤติได้ นอกจากนี้การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับครอบครัวเป็นอ�ำนาจของศาลธรรมดา
โดยไม่มีวิธีการเป็นพิเศษที่จะช่วยเหลือ และคุ้มครองสถานภาพของการสมรส สามี ภรรยา และบุตร
ได้อย่างเต็มที่ สมควรปรับปรุงวิธีการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ
เพือ่ ให้เป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ใี นวันหน้า ทัง้ ให้คดีเกีย่ วกับครอบครัวซึง่ เป็นคดีทมี่ ปี ญ
ั หาละเอียดอ่อนเกีย่ วเนือ่ ง
สัมพันธ์กับคดีเด็กและเยาวชนได้รับการพิจารณาในศาลที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษแตกต่างจาก
คดีธรรมดา โดยมีคุณภาพและเสริมสร้างค่านิยมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนลดปัญหาการแตกแยกของครอบครัวและปัญหาเด็กและเยาวชนทีเ่ กิดจากครอบครัว
ไม่ปกติสุข จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2535 แต่ก็ยังมี
ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ กฎหมายดังกล่าวยังมีความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของสหประชาชาติ เช่น
กฎของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักกิ่ง
(Beijing Rules) หรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยลงนามเป็นภาคี มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
26 เมษายน 2536 จึงมีความพยายามแก้ไขกฎหมายโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ประธาน
ศาลฎีกา ส�ำนักงานศาลยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น จนกระทั่งมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 25531

1

อภิรดี โพธิ์พร้อม, 8 ปี แห่งการรอคอย... พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553, เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ “แนวคิดและความเป็นมาของพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553”, ส�ำนักกฎหมายและวิชาการ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม,
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์., น.29–33
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พฤษภา พนมยันตร์

2. วัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญาและการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชน
ในทางอาญา

โดยทั่วไปกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญอยู่ 5 ประการ2 ได้แก่
1) การแก้ไขและฟื้นฟู (Rehabilitation) แนวความคิดนี้มาจากข้อสันนิษฐานที่ว่ากฎหมาย
อาญาควรใช้บังคับโดยมีความมุ่งหมายในการแก้ไขผู้กระท�ำความผิด ถ้าสังคมน�ำกฎหมายไปใช้เพื่อ
ปรับปรุงความประพฤติของผู้กระท�ำความผิดก็เป็นที่เชื่อได้ว่าบุคคลนั้นสมควรหรือสามารถกลับตน
เป็นพลเมืองทีเ่ คารพกฎหมายได้ หมายความว่าผูก้ ระท�ำความผิดควรมีสติปญ
ั ญาเพียงพอทีจ่ ะสามารถ
เปลีย่ นแปลงความประพฤติและรับการอบรมศึกษาได้ จึงไม่ควรลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดซึง่ ไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้
2) การเหนี่ยวรั้งบุคคล (Restraint) กฎหมายอาญามีความมุ่งหมายที่จะเหนี่ยวรั้งบุคคลมิให้
ท�ำร้ายผูอ้ นื่ ด้วยเช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ในข้อนีไ้ ม่จำ� เป็นจะต้องแก้ไขผูก้ ระท�ำความผิด ในขณะเดียวกัน
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องลงโทษผู้กระท�ำความผิด แต่มีความมุ่งหมายจะควบคุมผู้กระท�ำความผิดมากกว่า
3) การข่มขู่หรือยับยั้ง (Deterrence) เหตุผลส�ำคัญที่สุดในการบังคับใช้กฎหมายอาญาได้แก่
การใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้งมิให้บุคคลอื่นเอาเยี่ยงอย่างโดยการกระท�ำผิดเช่นเดียวกับผู้ที่ถูกลงโทษ
กฎหมายสันนิษฐานว่าบุคคลปกติย่อมรู้กฎหมายและสันนิษฐานต่อไปโดยมีหลักฐานสนับสนุนว่า
เมือ่ ผูป้ ระพฤติฝา่ ฝืนกฎหมายถูกลงโทษยิง่ รุนแรงเท่าใด ก็จะยิง่ มีผลในการยับยัง้ หรือข่มขูก่ ระท�ำผิดอืน่
มิให้กระท�ำผิดในกรณีที่บุคคลใดก็ตามจะกระท�ำผิดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ผู้นั้นจะมีความ
ยับยั้งเพราะได้รับบทเรียนจากตัวอย่างของผู้ที่ถูกลงโทษได้ประสบมาแล้ว
การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้กระท�ำความผิดมีความส�ำคัญมาก และจะมีส่วนเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้มผี ลในการยับยัง้ ถ้าสังคมใช้กฎหมายโดยเทีย่ งธรรมและถูกต้อง
เช่น ไม่ลงโทษบุคคลวิกลจริตเพราะจะไม่เกิดผลยับยั้งต่อบุคคลวิกลจริตอื่น หรือแม้แต่บุคคลปกติ
ซึง่ ย่อมคิดว่าตนแตกต่างจากบุคคลทีถ่ กู ลงโทษ อย่างไรก็ตามนักวิชาการยังคงโต้เถียงกันว่าการลงโทษ
เพือ่ เป็นการข่มขูห่ รือยับยัง้ นีจ้ ะมีประสิทธิภาพเพียงใด ส่วนนักนิตศิ าสตร์บางคนเชือ่ ว่าความมุง่ หมาย
ในข้อนี้มีความส�ำคัญมาก
4) การเป็นสัญลักษณ์ (Symbolism) หน้าทีใ่ นข้อนีม้ คี วามส�ำคัญแต่มกั ถูกมองข้ามการบังคับใช้
กฎหมายอาญาจะเป็นการยืนยันสิง่ ทีส่ งั คมยอมรับ และสิง่ ทีส่ งั คมคัดค้านต่อต้าน การพิจารณาคดีในศาล
จะเปรียบเสมือนเวทีในการแสดงออกของข้อเท็จจริงส�ำหรับให้การศึกษาแก่พลเมืองในทุกสังคม
ผลการพิจารณาคดีจะปรากฏแก่สาธารณชนด้วยระบบการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น บุคคลที่เป็นปกติย่อมจะเรียนรู้ว่า กฎหมาย เป็นสัญลักษณ์ของสังคม
รวมทั้งทราบว่าจะได้รับผลร้ายจากการฝ่าฝืนกฎหมาย
2

ร.ศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 1, ประกายพรึก, กรุงเทพมหานคร, 2546,
น.51–53
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การคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา

5) การแก้แค้นทดแทน (Retribution) ความคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ได้แก่การลงโทษ
ก่อให้เกิดความสมดุลหรือความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย โดยมีความเห็นว่าบุคคลชัว่ ร้ายควรถูกลงโทษ และ
ผู้กระท�ำความผิดควรได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสม แม้จะไม่ถึงขนาดตอบแทนอย่างเดียวกับที่
ผู้นั้นกระท�ำก็ตาม ในปัจจุบันเหตุผลของกฎหมายอาญาในข้อนี้ได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาวิจัย
และนักวิชาการน้อยมากเพราะเห็นว่าไม่ได้ผลในทางปฏิบตั ิ แต่กฎหมายอาญาก็ยงั คงมีความมุง่ หมาย
ในเรื่องนี้เพราะความต้องการแก้แค้นซึ่งมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ อันเป็นสามัญส�ำนึกในเรื่องความ
เป็นธรรมเป็นเรือ่ งปกติโดยทัว่ ไป นักปรัชญากฎหมายบางคนกล่าวว่าการแก้แค้นหรือตอบแทนความผิด
แม้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใด แต่ก็ยังเป็นการผดุงความยุติธรรม โดยนัยนี้กฎหมายไม่เพียงมีผล
ในทางปฏิบัติเท่านั้น ยังเป็นสัญลักษณ์ของสังคม เป็นการแสดงออกของศีลธรรม และหมายความว่า
ผู้กระท�ำความผิดซึ่งมีความรับผิดชอบในการกระท�ำของตนต้องถูกลงโทษ
ในส่วนความผิดอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน มีปรัชญาในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่
กระท�ำผิดอาญาอยู่ 2 แนวคิด คือ ปรัชญาที่มุ่งต่อการลงโทษ อย่างหนึ่ง และปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไข
ฟืน้ ฟูอกี อย่างหนึง่ ปรัชญาทีม่ งุ่ ต่อการลงโทษ มีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกับคดีอาญาทัว่ ไป คือ เพือ่ แก้แค้น
ทดแทนผูก้ ระท�ำความผิด เพือ่ ป้องกันหรือยับยัง้ อาชญากรรม หรือเพือ่ แก้ไขปรับปรุงผูก้ ระท�ำความผิด
เป็นต้น ส่วนปรัชญาทีม่ งุ่ ต่อการแก้ไขฟืน้ ฟูมงุ่ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำผิดมากกว่าการลงโทษ
โดยเห็ นว่าเด็ก และเยาวชนยังเป็นไม้อ ่ อ นที่ ยั ง พอจะแก้ ไขปรั บเปลี่ ย นนิ สั ย และความประพฤติ
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีได้ อิทธิพลของพวกเสรีนยิ มท�ำให้เกิดการปฏิรปู ในเรือ่ งกฎหมายเกีย่ วกับเด็ก
และเยาวชนตลอดจนมีการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นเพื่อด�ำเนินการกับเด็กและเยาวชนที่
กระท�ำผิดเป็นเอกเทศ ในประเทศทีม่ กี ารใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) การทีร่ ฐั เข้ามา
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเด็กและเยาวชนที่กระท�ำผิดแทนพ่อแม่ของเด็กและเยาวชน (parens patriae3)
จึงเป็นวิธกี ารทีย่ อมรับกัน รัฐจึงต้องให้ความคุม้ ครองแก่เด็กและเยาวชน และช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ที่หลงผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีให้ได้โดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก แนวความคิด
อย่างหลังนี้ปรากฏอยู่ในกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวของนานาอารยประเทศ4
ส�ำหรับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 นี้ มีกรอบแนวคิดอันเป็นที่มาของบทบัญญัติกฎหมายส�ำหรับคดีอาญา คือ5

3
4
5

เป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า parent of his or her country ซึ่งเป็นทฤษฎีทางกฎหมายที่ถือว่ารัฐเป็น
ผู้ด�ำเนินคดีแทนพลเมืองโดยเฉพาะกรณีของผู้ที่หย่อนความสามารถตามกฎหมาย
รองศาสตราจารย์สุพจน์ สุโรจน์, หน่วยที่ 8 กระบวนยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับเด็กและเยาวชน, มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, น.5–6 โปรดดูใน law.stou.ac.th/dynfiles/41717-8-D.pdf
อภริดี โพธิ์พร้อม, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 5, หน้าที่ 33–39
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1) อารัมภบท อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่รับรองว่า “เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและ
การช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่ เด็กควรเติบโตใน
สิง่ แวดล้อมของครอบครัวในบรรยากาศของความผาสุก ความรัก และความเข้าใจ” กับอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ข้อที่ 3(1) ความว่า “ในการกระท�ำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์
ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นล�ำดับแรก”
2) หลักประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 37 ข) ค) และ ง) ว่า “จะไม่มีเด็กคนใด
ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุม กักขังหรือจ�ำคุกเด็กจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านัน้ และให้มรี ะยะเวลาทีส่ นั้ ทีส่ ดุ อย่างเหมาะสม
เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม และด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี
แต่ก�ำเนิดของมนุษย์และในลักษณะที่ค�ำนึงถึงความต้องการของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้นและเด็กจะ
มีสทิ ธิทจี่ ะคงการติดต่อกับครอบครัวทางหนังสือโต้ตอบและการเยีย่ มเยียน เว้นแต่ในสถานการณ์พเิ ศษ
และเด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนสิทธิที่จะ
ค้านความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนต่อศาลหรือหน่วยงานอืน่
ที่เป็นอิสระและเป็นกลางซึ่งจะได้รับค�ำวินิจฉัยโดยพลัน”
3) กฎแห่งกรุงปักกิ่ง ข้อที่ 7 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 40 (2 ข.) ว่า “ทุกขั้นตอน
ในกระบวนการยุติธรรม สิทธิขั้นมูลฐานจะต้องได้รับการคุ้มครอง” เช่น สิทธิได้รับการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย สิทธิได้รับการแจ้งข้อหา
ทันทีและโดยตรง หรือโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สิทธิที่จะให้บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองปรากฏตัวอยู่ด้วย เป็นต้น
4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 40.1 ว่า “รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา
ว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความส�ำนึก
ในศั ก ดิ์ ศ รี แ ละคุ ณ ค่ า ของเด็ ก ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม ความเคารพของเด็ ก ต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพ
ขั้นพื้นฐานของผู้อื่นและในลักษณะที่ต้องค�ำนึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาที่จะส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สังคม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เด็กในสังคม การที่เด็กและเยาวชนจะต้องคืนสู่สังคม
เมื่ออายุยังมีน้อย กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีบทบาทสร้างสรรค์”
แนวคิดดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเป็นไปตามแนวปรัชญาที่มุ่งต่อ
การแก้ไขฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชนเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้นยิ าม เด็ก ว่าหมายความถึงบุคคลอายุยงั ไม่เกินสิบห้าปีบริบรู ณ์ ส่วนเยาวชน
หมายความถึงบุคคลอายุเกินกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ โดยกฎหมายก�ำหนด
ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่เด็กและเยาวชนเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เมื่อต้องหาว่า
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การคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา

กระท� ำ ผิดทางอาญา เด็ก และเยาวชนอาจเข้ า สู ่ ก ระบวนการยุ ติ ธรรมด้ วยการเข้ า พบพนั ก งาน
สอบสวนเองหรือถูกจับตามหมายจับ ส�ำหรับการจับ มาตรา 666 บัญญัตเิ ป็นหลักว่า ห้ามมิให้จบั กุมเด็ก
ซึง่ ต้องหาว่า กระท�ำความผิด เว้นแต่เด็กนัน้ ได้กระท�ำความผิดซึง่ หน้า หรือมีหมายจับหรือค�ำสัง่ ของศาล
และวรรคสองบัญญัติว่าให้การจับกุมเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิดให้เป็นไปตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา แต่ในขัน้ ตอนการออกหมายจับเด็กและเยาวชน กฎหมายให้พยายาม
หลีกเลี่ยงการออกหมายจับ โดยใช้วิธีติดตามตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นด้วยวิธีอื่นก่อน ถ้าหากการ
ออกหมายจับจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กหรือเยาวชนอย่างรุนแรงโดยไม่จ�ำเป็น7 และ
การจับ ผู้จับต้องแจ้งแก่เด็กและเยาวชนว่าเขาต้องถูกจับ แจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิตามกฎหมาย
รวมทั้งแสดงหมายจับถ้าหากมี โดยต้องแจ้งแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การ
ซึ่งเด็กหรือเยาวชนอยู่อาศัยด้วย หากบุคคลเหล่านั้นไม่อยู่ในขณะจับก็ต้องแจ้งให้ทราบในโอกาสแรก
กับให้เด็กหรือเยาวชนติดต่อสื่อสารหรือปรึกษาหารือกับบุคคลเหล่านั้น หากผู้ถูกจับประสงค์ ทั้งนี้
ต้องจับโดยละมุนละม่อม โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และไม่เป็นการประจาน ห้ามใช้วธิ คี วบคุม
เกินจ�ำเป็น ห้ามใช้เครื่องพันธนาการเด็ก เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อ
ความปลอดภัยของเด็กผู้จับหรือบุคคลอื่น และในการท�ำบันทึกการจับกุม ห้ามผู้จับกุมถามค�ำให้การ
ถ้ามีบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นข้างต้นอยู่ด้วยก็ต้องท�ำต่อหน้าบุคคลเหล่านั้น จากนั้นต้องน�ำตัวส่ง
พนักงานสอบสวนทันที8 ในชั้นสอบสวนก็มีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนหลายประการที่ส�ำคัญ เช่น
การบัญญัติให้พนักงานสอบสวนแจ้งผู้อ�ำนวยการสถานพินิจเพื่อด�ำเนินการตามมาตรา 82 เช่น สั่งให้
พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม
สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิด และ
ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวง
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท�ำความผิดเพื่อรายงานต่อศาลหรือเพื่อประกอบ
การพิจารณาของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระท�ำความผิด
ของเด็กและเยาวชน แล้วส่งรายงานและความเห็นนั้นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ9
การส่งตัวเด็กหรือผู้เยาว์ไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับภายใน 24 ชั่วโมง10 ในชั้นพิจารณา ศาลอาจ
มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยูด่ ว้ ยเป็นผูด้ แู ล แต่กรณีทมี่ เี หตุสมควรประการอืน่ หรือการกระท�ำของเด็กและเยาวชนอาจเป็น
ภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง ศาลอาจมีค�ำสั่งให้ควบคุมไว้ในสถานพินิจหรือสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้น
6
7
8
9
10

ต่อไปหากไม่กล่าวถึงชื่อกฎหมายให้หมายถึง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 67
มาตรา 69
มาตรา 82 (1) (2) และมาตรา 36 (1)
มาตรา 72
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ตามกฎหมายก็ได้11 เป็นต้น มาตรการเหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งมือทีก่ ฎหมายบัญญัตเิ พือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อให้กลับไปอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขและนอกจาก
มาตรการดังกล่าวแล้ว กฎหมายซึ่งมิได้มุ่งลงโทษเด็กและเยาวชนยังสร้างเครื่องมือส�ำคัญที่เรียกว่า
มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญามาใช้บังคับแก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย

3. มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา

บทบัญญัติเรื่องมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นการน�ำแนวคิดเรื่องกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาเป็นมาตรการเสริมและคู่ขนานกับการด�ำเนินการ
ในกระบวนการยุติธรรมโดยปกติ12 แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ
1) มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง
มาตรการนี้มาจากแนวคิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กที่ต้องการตีความมาตรา 63 ของ
พระราชบัญญัติฉบับเดิมโดยประยุกต์กับแนวคิดกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผันเด็กออกจาก
กระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ข้อที่ 40.3 ข13 ที่ว่า “เมื่อเห็นเหมาะสมและเป็นที่พึงปรารถนา ให้ก�ำหนดมาตรการที่จะใช้กับเด็ก
ทีถ่ กู กล่าวหาว่าได้ฝา่ ฝืนกฎหมายอาญา โดยไม่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทัง้ นีโ้ ดยมีเงือ่ นไขว่า
สิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองตามกฎหมายจะได้รับการเคารพอย่างเต็มที่”
ส�ำหรับมาตรา 63 ตามพระราชบัญญัตฉิ บับเดิม วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า่ “ในกรณีทเี่ ด็กหรือเยาวชน
ต้องหาว่ากระท�ำความผิด เมือ่ ผูอ้ ำ� นวยการสถานพินจิ พิจารณาโดยค�ำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็ก
หรือเยาวชน และพฤติการณ์ตา่ งๆ แห่งคดีแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ตอ้ ง
ฟ้อง และเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมที่จะอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจด้วยแล้ว ให้ผู้อ�ำนวยการ
สถานพินิจแจ้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ ถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วย ให้มีอ�ำนาจสั่งไม่ฟ้อง
เด็กหรือเยาวชนนั้นได้ ค�ำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้นให้เป็นที่สุด” และวรรคสามบัญญัติว่า
“บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การกระท�ำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้ให้จ�ำคุกเกินกว่าห้าปีขึ้นไป”
มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาตามกฎหมายฉบับปัจจุบันในมาตรา 86-89 ยังคง
เป็นเรื่องที่เป็นการกระท�ำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษไม่สูงนักคือมีระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี
11
12

13

มาตรา 77
อนุสรณ์ ศรีเมนต์, กฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถแก้ไขความประพฤติที่เสียหายของเด็กหรือเยาวชนได้
จริงหรือ, วารสารศาลยุติธรรม, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2559, น.48 และอภิรดี โพธิ์พร้อม,
อ้างในเชิงอรรถที่ 5, น.41
อภิรดี โพธิ์พร้อม, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 5, น.42
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การคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา

เช่นเดียวกับกฎหมายฉบับเดิม ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ มีสาระส�ำคัญว่า ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือ
เยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนส�ำนึกในการกระท�ำก่อนฟ้องคดี และ
ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง
ให้จัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็ก
หรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ชมุ ชนและสังคม โดยเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการเพือ่ พิจารณา แต่การจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัด
ฟื้นฟูต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนด้วย หากพนักงานอัยการเห็นชอบกับ
แผนดังกล่าวก็ให้ด�ำเนินการตามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูได้ทันที พร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบ ในกรณี
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลมีอ�ำนาจสั่ง
ตามที่เห็นสมควร14
2) มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา
ในกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534 หมวด 8 การพิพากษาคดีอาญา มาตรา 95 บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลเห็นว่า
ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีค�ำพิพากษา ศาลจะมีค�ำสั่งให้ปล่อยตัวจ�ำเลยชั่วคราวหรือ
จะส่งตัวไปควบคุมไว้ยงั สถานพินจิ แห่งใดแห่งหนึง่ ชัว่ คราว หรือจะให้ใช้วธิ กี ารส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ไปพลางก่ อ นก็ ไ ด้ ซึ่ ง ตามคู ่ มื อ ตุ ล าการกล่ า วถึ ง บทมาตราดั ง กล่ า วไว้ ใ น “กรณี ศ าลเลื่ อ นการ
อ่านค�ำพิพากษาโดยมีเหตุตามมาตรา 95” และยกตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลออกค�ำสั่ง
ในกรณีที่ส่งตัวไปควบคุมไว้ยังสถานพินิจแห่งใดแห่งหนึ่งชั่วคราวว่า “...ตามพฤติการณ์แห่งคดี (จึง)
ยังไม่สมควรมีคำ� พิพากษาในวันนี้ แต่เห็นสมควรให้สง่ ตัวจ�ำเลยไปควบคุมไว้ทสี่ ถานพินจิ และคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน... สักระยะหนึง่ เพือ่ ขัดเกลานิสยั ความประพฤติจำ� เลยให้ดขี นึ้ ให้จำ� เลยห่างจากเพือ่ น
ที่ไม่ดี และให้เลิกสูดดมสารระเหยโดยเด็ดขาด เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของจ�ำเลยเอง ทั้งนี้อาศัย
อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ มาตรา 95 จึงให้นัดฟังค�ำพิพากษา วันที่...เดือน....
พ.ศ... เวลา... นาฬิกา” เป็นต้น ค�ำว่า “ยังไม่สมควรจะมีคำ� พิพากษา” ตามมาตรา 95 นี้ จึงมีความหมาย
เพียงเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนการอ่านค�ำพิพากษาไปชั่วคราว มิใช่ว่าจะเป็นการระงับคดีโดยไม่ต้อง
มีค�ำพิพากษา ต่อมาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่แก้ไขใหม่ได้เพิ่มและน�ำเอาหลักการมาตรา 95 ดังกล่าวมาประกอบแนวคิด
เรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท�ำนองเดียวกับมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา
ก่อนฟ้อง โดยก�ำหนดเป็นมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาชั้นพิจารณาขึ้น 2 กรณี คือ15
14
15

มาตรา 86
อภิรดี โพธิ์พร้อม, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 5, น.43–44
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พฤษภา พนมยันตร์

2.1) การท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 90 ก�ำหนดเงื่อนไขที่
เด็กหรือเยาวชนจะสามารถเข้าสูก่ ระบวนการของมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาชัน้ พิจารณาว่า
ต้องเป็นคดีที่มีระวางโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกินยี่สิบปี ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดย
ค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนมี
ค�ำพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนนั้นส�ำนึกในการกระท�ำ ผู้เสียหายยินยอม และโจทก์ไม่คัดค้าน เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร และศาลเห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผูเ้ สียหายอาจได้รบั การชดเชยเยียวยาตามสมควร ศาลอาจมีคำ� สัง่
ให้จัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเสนอต่อศาล หากศาล
เห็นชอบให้มคี ำ� สัง่ จ�ำหน่ายคดีไว้ชวั่ คราว กรณีมกี ารปฏิบตั ติ ามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูครบถ้วน ศาลจะ
มีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และสิทธิน�ำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ16
2.2) มาตรการในการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนก่อนมีค�ำพิพากษา
แทนที่จะเป็นเพียงการเลื่อนการพิพากษาคดีออกไปเพื่อดูพฤติการณ์ของจ�ำเลยดังเช่น
บทบัญญัตมิ าตรา 95 ของกฎหมายฉบับก่อน มาตรา 132 วรรคหนึง่ ให้อำ� นาจศาลในกรณีทศี่ าลเห็นว่า
ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีค�ำพิพากษา หรือบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจ�ำเลย
อาศัยอยู่ด้วยร้องขอ เมื่อศาลสอบถามผู้เสียหายแล้ว ศาลอาจมีค�ำสั่งให้ปล่อยตัวจ�ำเลยชั่วคราวแล้ว
มอบตัวจ�ำเลยให้บุคคลดังกล่าวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้
โดยก�ำหนดเงือ่ นไข เช่น ให้จำ� เลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอืน่ หรือบุคคลใด
หรือองค์กรด้านเด็ก เข้ารับการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู รับค�ำปรึกษาแนะน�ำ  เข้าร่วมกิจกรรมบ�ำบัดหรือ
กิจกรรมทางเลือก หรือให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าจ�ำเลยนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ เมื่อจ�ำเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลา
ที่ศาลก�ำหนดแล้ว ให้ศาลสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีค�ำพิพากษาเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดของจ�ำเลย
เว้นแต่คำ� สัง่ เกีย่ วกับของกลาง และให้ถอื ว่าสิทธินำ� คดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับแต่ถา้ จ�ำเลยผิดเงือ่ นไข
ก็ให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาต่อไป17

4. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา

ดังได้กล่าวมาข้างต้น มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาเป็นแนวคิดที่มุ่งจะแก้ไขเยียวยา
เด็ ก หรื อ เยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายระหว่ า งประเทศ โดยน� ำ แนวคิ ด เรื่ อ ง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้เป็นมาตรการเสริมและคู่ขนานไปกับมาตรการหลักในทาง
อาญา ส�ำหรับแนวคิดเรือ่ งกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์เป็นแนวคิดใหม่ในกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา มีวัตถุประสงค์จะแก้ไขปัญหาระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท�ำความผิดให้มีความเข้าใจ
16
17

มาตรา 92
มาตรา 133
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ซึง่ กันและกันในเหตุและปัจจัยอันก่อให้เกิดการกระท�ำความผิด และผลกระทบจากการกระท�ำความผิด
ซึ่ ง เป็ น คนละวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ การลงโทษที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ การทดแทน (Restributive) ข่ ม ขู ่
(Deterrence) การตัดผู้กระท�ำความผิดออกจากสังคม (Incapacitation) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำ
ความผิด (Rehabilitation) หรือเพียงการเยียวยาความเสียหายแก่ผ้เู สียหาย (Victimology) หากเป็น
เพื่อประโยชน์ให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ลดปัญหาข้อพิพาทในอนาคต ท�ำให้อาชญากรรมยุติหรือ
ลดน้อยลง18 มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาจึงมีวัตถุประสงค์แก้ไขเยียวยาเด็กหรือเยาวชน
ทีก่ ระท�ำความผิดไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจระหว่างจ�ำเลยและผูเ้ สียหาย ตลอดจนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งชุมชนที่ทั้งสองฝ่ายอยู่อาศัย กระบวนการจึงควรต้องอาศัยความตกลงยินยอมของทุกฝ่าย
ส� ำ หรั บ มาตรการพิ เ ศษแทนการด� ำ เนิ น คดี อ าญาก่ อ นฟ้ อ งตามมาตรา 86 ศาลต้ อ งตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูตามข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกาซึ่งออกโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา19 การท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูระหว่างพิจารณาตาม
มาตรา 90 มีหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูตามมาตรา 90 ตามข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา20 ส่วนมาตรการในการแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูกอ่ นมีคำ� พิพากษาตามมาตรา 132 บัญญัติ
ในวรรคสามว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพ
ปัญหา การจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู การเตรียมความพร้อมเพื่อมอบตัวจ�ำเลยให้บิดา มารดา
ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจ�ำเลยอาศัยอยู่ด้วย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา21
จากการตรวจสอบสถิติการด�ำเนินคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศในระหว่างปี
2555 ถึง 2558 พบว่าศาลเยาวชนและครอบครัวมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดี
อาญามากขึ้น ในปี 255522 มีการใช้มาตรการดังกล่าวแก่จ�ำเลย 933 คน จากจ�ำเลยที่ถูกฟ้องต่อศาล
31,306 คน ปี 255623 ใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาแก่จ�ำเลย 1,039 คน จากจ�ำเลยที่
ถูกฟ้องต่อศาล 36,061 คน ปี 255724 ใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาแก่จำ� เลยลดลงเล็กน้อย
18

19
20
21
22
23
24

รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้าง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม”, น.11–12, โปรดดูใน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม ศูนย์วิทยบริการ
ศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ใน www.library.coj.go.th,
ปัจจุบันมีข้อก�ำหนดเรียกว่า “ข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไข
บ�ำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. 2557”
มาตรา 91 วรรคสอง ปัจจุบันมีข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี พ.ศ. 2546”
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�ำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
พ.ศ. 2556
รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ�ำปี พ.ศ. 2555, น.274
รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ�ำปี พ.ศ. 2556, น.273
รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ�ำปี พ.ศ. 2557, น.279
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พฤษภา พนมยันตร์

คือ 854 คน จากจ�ำนวนจ�ำเลยทั้งหมด 35,011 คน แต่ในปีถัดมาคือปี 255825 มีการจ�ำแนกเป็น
3 ประเภท ประเภทแรกคือ มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องตามมาตรา 86
ที่ยื่นขอให้ศาลตรวจสอบกระบวนการจัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู 36 ค�ำร้อง พบว่ามีการจัดท�ำแผน
ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ต้องหาปฏิบัติตามแผนครบถ้วนและพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องทั้ง 36 เรื่อง
แบ่งเป็นคดี 5 ประเภท คือ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 12 ค�ำร้อง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
11 ค�ำร้อง ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดให้โทษ 7 ค�ำร้อง ความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารพนันฯ 2 ค�ำร้อง
ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ 2 ค�ำร้อง และความผิดฐานบุกรุก 1 ค�ำร้อง ประเภทที่ 2
คือคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 มีจ�ำนวนทั้งหมด 891 คดี ปฏิบัติ
ตามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูครบถ้วน 324 คดี ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผน ไม่เกิน 1 เดือน 56 คดี
เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน 38 คดี เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 44 คดี เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
106 คดี และเกิน 1 ปี 80 คดี และคดีท่ีอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการตามแผนอีก 454 คดี และ
ความผิดสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 105 คน ความผิดเกี่ยวกับเพศ 88 คน
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ 64 คน พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษฯ 53 คน และความผิดเกีย่ วกับเสรีภาพ
และชื่อเสียง 15 คน และประเภทที่สาม คดีอาญาที่ใช้มาตรการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 132
มีจ�ำนวนทั้งหมด 13,434 คดี มีการปฏิบัติตามแผนฯ ครบถ้วน 5,851 คดี โดยเด็กและเยาวชนกระท�ำ
ความผิดสูงสุด 5 อันดับแรก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ 3,648 คน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
919 คน พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 755 คน ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 752 คน และ
พระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ 548 คน
การใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญาทั้งสามมาตรการมีแนวโน้มที่จะมีการใช้บังคับ
มากขึ้นตามล�ำดับ ทั้งมีลักษณะส�ำคัญที่ในทางข้อกฎหมายและทางปฏิบัติมิได้จ�ำกัดประเภทความผิด
โดยเฉพาะมาตรการตามมาตรา 90 บัญญัตใิ ห้ใช้กบั คดีซงึ่ มีอตั ราโทษอย่างสูงตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
ให้จำ� คุกไม่เกินยีส่ บิ ปี ทีป่ รากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร ส่วนมาตรา
132 บัญญัติให้อ�ำนาจศาลอย่างกว้างขวางมิได้มีก�ำหนดอัตราโทษขั้นสูงก�ำกับไว้แม้ตามข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�ำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี
พ.ศ. 2556 ข้อ 5 (2) ก�ำหนดว่าพฤติการณ์ของเด็กหรือเยาวชนในการกระท�ำความผิดไม่เป็นภัยร้ายแรง
ต่อสังคมเกินสมควร ท�ำนองเดียวกับมาตรา 90 ก็เป็นการก�ำหนดพฤติการณ์โดยกว้างๆ การใช้มาตรการ
ดังกล่าวจึงควรเป็นไปโดยระมัดระวัง โดยเฉพาะเมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้มาตรการในลักษณะเดียวกัน
ตามมาตรา 95 ของกฎหมายฉบับเดิมมีการก�ำหนดในแนวทางปฏิบัติว่า จะไม่ใช้กระบวนยุติธรรมทาง
อาญาเชิงสมานฉันท์กบั คดีความผิดฐานฆ่าคนโดยเจตนา และคดีความผิดเกีย่ วกับเพศ เว้นแต่องค์คณะ
ผู้พิพากษาจะเห็นสมควร และในต่างประเทศหากเป็นคดีที่ร้ายแรงจะไม่น�ำมาใช้ เพราะอาจขัดต่อ
ความรู้สึกของสังคมที่เห็นว่าควรลงโทษผู้ที่กระท�ำความผิดที่ร้ายแรง26
25
26

สรุปผลการด�ำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ�ำปี พ.ศ. 2558, น.19–21
ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 19, น.193
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ในประเด็นเรือ่ งความส�ำนึกของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย ควรต้องมีความชัดเจนว่าจ�ำเลยมีความส�ำนึก
ในการกระท�ำและมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เพราะหากเป็นผู้ที่กระท�ำ
ความผิดที่มีฐานะดี สังคมอาจใช้เข้าใจว่ามีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้หลุดพ้นจากคดีอาญา
หรือแม้ไม่เป็นเช่นนัน้ แต่ยอ่ มเห็นได้วา่ ไม่เป็นประโยชน์ทจี่ ะไม่ลงโทษแก่ผทู้ มี่ ไิ ด้สำ� นึกผิดอันอาจท�ำให้
เกิดความเสื่อมศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมขึ้นได้ส�ำหรับเรื่องความยินยอมของผู้เสียหายนั้น
กฎหมายคงบัญญัติไว้เฉพาะกรณีของมาตรา 86 และมาตรา 90 ที่การใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ด�ำเนินคดีอาญาจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย โดยมาตรา 86 บัญญัติว่า “การจัดท�ำแผน
แก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ สียหายและเด็กหรือเยาวชนด้วย” และมาตรา 90 บัญญัติ
ให้การยินยอมของผู้เสียหายและการไม่คัดค้านของโจทก์เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งประกอบกับเงื่อนไขอื่น
ได้แก่ ความส�ำนึกของเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร
โดยศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยา
ตามสมควรหากน�ำวิธจี ดั ท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟู ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ อนาคตของเด็กหรือเยาวชนและ
ผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา ความยินยอมของผู้เสียหายทั้งสองกรณีนี้จึงขาดเสียไม่ได้
ขณะที่มาตรการตามมาตรา 132 กฎหมายบัญญัติเพียงว่า “เมื่อศาลสอบถามผู้เสียหายแล้ว” และ
ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการก�ำหนดมาตรการพิเศษ
แทนการด�ำเนินคดีอาญาแทนการพิพากษาคดี พ.ศ. 2546 ข้อ 7(2) ก�ำหนดว่า ในกรณีที่มีผู้เสียหาย
ให้ศาลสอบถามความเห็นของผู้เสียหายเกี่ยวกับการที่ศาลจะสั่งให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการ
ด�ำเนินการตามข้อบังคับนี้ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการมีค�ำสั่งเพื่อแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ผู้เสียหายอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือต่อศาลก็ได้ และวรรคสองก�ำหนดว่า
หากผู้เสียหายไม่มาศาลหรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดที่ท�ำให้ศาลไม่อาจสอบถามผู้เสียหายได้ ให้ศาลบันทึก
เหตุแห่งการนั้นไว้ มาตรการตามมาตรา 132 จึงไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายเลย และ
แม้ในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา หมวด 2 วิธีประเมินสภาพปัญหา ข้อ 16 ก�ำหนดว่า หากศาล
เห็นว่าจ�ำเป็นต้องประเมินสภาพปัญหาของเด็กหรือเยาวชนและครอบครัวไม่วา่ ในขัน้ ตอนใดๆ ให้ศาล
มีค�ำสั่งให้เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ในกลุ่มงานมาตรการพิเศษ
แทนการด�ำเนินคดีอาญา หรือขอให้บคุ คลหรือองค์การทีศ่ าลเห็นสมควรเป็นผูด้ ำ� เนินการ แล้วรายงาน
การประเมินสภาพปัญหาพร้อมความเห็นเสนอศาล ภายในระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด ข้อ 17 ก�ำหนดว่า
การประเมินสภาพปัญหาให้คำ� นึงถึงปัจจัยด้านร่างกาย สุขภาพจิต และครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน
รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม พฤติการณ์แห่งคดี สาเหตุแห่งการกระท�ำความผิด แนวโน้มแห่งการกระท�ำ
ความผิดอีก และตามข้อ 18 หากศาลเห็นว่าการประเมินสภาพปัญหาตามข้อ 16 ข้อเท็จจริงยัง
ไม่เพียงพอหรือข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเด็กหรือเยาวชนเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ศาลอาจให้ประเมินสภาพ
ปัญหาของเด็กหรือเยาวชนและครอบครัวเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่บัญญัติในข้อ (1) ถึง (3) เช่น การให้
ผู้อ�ำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กด�ำเนินการตามมาตรา 116 และมาตรา 117 หรือการให้เด็ก
หรือเยาวชนเข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่การประเมินสภาพปัญหามิได้บังคับว่า
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พฤษภา พนมยันตร์

จะต้องกระท�ำทุกคดีเพราะในข้อ 7 (3) บัญญัติให้ใช้ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีความจ�ำเป็นเท่านั้น การ
ประเมินโดยผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามข้อ 17 และ 18 จึงอาจไม่มีในบางคดี ซึ่งเรื่องนี้มีข้อควรค�ำนึงว่า
การใช้มาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญามีความส�ำคัญทีว่ า่ หากมีการปฏิบตั ขิ องเด็กหรือเยาวชน
ตามมาตรการที่ก�ำหนดขึ้นแล้ว สังคมจะได้รับประโยชน์คือเด็กหรือเยาวชนจะกลับคืนสู่สังคมอย่าง
มีคุณภาพ ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา หรืออย่างน้อยต้องมีความรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรมจาก
กระบวนการยุตธิ รรม การก�ำหนดมาตรการบ�ำบัดแก้ไขฟืน้ ฟูจงึ จ�ำเป็นต้องมีขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั การประเมิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยเฉพาะมาตรา 132 มิได้ก�ำหนดเพดานโทษขั้นสูงไว้ จึงอาจถูกน�ำมาใช้
แม้ในคดีที่มีอัตราโทษสูงซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกทั่วไปในสังคมได้เพราะหากกฎหมาย
มุ่งคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนมากเกินไปโดยไม่ค�ำนึงถึงฝ่ายผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำ
ของเด็กหรือเยาวชนนัน้ ก็นบั ว่ากฎหมายไม่เป็นธรรม ดังนัน้ แม้วา่ ศาลชัน้ ต้นมีดลุ พินจิ ทีจ่ ะใช้มาตรการ
ตามมาตราดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ แต่หากศาลชั้นต้นเลือกที่จะใช้มาตรการบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูแล้ว ค�ำสั่ง
ของศาลชัน้ ต้นควรต้องอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบของศาลอุทธรณ์ชำ� นัญพิเศษหรือศาลฎีกาเพือ่ ให้แน่ใจ
ว่ามาตรการเช่นว่านี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายรวมทั้งหลักการที่อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะ
หลักการในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 40.3 ข ทีว่ า่ “สิทธิมนุษยชนและการคุม้ ครองตามกฎหมาย
จะได้รับการเคารพอย่างเต็มที่” เพื่อสร้างสมดุลในการประคับประคองเด็กหรือเยาวชนที่หลงผิด
กลับคืนสู่สังคม ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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การคุ้มครองผู้กระท�ำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยมาตรการพิเศษแทนการด�ำเนินคดีอาญา

อภิรดี โพธิพ์ ร้อม, 8 ปี แห่งการรอคอย... พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณา
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มนตรี กนกวารี

สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ที่บดบังทัศนียภาพ
มนตรี กนกวารี*

บทคัดย่อ

นโยบายในการก่อสร้างรถไฟฟ้าในปัจจุบันนับเป็นแนวทางของการพัฒนาของสังคมเมือง
และยังช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มขีดความสามารถของการขนส่งมวลชน แต่อย่างไรก็ดี
ในการด�ำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการอาศัยใช้ชีวิตของ
ประชาชนและชุมชนทีอ่ ยูร่ อบบริเวณพืน้ ทีข่ องโครงการ ซึง่ ปัญหาทางด้านทัศนียภาพนับเป็นปัญหาหนึง่
อันเกิดจากการก่อสร้างโครงการที่ไปบดบังทัศนียภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนหรือชุมชน
ในการด�ำรงชีวิตในพื้นที่ของโครงการ ดังนั้น การสร้างจุดสมดุลของแนวคิดของการพัฒนากับสิทธิ
ในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงจ�ำเป็นจะต้องพิจารณาแนวทางในการสร้างความสมดุลระหว่าง
สองสิ่งนี้
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านสิทธิทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบรรทัดฐานของค�ำวินิจฉัยของ
ศาลญี่ปุ่นและศาลไทย เพื่อน�ำไปสู่เสนอข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาทัศนียภาพของการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าของประเทศไทย ประกอบด้วยการน�ำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการก�ำหนดมาตรการ
ในการเยียวยาความเสียหายเพื่อชดเชยความสูญเสียทางทัศนียภาพ และการน�ำมาใช้ในลักษณะ
การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างทางเลือกในการด�ำเนินโครงการแต่ละโครงการ รวมทั้ง
ยังต้องปรับปรุงแก้ไขมิติของการประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพในมิติของความละเอียดอ่อน
ของสภาพภูมทิ ศั น์และในด้านของคุณค่าทางจิตใจของคนในพืน้ ที่ หรือการออกแบบชุมชนเมืองโดยใช้
วิธีการจ�ำลองสร้างภาพในอนาคตให้เห็นภาพโดยรวมของการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพทัศนียภาพ
ค�ำส�ำคัญ สิทธิในสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างรถไฟฟ้า ทัศนียภาพ

ความน�ำ

การอ�ำนวยความสะดวกของระบบขนส่งมวลชนระบบรางกรณีของรถไฟฟ้ามหานครได้กระจาย
ไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องในการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทีก่ ำ� ลังประสบ
ปัญหาความแออัดของการจราจรอย่างหนาแน่น แต่โครงการดังกล่าวจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และ
* ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ

ใช้งานได้จริง พื้นที่การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมต่างได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน ซึ่งโดยธรรมชาติของการก่อสร้างโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนได้ก่อปัญหาตั้งแต่ขณะริเริ่ม
โครงการก่อสร้างไปจนกระทั่งการก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการตรวจสอบนั้นยังขาด
ความเข้มงวดจึงก่อผลกระทบให้ประชาชนเสียโอกาสในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการออกแบบการ
ก่อสร้างทีป่ ล่อยให้มกี ารการรุกล�ำ้ กันกับสถานทีส่ ำ� คัญหรืออาคารบ้านเรือนทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์
ซึ่งสะท้อนได้ว่าหน่วยงานของรัฐที่ก�ำกับดูแลเรื่องดังกล่าวไม่ให้ความส�ำคัญไม่ใส่ใจในการตรวจสอบ
และชาวบ้านส่วนใหญ่ทเี่ ดือดร้อนก็ไม่ได้มกี ารออกมาเรียกร้องจึงท�ำให้เจ้าของโครงการนัน้ ไม่ใสใจ แม้วา่
ระบบขนส่งมวลชนนัน้ ทุกคนจะสนับสนุนเพราะสภาพปัญหาการจราจรทีต่ ดิ ขัด แต่คงไม่ใช่เพียงเพราะ
ประชาชนเห็นด้วยหรือประชาชนสนับสนุนแล้ว ผูร้ บั ผิดชอบโครงการจะด�ำเนินการอะไรได้ตามอ�ำเภอใจ
แต่ควรต้องยึดโยงความคิดของการก่อสร้างที่ไม่สร้างความเดือดร้อนร�ำคาญ อาทิ การท�ำก�ำแพงกั้น
การบดบังทัศนียภาพหรือสภาพภูมิทัศน์ของชุมชนจากสิ่งก่อสร้าง อย่างไรก็ดีแม้ว่าการสร้างรถไฟฟ้า
มีเป้าหมายเพื่อลดความคับคั่งของการจราจร การลดมลพิษ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แต่ทั้งนี้
เราจ�ำเป็นจะต้องพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าว่า เป็นนโยบายสาธารณะของรัฐในการดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนทางด้านการขนส่งมวลชน ดังนั้น เป้าหมายของรถไฟฟ้าคือลดการใช้รถส่วนตัว ประชาชน
ทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก ปลอดภัย และอยู่ในราคาที่เหมาะสมกับรายได้ เส้นทางของ
รถไฟฟ้าต้องไม่ไปท�ำลายทัศนวิสัย หรือก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจที่มีรางรถไฟพาดผ่าน
หลังคาบ้าน หน้าต่างบ้าน หรือแม้แต่อยู่เหนืออนุสาวรีย์ที่เป็นอนุสรณ์สถานของคนในชุมชน รวมถึง
สถานีรถไฟต้องเอื้อต่อคนส่วนใหญ่ในการเข้าไปใช้บริการ การมีบริการรถเมล์มาส่งถึงสถานีรถไฟฟ้า
การมีลานจอดรถที่เหมาะสม เพียงพอ และปลอดภัย การมีลิฟต์ บันไดเลื่อน สัญญาณบอกทิศทาง
ส�ำหรับผู้พิการต่างๆ รวมถึงเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ตั้งครรภ์ และกระบวนการก่อสร้างท�ำให้เกิดผลกระทบ
ด้านจิตใจหรือความรูส้ กึ ของคนมากน้อยเพียงใด ส่งผลระยะยาวหลังจากการมีรถไฟฟ้านัน้ ๆ ใช้ไปแล้ว
อย่างไร มีกระบวนการลดผลกระทบและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร มีการวางแผน
การขนส่งมวลชนทัง้ ระบบทีเ่ ชือ่ มโยงกันมากน้อยเพียงใด เช่น การมีโครงการเส้นทางจักรยาน ลานจอด
จักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรไปพร้อมๆ กับการสร้างรถไฟฟ้า การจัดเส้นทางรถเมล์ เรือ
และเส้นทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อกันผ่านสวนสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถและเสริมสร้างสุขภาพจิตให้คน
ในเมืองหลวง การมีกฎระเบียบที่งดการใช้รถในบางพื้นที่ บางจุด การจัดท�ำที่จอดรถสาธารณะ เพื่อ
ห้ามจอดรถบนถนน เป็นต้น จากสภาพปัญหาของการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
เมื่อน�ำมาศึกษาเทียบเคียงกับการด�ำเนินนโยบายสาธารณะของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าที่มี
ทั้งในลักษณะของสภาพที่เป็นอาคารของสถานีและการก่อสร้างในลักษณะของเส้นทางระบบรางของ
รถไฟ ซึ่งเป็นความสะดวกที่ชาวกรุงเทพต้องการ เพราะจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องเวลาและหลีกเลี่ยง
การจราจรอันคับคั่ง ดังนั้น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าจึงไม่ใช่โครงการที่จะถูกประชาชนคัดค้าน
แต่ในขณะที่ประชาชนหลายคนเริ่มไม่แน่ใจถึงสิ่งที่อาจซ้อนเร้นอยู่ในความบังเอิญและฉุกคิดถึง
เมืองใหม่ทไี่ ม่มชี มุ ชนทางประวัตศิ าสตร์ อาทิ ชุมชนไชน่าทาวน์ หรือเยาวราช อันเป็นย่านประวัตศิ าสตร์
ทีย่ งั มีพลวัตรทางเศรษฐกิจสูง ทีอ่ าจจะหายไปในกระบวนการพัฒนาของนโยบายเมือง ซึง่ การก�ำหนด
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มนตรี กนกวารี

ให้สถานีรถไฟฟ้าเป็นศูนย์กลางแห่งการจัดสรรการใช้พื้นที่ของเมืองใหม่ทั้งหมด ทุกๆ แห่งที่มีสถานี
รถไฟฟ้า พื้นที่โดยรอบตีวงออกไป 500 เมตร อนุญาตให้สร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ ซึ่งความคลุมเครือ
ของกฎหมายอาจเปิดให้ตคี วามในการสร้างพืน้ ทีอ่ าคารได้ถงึ หนึง่ หมืน่ ตารางเมตร หรือเป็นตึกอาคารสูง
11 ชั้น และหากเราด�ำเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยการลากเส้นทางสมมติตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้า
หัวล�ำโพง วัดมังกร และวังบูรพา ไชน่าทาวน์ก็อาจจะหายไปเกือบหมด ภาพของกรุงเทพในอนาคต
ชุมชนและอาคารอันเก่าแก่ถูกทุบท�ำลายและสั่งให้ย้ายคนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่ เพื่อการพัฒนา
พื้นที่เพื่อเตรียมสร้างรถไฟฟ้า ในขณะที่ชุมชนซึ่งเป็นย่านที่ขายสินค้าประเพณีเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
ก็กำ� ลังเริม่ มีการรือ้ ถอนเพือ่ รองรับการมาอย่างแน่นอนของสถานีรถไฟฟ้าแล้ว ซึง่ หากมองตามกฎหมาย
ผังเมืองเดิม พื้นที่บริเวณนี้คือ เขตย่านเก่าที่ห้ามไม่ให้มีการสร้างตึกสูง นอกจากนี้พื้นที่แนวเขต
การก่อสร้างรถไฟฟ้า ยังเป็นพื้นที่ใกล้กับเขตที่คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่
อนุรักษ์อย่างเข้มข้น ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นจริงของกฎหมายที่เอื้อต่อการยื่นข้อเสนอของการพัฒนา
ทีข่ าดการเชือ่ มโยงกับวัฒนธรรมและศิลปกรรม แนวคิดของการอนุรกั ษ์อาคารเก่าแก่กว่าร้อยปียงั มีการ
เคลือ่ นไหวในชุมชนทีอ่ าศัยอยูเ่ พือ่ คุณค่าทางศิลปกรรมและวิถชี วี ติ ทางวัฒนธรรม ยังมีการโต้แย้งและ
เคลือ่ นไหวผ่านการยืน่ เรือ่ งคัดค้านต่อส�ำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึง่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เรียกกรมโยธาธิการและผังเมืองมาหารือร่วมกันว่า
เพื่อการอนุรักษ์บริเวณที่เป็นอาคารเก่าแก่สมควรแก่การอนุรักษ์ ซึ่งค�ำตอบที่ได้จากตัวแทนจากทาง
กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ยืนยันในเรื่องการออกแบบที่ไม่เคยมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ
โดยเฉพาะกับกรมศิลปากร หากไม่มีการชี้ว่าเป็นอาคารอนุรักษ์ก็ไม่สามารถลิดรอนสิทธิของเจ้าของ
ที่ดินได้
ทัง้ นี้ ปัญหาของงานก่อสร้างในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเองก็มคี วามล่าช้า เนือ่ งจากมีการปรับเปลีย่ น
แนวเขตทางของอาคารระบายอากาศ หรือการรออนุมตั แิ บบอาคารทางขึน้ ลงของสถานีสนามไชยจาก
กรมศิลปากร หรือปัญหาในกรณีการกีดขวางหรือบดบังทัศนียภาพของเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า แม้วา่
ทางหน่วยงานได้ด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การก่อสร้างหรือเยียวยาให้แก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบเพือ่ ลดปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง เพือ่ ลดปัญหา
และอุปสรรคในการด�ำเนินการก็ตาม แต่การก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้ า ก็ ยั ง ขาดแนวทางที่ ชั ด เจนในการเสริ ม สร้ า งมาตรฐานหรื อ บรรทั ด ฐานของ
การด�ำเนินการโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตในภาพรวม มิใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะในแต่ละกรณี
หรือแต่ละราย อันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งหรือการต่อต้านโครงการรถไฟฟ้า หรือการก่อสร้าง
ระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ต่อไป
ดังนั้น การพิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะของการสร้างความสมดุลของการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะกับการค�ำนึงถึงปัญหาทัศนียภาพของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของไทย จึงจ�ำเป็น
จะต้องศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีในด้านสิง่ แวดล้อมกับแนวทางในการควบคุมปัญหาทัศนียภาพจาก
การก่อสร้าง โดยพิจารณาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในศาลต่างประเทศและศาลไทย เพื่อสร้างแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและบรรทัดฐานของค�ำพิพากษาของศาล
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สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ

อันน�ำไปสู่การสร้างหลักการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ดีของหน่วยงานภาครัฐต่อการด�ำเนินการโครงการ
รถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

1. แนวคิดและทฤษฎีในด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาประกอบด้วย
1.1 แนวความคิดเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อม แนวคิดดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับพัฒนาการ
ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีวิวัฒนาการเมื่อไม่นานมานี้ อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลของมนุษยชาติ
ต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมว่า อาจจะต้องเสือ่ มสลายลงไปเนือ่ งจากการกระท�ำของมนุษย์
ประกอบกับการที่โลกได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างความ
เสียหายให้กบั มนุษย์และสิง่ แวดล้อมอย่างใหญ่หลวง ประกอบกับแนวความคิดทีว่ า่ “สิง่ แวดล้อมถือเป็น
สมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ” (Common Heritage of Mankind) ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกคน
ที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ไว้ให้ด�ำรงอยู่กับมนุษย์ตลอดไป เพื่อที่มนุษย์จะได้สามารถด�ำรงชีวิต
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน1
ปัจจุบันนานาชาติได้ให้การยอมรับและรับรอง “สิทธิมนุษยชน” ในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ โดยได้ร่วมมือกันจัดท�ำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights) ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากล สิทธิที่ได้รับการ
รับรองและคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
สิทธิทางแพ่งและทางการเมือง (Civil and Political Rights) ปรากฏอยูใ่ นข้อ 1-21 ของปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิในกลุ่มนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่ สิทธิใน
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น และสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic Social and Cultural Rights) ปรากฏอยู่ในข้อ 22 ของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นต้นไป ซึง่ เน้นในเรือ่ งความมัน่ คงของเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม สิทธิในการเลือกนับถือศาสนาตามลัทธิความเชื่อ รวมทั้ง
สิทธิในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น2
นอกจากนั้น ในกรณีของประเทศไทยก็ได้มีการรับรองสิทธิดังกล่าวโดยการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยได้มีบทบัญญัติรับรอง “สิทธิในสิ่งแวดล้อม” ของประชาชนไว้โดยได้มีการน�ำ
หลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ได้มบี ทบัญญัตทิ ใี่ ห้การรับรอง “สิทธิในสิง่ แวดล้อม” ไว้โดยเฉพาะในบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 12 มาตรา 66 และมาตรา 67 ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
1
2

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน), 2547, หน้า 26.
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, หน้า 1-2.
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มนตรี กนกวารี

โดยมีหลักการใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างบทบาทของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังได้ก�ำหนดแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแห่งรัฐในเรือ่ งทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยได้กำ� หนดเป็นแนวนโยบายพืน้ ฐาน
ของรัฐไว้ว่าให้รัฐมีหน้าที่สนับสนุนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนหลักการ
ขั้นพื้นฐานดังนี้คือ การสงวน รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การควบคุมและขจัดภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย และ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยทั้งสองประการให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งก�ำหนดหน้าที่ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ ได้แก่ ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การพัฒนาเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการใหม่ในสังคมไทย เป็นที่มาของการจัดท�ำกฎหมายในระดับ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญในเวลาต่อมา
1.2 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในปี ค.ศ. 1972
องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations Conference
on the Human Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม เพื่อพิจารณาร่วมกันในการจัดท�ำข้อเสนอแนะ
ทัง้ หมด 106 ข้อ รวมทัง้ ร่วมกันจัดท�ำแผนด�ำเนินการและร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิง่ แวดล้อมของมนุษย์
(Declaration of the Human Environment and the Action Plan for the Human Environment
หรือ The Stockholm Declaration) ที่ให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังกับสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ และ
ได้มีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations on Environment
Programmed หรือ UNEP) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างประเทศ และในส่วน
ของร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิง่ แวดล้อมของมนุษย์นนั้ ได้มกี ารก�ำหนดหลักการไว้ 26 ประการ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การจัดการและการศึกษาอบรมทางด้านสิง่ แวดล้อมโดยปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ โดยให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ในทุกระดับตัง้ แต่ระดับปัจเจกบุคคล กลุม่ ชนท้องถิน่ ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันป้องกัน ฟื้นฟู และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันเป็นการวางรากฐานแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและระหว่างประเทศในเวลาต่อมา3
ในปัจจุบนั แนวความคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีการประยุกต์เพือ่ ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ในสาขาต่างๆ มากขึ้น สามารถจ�ำแนกแนวทางการประยุกต์แนวความคิดดังกล่าวเป็น 2 แนวทาง
ส�ำคัญ คือ4
3
4

วศิน อิงคพัฒนากุล, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2548, หน้า 21.
วศิน อิงคพัฒนากุล, นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม, หน้า 87.
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สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ

			 1) แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดถือการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
เป็นส�ำคัญ (Ecocentric or biocentric philosophy) โดยให้ความส�ำคัญกับการพิทักษ์รักษา
ดุลยภาพของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จัดเป็นกลุ่มนักนิเวศวิทยาแนวลึก โดยอาศัย
หลักการทีว่ า่ มนุษย์กบั สรรพสิง่ ทัง้ หลายในโลกมีชวี ติ อยูร่ ว่ มกันในรูปของประชาคมธรรมชาติและระบบ
นิเวศจะมีสว่ นประกอบทีอ่ ยูร่ ว่ มกันในลักษณะทีเ่ กือ้ กูลกันและกันอย่างแน่นแฟ้น หากส่วนใดส่วนหนึง่
ถูกท�ำลายไป ทัง้ ระบบก็จะถูกท�ำลายไปด้วย และแต่ละส่วนประกอบของธรรมชาติจงึ ไม่มสี ทิ ธิใดๆ ทีจ่ ะ
ไปท�ำลายดุลยภาพดังกล่าวและในขณะเดียวกัน มนุษย์ควรที่จะปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพ
			 2) แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดถือหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์
เป็นส�ำคัญ (Anthropocentric philosophy) เป็นแนวความคิดที่ยึดเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของ
ทุกสิง่ ในการด�ำเนินการใดๆ มีขนึ้ เพือ่ ตอบสนองหรือรับรองความต้องการของมนุษย์ทงั้ สิน้ โดยในการ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการด�ำเนินการเพื่อผลประโยชน์สุขของมนุษย์
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ผูท้ ยี่ ดึ ถือแนวทางนีจ้ ดั เป็นนักนิเวศวิทยาแนวตืน้ โดยมีความเชือ่ มัน่ การพัฒนา
ควรอยูบ่ นพืน้ ฐานส�ำคัญ 3 ประการ คือ การอนุรกั ษ์ (Conservation) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ (Resource use efficiency) และมีการจัดการที่ดี (Good management)
2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาดังกล่าว
ประกอบด้วย
		2.2.1 หลักความรับผิดของรัฐ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายอื่นๆ หลากหลายสาขาด้วยกัน โดยมีการน�ำหลักกฎหมายลักษณะและสาขาต่างๆ มาใช้
ตามแต่กรณี เช่น หลักกฎหมายเอกชนเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งในเรื่องละเมิดและเหตุเดือดร้อน
ร�ำคาญ ตามหลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์สนิ และหลักกฎหมายอาญาในเรือ่ งการก�ำหนดความรับผิด
ทางอาญา การด�ำเนินคดี และการรับโทษอาญา นอกจากนั้น กฎหมายสิ่งแวดล้อมยังเกี่ยวข้องกับ
หลักกฎหมายมหาชน เช่น หลักกฎหมายว่าด้วยสาธารณสมบัติและทรัพย์สินของแผ่นดิน กฎหมาย
เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การภาษีอากร การควบคุมการผูกขาดตัดตอนและการด�ำเนิน
กิจการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งหลักกฎหมายมหาชนนั้น รัฐจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กฎหมายให้
อ�ำนาจไว้และในการด�ำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
ทีเ่ ป็นเอกชนอืน่ ได้ และความเสียหายเหล่านีจ้ ะต้องได้รบั การเยียวยา ดังนัน้ ความรับผิดของรัฐจึงเกิดขึน้
โดยรัฐจะต้องเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีพิพาทดังกล่าว และหากข้อพิพาทเห็นได้ว่าเป็นความผิดของรัฐ
รั ฐ จะพิ จ ารณาก� ำ หนดค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ เป็ น ค่ า ชดเชย และหลั ก เกณฑ์ ใ นการไกล่ เ กลี่ ย
ประนีประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของศาล
หากผู้เสียหายไม่พอใจในผลการพิจารณาจึงน�ำคดีพิพาทฟ้องต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองตาม
อ�ำนาจศาลต่อไป เมื่อศาลได้มคี �ำพิพากษาเป็นที่สุดให้รฐั เป็นผู้รับผิด จึงน�ำหลักกฎหมายในเรื่องความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่มาบังคับใช้ ซึ่งหลักความรับผิดของรัฐจะช่วยควบคุมหน่วยงานทาง
ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
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		ส�ำหรับหลักความรับผิดของกรณีประเทศญีป่ นุ่ นัน้ กฎหมายสิง่ แวดล้อมพืน้ ฐานของญีป่ นุ่
(The Basic Environmental Law, Law no.91, 1993) ได้ก�ำหนดเรื่องความรับผิดของรัฐไว้อย่าง
ชัดเจนตามมาตรา 6 ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ว่ารัฐมีความรับผิดชอบในการก�ำหนดและประกาศใช้
นโยบายพืน้ ฐานและนโยบายย่อยส�ำหรับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมตามหลักการพืน้ ฐานว่าด้วยการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม และเมื่อมีการก�ำหนดและประกาศใช้นโยบายดังกล่าวแล้วรัฐบาลต้องด�ำเนินการทาง
นิติบัญญัติ การเงิน และมาตรการอื่นๆ เพื่อให้มีการน�ำนโยบายนั้นมาใช้ในทางปฏิบัติตามหลักการนี้
รัฐจะต้องรับผิดในการกระท�ำทางปกครอง5
		2.2.2 หลักความเดือดร้อนร�ำคาญ (Nuisance)6 คดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
พร้อมกับการมีชุมชน ได้แก่การก่อเหตุเดือดร้อนร�ำคาญระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกัน เช่น อาจเป็น
ปัญหาเรือ่ งควันไฟทีเ่ กิดจากการหุงต้มอาหาร หรืออาจเป็นกลิน่ เหม็นทีเ่ กิดจากสัตว์ในบริเวณเดียวกัน
กับทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นต้น ซึง่ หลักความเดือดร้อนร�ำคาญนีไ้ ด้มบี ทบัญญัตอิ ยูใ่ นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1337 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับ
ความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินทีค่ วรคิดหรือคาดหมายได้วา่ จะเป็นไปตามปกติและเหตุอนั ควร ในเมือ่
เอาสภาพและต�ำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินมาค�ำนึงประกอบไซร้ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ
จะปฏิบตั กิ ารเพือ่ ยังความเสียหายหรือเดือดร้อนให้สนิ้ ไป ทัง้ นีไ้ ม่ลบล้างสิทธิทจี่ ะเรียกเอาค่าทดแทน”
		เหตุเดือดร้อนร�ำคาญในมาตรา 1337 นั้นเกิดจากการใช้สิทธิของบุคคล ซึ่งหากไม่มี
บทบัญญัตินี้แล้ว บุคคลนั้นคงไม่มีความรับผิดอะไรเพราะเป็นการใช้สิทธิของเขา แต่มาตรา 1337
ก�ำหนดว่า การใช้สิทธินั้นจะท�ำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เสียหายหรือเดือดร้อนเกินสมควรมิได้ ซึ่ง
บุคคลที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องตามมาตรา 1337 จะต้องเป็น “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ”เท่านั้น หากผู้ที่
อาศัยอยู่บนอสังหาริมทรัพย์และได้รับความเดือดร้อนนั้นเป็นเพียงผู้เช่า ผู้นั้นไม่มีสิทธิฟ้องตาม
บทบัญญัตแิ ห่งมาตรานีไ้ ด้ ทัง้ นี้ ระดับของความเดือดร้อนนัน้ กรณีทจี่ ะฟ้องร้องตามมาตรา 1337 ได้นนั้
ก็จะต้องเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไว้ว่าจะเป็นไป
ตามปกติและเหตุอนั สมควร โดยจะต้องค�ำนึงถึงสภาพและต�ำแหน่งทีอ่ ยูแ่ ห่งทรัพย์นนั้ ด้วย การพิจารณา
เหตุเดือดร้อนร�ำคาญจึงอาจกล่าวได้ว่า ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้น
การวินจิ ฉัยว่าการใช้สทิ ธิของบุคคลก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรหรือไม่นนั้ บางครัง้ มิใช่เรือ่ งง่าย
เพราะประเทศไทยนัน้ เพิง่ จะมีการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายการควบคุมอาคาร ซึง่ มิได้
หมายความว่าจะมีการจัดท�ำผังเมืองทุกพื้นที่ทันทีแต่มีการจัดท�ำผังเมืองในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป
พร้อมกันนี้การจัดท�ำผังเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านมานั้นเป็นไปในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ที่ด�ำเนินกิจการต่างๆ ในพื้นที่นั้นมาก่อน นอกจากนี้ผังเมืองในบางพื้นที่ยังได้มีการอนุญาตให้มีการ
5
6

พูนศักดิ์ ไวส�ำรวจ, ความรับผิดของฝ่ายปกครองในฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 6 ตอน 3 (ธันวาคม 2530),
หน้า 588-607.
อ�ำนาจ วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน), 2547, หน้า 529-536.
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สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ

ใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมบางอย่างในเขตที่ไม่ควรให้ใช้เช่น บางเขตได้ประกาศในผังเมืองให้เป็นเขตเพื่อ
พักอาศัยแล้ว แต่กย็ งั มีขอ้ ยกเว้นให้ประกอบกิจการโรงงานบางประเภทได้ในเขตนัน้ ดังนัน้ การพิจารณา
ว่าการท�ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะถือว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรแก่เจ้าของอสังหา
ริมทรัพย์ในเขตนั้นหรือไม่ จะพิจารณาจากการแบ่งเขตการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองอย่างเดียวคง
ไม่เพียงพอ แต่จะต้องค�ำนึงถึงสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดัวย

3. การศึกษาจากค�ำวินิจฉัยของศาลญี่ปุ่นและศาลไทย

ค�ำวินิจฉัยของศาลญี่ปุ่นและศาลไทยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา ประกอบด้วย
3.1 ค�ำพิพากษาของศาลญี่ปุ่นในการก่อสร้างรถไฟ กรณีการก่อสร้างรถไฟสายโอดาคิว
เป็นการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างรถไฟที่มีความคล้ายคลึงกับกรณีของประเทศไทย
เช่นเดียวกัน โดยมีกรณีศึกษาคดีก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายโอดาคิว (Odakyu Elevated Railway
Construction Case)7 (คดีระหว่างนาย ก. กับพวก และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการโยธา ค�ำพิพากษา
ศาลฎีกาญีป่ นุ่ องค์คณะใหญ่ ลงวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2005 คดีปกครองที่ 114 / 2004 ซึง่ ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้
		3.1.1 ข้อเท็จจริงในคดี รถไฟฟ้าสายโอดาคิวโอดาวาระ (Odakyu Odawara Railway)
เป็นรถไฟที่เริ่มจากสถานีชินจูกุ (Shinjuku Station) ในเมืองโตเกียวไปยังสถานีฮาโกเนะยูโมโตะ
(Hakoneyumoto Station) ซึ่งอยู่ในจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa Prefecture) ระยะทาง 82.5
กิโลเมตร ในระหว่างก่อสร้างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเซ็นดากาย่า (Sendagaya District) ซึ่งเป็น
บริเวณริมทางที่รถไฟจะวิ่งผ่าน ตั้งแต่ช่วงสถานีคิตามิ (Kitami Station) ถึงสถานีอุเมะกาโอกะ
(Umegaoka Satation) รวมเป็นระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลโต้แย้งการอนุญาต
ก่อสร้างทางรถไฟสายนี้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการโยธาของญีป่ นุ่ (the Minister of Construction)
ได้อนุมัติแผนการก่อสร้างทางรถไฟในเขตเมืองโดยมีการออกแบบให้ช่วงเส้นทางรถไฟตั้งแต่สถานี
คิตามิจนถึงสถานีอุเมะกาโอกะมีลักษณะเป็นเส้นทางรางคู่มีชั้นบนและชั้นล่าง พร้อมก่อสร้างถนน
เดินรถยนต์เชื่อมต่อด้วย ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1994 ประชาชนที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟได้ยนื่
ฟ้องรัฐ (หัวหน้าส�ำนักงานเตรียมการก่อสร้างพื้นที่คันโต สังกัดกระทรวงคมนาคม) และเมืองโตเกียว
ต่อศาลจังหวัดโตเกียวว่าการอนุญาตให้ก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับบนดินและทางรถยนต์เชื่อมต่อ
ข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากด�ำเนินการก่อสร้างเป็นรถไฟใต้ดินแล้วจะท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างและจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ศาลเพิกถอนการอนุญาตให้ก่อสร้างดังกล่าว
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงว่า การด�ำเนินการต่อต้านโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ายกระดับบนดินของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เปลี่ยนการก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้า
7

ชาญวิทย์ ชัยกันย์, หลักกฎหมายจากค�ำพิพากษาคดีปกครองต่างประเทศ เล่มที่ 1, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลปกครอง),
2554, หน้า 101-111.
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ใต้ดนิ รวมถึงมีแผนการจัดการทีด่ นิ เปล่าทีไ่ ด้จากการเวนคืน โดยได้ชใี้ ห้เห็นว่าหากก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้า
ใต้ดนิ แล้วจะเป็นผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อมและลดค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง ผูถ้ กู ฟ้องคดีให้การว่าหากก่อสร้าง
ช่วงสถานีดงั กล่าวในแบบใต้ดนิ แล้ว จะต้องใช้งบประมาณจ�ำนวน 3 ล้านล้านเยน ถึง 3.6 ล้านล้านเยน
แต่หากก่อสร้างเป็นแบบบนดินจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง 1.9 ล้านล้านเยนเท่านั้น ดังนั้น การก่อสร้างใน
รูปแบบรถไฟฟ้าใต้ดินจึงเป็นไปได้ยาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้ข้อเท็จจริงอีกว่า ภายหลังจากการตรวจสอบ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจากการเปิดเผยข้อมูลการก่อสร้างของผูถ้ กู ฟ้องคดีแล้วพบว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้า
บนดินจ�ำเป็นต้องเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างรางรถไฟจ�ำนวน 4 ราง ขนาดความกว้างมากกว่า 6 เมตร และ
ยกสูงในระดับหลังคาของตึก 1 ชัน้ แต่หากก่อสร้างเป็นแบบใต้ดนิ แล้ว สามารถท�ำได้โดยการขุดอุโมงค์
ความสูงระดับตึก 2 ชัน้ และไม่จำ� เป็นต้องเวนคืนทีด่ นิ สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ย ได้ถงึ 1.5 ล้านล้านเยน
และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านเสียงรบกวน แสงสว่างจากการใช้ไฟฟ้า หรือ
กระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบ นอกจากนี้ ผูฟ้ อ้ งคดียงั เห็นว่าการสร้างในแบบใต้ดนิ จะสามารถน�ำพืน้ ที่
เปล่าที่ได้จากการเวนคืนมาท�ำเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของถนนวงแหวนสีเขียว เพื่อเชื่อมต่อกับ
สวนสาธารณะชินจูกุ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ได้กรณีจึงเป็นการโต้แย้งว่าควรจะด�ำเนินการ
ในรูปแบบใดระหว่างแบบยกระดับบนดินกับใต้ดิน
		ซึง่ ข้อเท็จจริงในคดีมปี ระเด็นทีค่ กู่ รณีได้โต้แย้งกันเพือ่ ให้ศาลพิจารณาพิพากษา 3 ประเด็น
แต่ประเด็นที่มีความส�ำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่ศึกษา คือ ประเด็นที่ประชาชนที่เป็นผู้อยู่อาศัยบริเวณ
ดังกล่าวถือว่าเป็นผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีหรือไม่ คดีนไี้ ด้มปี ระชาชนยืน่ ฟ้องรัฐร่วมกันจ�ำนวน 123 ราย โดยเป็น
ทั้งผู้มีและไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ถือสิทธิครอบครองนั้น ต้องการรักษา
ผลประโยชน์จากการอยูอ่ าศัยในสภาพแวดล้อมทีด่ ี หรือเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวกระทบต่อสุขภาพ
และความเป็นอยูข่ องตนและวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชุมชน ทัง้ หมดจึงถือว่าตนนัน้ มีสทิ ธิฟอ้ งคดีนตี้ อ่ ศาล
แต่ผถู้ กู ฟ้องคดีเห็นแย้งว่า ผูม้ สี ทิ ธิฟอ้ งคดีนนั้ จะต้องเป็นผูค้ รอบครองทีด่ นิ บริเวณพิพาทตามกฎหมาย
เท่านั้น ผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบและไม่มีสิทธิในที่ดินไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้และประเด็นในเรื่อง
การโต้แย้งในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินให้ก่อสร้างในรูปแบบยกระดับบนดินนั้น เป็นที่ปรากฏ
ชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบต่อมลพิษทางเสียงแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย อีกทั้งการสร้างรูปแบบใต้ดินจะ
มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและเป็นผลดีต่อธรรมชาติ ดังนั้น การที่คณะกรรมการโครงการเลือกรูปแบบ
บนดินนั้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีได้แย้งว่า การพิจารณาเลือกรูปแบบยกระดับบนดินนั้น
เหมาะสมแล้ว จึงถือว่าด�ำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย
		3.1.2 ค�ำวินจิ ฉัย ศาลฎีกาองค์คณะใหญ่ได้มคี ำ� พิพากษา เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2005
โดยแยกพิพากษาประเด็นเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีออกมาต่างหาก โดยเมื่อศาลพิจารณา
บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการวางผังเมือง กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยการป้องกัน
มลพิษ และกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีปกครอง พบว่า แม้ว่าผู้ฟ้องคดีบางรายจะไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินบริเวณทางรถไฟฟ้าหรือถนนเชื่อมต่อพาดผ่านก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการ
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงรบกวน แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจาก
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สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ

การเดินรถ หรือส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางกฎหมาย
ตามความในมาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีปกครอง ทั้งนี้ ศาลยอมรับสิทธิในการฟ้องคดี
เพือ่ ขอให้เพิกถอนการอนุมตั โิ ครงการดังกล่าวของผูฟ้ อ้ งคดีรายที่ 1 ถึง 37 เท่านัน้ เนือ่ งจากเป็นผูอ้ าศัย
ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง
		ประเด็นพิจารณาประการต่อมา คือ ศาลฎีกาองค์คณะที่ 1 ได้มีค�ำพิพากษา เมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ว่า การด�ำเนินการอนุญาตให้ด�ำเนินการตามโครงการของหน่วยงาน
ทางปกครองที่เกี่ยวข้องนั้น ศาลเห็นว่าได้ด�ำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ดุลพินจิ ในการเลือกรูปแบบก่อสร้างในลักษณะยกระดับบนดิน หรือการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสิง่ แวดล้อมก็เป็นไปอย่างถูกต้อง มีขอ้ เท็จจริงว่าได้ทำ� การศึกษาเปรียบเทียบเสียงรบกวนทีเ่ กิดจาก
การเดินรถว่าไม่เกินระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดแล้ว
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีอา้ งว่ารูปแบบใต้ดนิ นัน้ ถูกกว่านัน้ เมือ่ ศาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่าในช่วง
ปี ค.ศ. 1993 ที่เป็นช่วงเริ่มโครงการนั้น วิธีการเจาะอุโมงค์ใต้ดินแบบ Shield driving method
ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจะดีกว่าการสร้างแบบยกระดับบนดิน ศาลเห็นว่าวิธีการทางวิศวกรดังกล่าวยังไม่มี
กฎหมายควบคุมการบังคับใช้ในเวลาเริม่ โครงการ ดังนัน้ การเลือกแบบยกระดับบนดินของผูถ้ กู ฟ้องคดี
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลจึงพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกฟ้องคดีนี้เสีย
		3.2 ค�ำพิพากษาและค�ำวินิจฉัยของศาลไทย กรณีของไทยที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องกรณีของ
การสร้างรถไฟฟ้าที่ได้มีการวินิจฉัยจากศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมยังไม่ปรากฏ แต่มีค�ำพิพากษา
กรณีดังกล่าวของศาลไทยที่ใกล้เคียงปรากฏในค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 861/2540 โดยในคดีนี้โจทก์
ได้มีการกล่าวอ้างสิทธิการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งยังไม่ได้มีการบัญญัติรับรองเรื่องดังกล่าว
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 ที่ใช้ในขณะฟ้องคดีและศาลได้มีค�ำพิพากษาว่า “...สิทธิในการมีอากาศ
สะอาดบริสุทธิ์หายใจเพื่อสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี สิทธิในการได้รับความรื่นรมย์
ตามธรรมชาติของพื้นที่ตามฟ้อง ปัญหาสิทธิที่จะปลอดจากความเสียหายและเดือดร้อนอันเกิดจาก
ปัญหานํา้ ท่วมชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับพืน้ ทีต่ ามฟ้อง และสิทธิทจี่ ะปลอดจากเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ
อันเกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาความร้อนทีร่ ะบายจากตึกอาคารสูง
ล้วนเป็นตามปกติธรรมดาของคนทั่วไป ซึ่งมีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายก�ำหนดอยู่แล้วจึงไม่ใช่เป็น
สิทธิที่โจทก์ทั้งเจ็ดได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ โจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องจ�ำเลยทั้งสาม
เป็นคดีน”ี้ แต่ในกรณีของศาลปกครองได้มคี ำ� พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ 235/2552 โดยวินจิ ฉัยว่า
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณดังกล่าวจะท�ำให้บดบังทัศนียภาพของ
สถานี บ ริ ก ารน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง อี ก ทั้ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส ะดวกต่ อ รถยนต์ เข้ า ออกสถานี บ ริ ก าร
น�้ำมันเชื้อเพลิง อันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงและราคาที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งแม้จะมิได้มีผลกระทบจนท�ำให้ไม่อาจประกอบกิจการต่อไปได้ หรือที่ดิน
ราคาตกลงเป็นอย่างมากก็ตาม แต่ย่อมถือได้ว่าท�ำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน
หรือสิทธิอย่างหนึง่ อย่างใดแล้ว ดังนัน้ การกระท�ำของผูถ้ กู ฟ้องคดีจงึ เป็นการกระท�ำละเมิดต่อผูฟ้ อ้ งคดี
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มนตรี กนกวารี

ทั้งสอง ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ส่วนประเด็นอื่น
ศาลปกครองสูงสุดไม่จ�ำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ท�ำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป

4. ประเด็นของการวิเคราะห์

จากแนวทางการวินจิ ฉัยคดีของศาลญีป่ นุ่ และศาลไทย ได้สะท้อนให้เห็นในประเด็นด้านกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
4.1 กรณีของประเทศญีป่ นุ่ พัฒนาการของการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น มีพัฒนาการที่ส�ำคัญดังนี้
		 4.1.1 สิทธิการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในการด�ำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการได้รับอากาศที่ดี แหล่งนํ้าที่สะอาด
ธรรมชาติทสี่ มบูรณ์ เมือ่ ได้พบสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี องแต่ละบุคคลแล้วย่อมมีการลงหลักปักฐานอาศัยอยูท่ ี่
แหล่งนั้นๆ การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเรียกว่า สิทธิในการ
อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to a healthful and decent environment) อย่างไรก็ตามแม้จะ
ได้เลือกสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ล้ว แต่ธรรมชาติยอ่ มมีการเปลีย่ นแปลงได้อยูเ่ สมอจากหลายปัจจัยอาจจะเป็น
โดยธรรมชาติทั้งสภาพอากาศหรือความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ซึ่งย่อมกระทบต่อสิทธิในการ
อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่เนื่องจากเป็นการกระท�ำทางธรรมชาติ และย่อมคาดเห็นได้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงเช่นนั้น จึงต้องยอมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่หากผลกระทบนั้นเกิดจากการกระท�ำ
ของมนุษย์ดว้ ยกันแล้วไม่วา่ จะเป็นจากปัจเจกชนหรือรัฐ เป็นการกระท�ำทีไ่ ม่อาจคาดเห็นได้ และไม่ได้
รับความยินยอมของผู้มาอาศัยอยู่ก่อน ย่อมเป็นการกระทบต่อสิทธิในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของผูท้ อี่ าศัยอยูน่ นั้ ซึง่ อาจยกขึน้ มาโต้แย้งการกระท�ำอันก่อให้เกิดผลกระทบนัน้ ได้ อย่างไรก็ดแี ม้สทิ ธิ
ดังกล่าวจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ในรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ปกครองตนภายใต้กฎหมาย สิทธินั้นจะ
ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองหรือไม่ก็จ�ำเป็นที่จะต้องบัญญัติไว้ในกฎหมาย
				
2) การยอมรับสิทธิในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในญี่ปุ่น ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ตามมาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีปกครองของญี่ปุ่น จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ค�ำวินิจฉัยทางปกครอง จากค�ำพิพากษาในทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการกระท�ำของศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์แสดงให้เห็นว่าแต่เดิมความเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการด�ำเนินการโครงการต่างๆ
โดยการกล่าวอ้างเรือ่ งสิทธิการอาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ศาลจะพิจารณาการทีเ่ ป็นผูม้ กี รรมสิทธิห์ รือ
สิทธิครอบครองในบริเวณพิพาทเท่านัน้ หากผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบแต่ไม่มกี รรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง
ในทีด่ นิ บริเวณนัน้ ก็มอิ าจอ้างสิทธิการอาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และท�ำให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบนัน้ ไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีศาลฎีกาญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวค�ำพิพากษาเรื่อง
ความเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากสิทธิการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยไม่ได้พิจารณาเรื่องความเป็นผู้มี
กรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองอีกต่อไป แต่จะพิจารณาในเชิงข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การด�ำเนินโครงการหรือไม่ โดยศาลได้พิพากษาเรื่องสิทธิในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยอาศัย
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กฎหมายว่าด้วยการวางผังเมือง กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยการป้องกันมลพิษและกฎหมายว่าด้วยการ
ฟ้องคดีปกครอง เนื่องจากสิทธิในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของญี่ปุนไม่ได้มีการบัญญัติไว้โดย
ชัดแจ้งในกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่ามีลักษณะหรือมีความคุ้มครอง
เพียงใด แต่มกี ารบัญญัตอิ ย่างกระจัดกระจายในกฎหมายต่างๆ ฉะนัน้ การน�ำมาปรับใช้จงึ ต้องพิจารณา
เป็นรายกรณีและน�ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
		3.2.2 กรณีประเทศไทย ในกรณีของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ส�ำคัญในระบบกฎหมาย
และระบบศาล ดังนี้
			
1) การรับรองคุ้มครองสิทธิในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การยอมรับสิทธิ
ในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของไทย พัฒนาการที่น่าสนใจของไทยในเรื่องสิทธิในการอาศัยอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี คือมีการบัญญัติเรื่องดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในมาตรา 56 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และบัญญัติต่อเนื่องมายังฉบับ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 67 วรรคแรก
ซึ่งมีสาระส�ำคัญเช่นเดิมว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ดำ� รงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนือ่ งในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม” โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้กำ� หนดมาตรการและขัน้ ตอนในการคุม้ ครองสิทธิ
ดังกล่าวในวรรค 2 ว่า “การด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด�ำเนินการดังกล่าว” อีกทัง้ บทบัญญัตดิ งั กล่าวยังได้ให้สทิ ธิในการฟ้องคดีแก่ชมุ ชนซึง่ ปรากฎใน
วรรค 3 ว่า “สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง”
ซึ่งแนวโน้มหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในส่วนของมาตรา 67 ซึ่งแต่เดิมมีกรณี
ปัญหาถ้อยค�ำในรัฐธรรมนูญท�ำให้ไม่มีการตีความบังคับใช้ แต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้มีการบัญญัติ
ให้ชัดเจนขึ้น และศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 3/2552 ว่า“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์ให้สทิ ธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับนีร้ บั รองไว้มสี ภาพบังคับได้ทนั ที
ทีร่ ฐั ธรรมนูญประกาศให้มผี ลใช้บงั คับ โดยไม่ตอ้ งรอให้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมายอนุวตั กิ ารมาใช้บงั คับก่อน...”
ท�ำให้บทบัญญัตเิ รือ่ งสิทธิชมุ ชนมีความชัดเจนว่ามีสภาพบังคับแล้ว ซึง่ ต่อมาได้มคี ำ� สัง่ ศาลปกครองสูงสุด
ที่ 247/2552 อันเป็นคดีทผี่ ฟู้ อ้ งคดีเป็นผูร้ วมกลุม่ กันในนาม “กลุม่ ศรีทวารวดี” เพือ่ คัดค้านกรมศิลปากร
ทีอ่ นุญาตให้มกี ารก่อสร้างอาคารเทศบาลนครปฐมในเขตพระราชวัง โดยผูถ้ กู ฟ้องได้โต้แย้งว่าผูฟ้ อ้ งคดี
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มนตรี กนกวารี

ไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากไม่ได้มิได้มีภูมิล�ำเนาในเขตเทศบาลนครปฐมซึ่งเป็นพื้นที่พิพาท
และศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า “...การรวมกลุม่ ของผูฟ้ อ้ งคดีเป็นไปเพือ่ ประโยชน์โดยรวมของชุมชน
และของประเทศชาติ ตามหลักสิทธิชุมชนซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
มายาวนาน และมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลหลายๆ คน ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย…”
แสดงให้เห็นว่าศาลปกครองนัน้ พิจารณาความเป็นผูเ้ ดือดร้อนเสียหายในประเด็นสิทธิชมุ ชนอย่างกว้าง
เพื่อคุ้มครองบุคคลและชุมชนให้ด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน อันเป็นสิทธิและความประสงค์ที่
รัฐธรรมนูญมุ่งจะคุ้มครองนั่นเอง

4. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาสภาพปัญหาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบเมือ่ น�ำมาพิจารณาการปรับใช้กบั กรณี
ของประเทศไทย มีประเด็นในการเสนอแนะแนวทาง ดังนี้
4.2.1 การปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัตทิ างกฎหมาย จากการวิเคราะห์จากกรณีศกึ ษาแล้ว
เห็นว่าในข้อจ�ำกัดของตัวบทกฎหมายของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ค�ำพิพากษาของศาลถือได้ว่า
มีคณ
ุ ภาพเป็นทีน่ า่ พอใจ แต่ปญ
ั หาส่วนใหญ่จงึ อยูท่ ตี่ วั บทกฎหมาย ทัง้ ในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติ
ทีเ่ ป็นกฎหมายอาญาทีม่ อี ตั ราโทษต�ำ่ ไปจนผูก้ ระท�ำผิดยอมเสียค่าปรับดีกว่าจะหยุดพฤติการณ์ทที่ ำ� ลาย
สิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากเห็นว่าสามารถน�ำค่าปรับไปรวมในต้นทุนสินค้าได้ นอกจากนัน้ ในส่วนของกฎหมาย
วิธีสบัญญัติไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญาควรมีการแก้ไข โดยก�ำหนดให้คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้รับ
การพิจารณาคดีที่รวดเร็วทันทีที่เกิดความเสียหายโดยต้องให้ศาลมีอ�ำนาจออกมาตรการชั่วคราว
ระหว่างที่ยังไม่มีการฟ้องคดี หรือ ก่อนศาลพิพากษาทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา เพราะหากจะรอให้
ค�ำพิพากษาถึงที่สุดจึงจะบังคับคดีแล้ว ค�ำพิพากษานั้นอาจไม่มีอะไรให้บังคับคดีก็ได้ เนื่องจากการ
ก่อสร้างได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วและจะสร้างปัญหาทางทัศนียภาพอย่างถาวรต่อไป และยังควร
จะต้องขึ้นบัญชีพยานผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในด้านของสถาปนิกในการตรวจสอบปัญหา
ด้านแนวคิดในด้านสุนทรียภาพหรือในด้านเศรษฐศาสตร์ เพือ่ เยียวยาผูเ้ สียหายในการชดเชยกับความ
สูญเสียทางทัศนียภาพในการอาศัยอยู่ในบ้านหรือชุมชน ในรูปแบบของการให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
แก่ศาล ในส่วนของค�ำพิพากษานั้นควรแก้กฎหมายที่ให้อ�ำนาจศาลในการท�ำค�ำพิพากษาให้เหมาะสม
แก่พฤติการณ์แห่งคดี
นอกจากนั้นควรแก้กฎหมายให้มีคณะกรรมการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนคดีสิ่งแวดล้อม
ที่ประกอบด้วยนักธุรกิจ ประชาชน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อศาล เกี่ยวกับการเยียวยาทดแทนความเสียหายและจ�ำนวนเงินค่าเสียหายที่ควรจะเป็น
โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบในประเด็นของผู้มีอ�ำนาจฟ้องคดีนั้นไม่ควรจ�ำกัดเฉพาะผู้เสียหาย
ในกรณีพิเศษหรือเฉพาะเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้น
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4.2.2 การปรับปรุงในด้านของการก�ำหนดนโยบายในโครงการรถไฟฟ้า การก�ำหนด
โครงการหรือการด�ำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ควรจะต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งของหลักการและเหตุผล
ในการก�ำหนดเส้นทางและการด�ำเนินการโครงการนโยบายสาธารณะในลักษณะของการวิเคราะห์ตาม
แนวทางของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ซึ่งแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ8 เกี่ยวกับ
การคมนาคมและขนส่งโดยระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะ มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยนักเศรษฐศาสตร์
ในการวิจยั เพือ่ น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ถงึ ความต้องการและการสนองตอบในการบริการต่อประชาชน
ของระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะในแต่ละระบบ โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะ
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงต้นทุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบของระบบการขนส่งมวลชน
สาธารณะดังกล่าว ในเรื่องของระบบวิศวกรรมเทคโนโลยีเส้นทางการเดินรถ การก่อสร้างในด้าน
วิศวกรรมโยธาต่างๆ ซึ่งท�ำให้มีผลต่อสภาพแวดล้อม เช่นในเรื่องของเสียงและความสกปรกเน่าเสีย
ของขยะก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างระบบการขนส่งมวลชนดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ต้อง
ค�ำนึงถึงการสนับสนุนทางด้านการเมือง และสถาบันที่จะต้องรับผิดชอบดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ตลอดจนผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมออกแบบ การวางแผนโครงสร้างและการด�ำเนินการ
สร้างแบบจ�ำลองทดลองด้วยความหลากหลาย เพื่อหาความเหมาะสมที่ดีที่สุด พร้อมกับหาแนวทาง
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูท้ จี่ ะก�ำหนดและตัดสินใจในนโยบาย ในเงือ่ นไขของระยะเวลาทีจ่ ำ� กัด
ด้วยเหตุผลในการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่กต็ อ้ งค�ำนึงถึงอยูเ่ สมอว่าในทุกระยะ
ของโครงการจะต้องประกอบไปด้วยการแก้ไขปัญหาการจราจรและสนองต่อเป้าประสงค์หลัก เช่น
กรณีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะนั้น ในการด�ำเนินการก่อสร้างแต่ละเส้นทางจะต้องมี
ค�ำตอบทีส่ มบูรณ์เสมอ เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละโครงการหรือเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า
4.2.3 การปรับปรุงแก้ไขมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไข
มาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติมีแนวทางและหลักการดังนี้
		 1) การประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพ (Visual Impact Assessment)
การน�ำปรับปรุงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการน�ำแนวคิดทางสถาปัตยกรรมมาใช้
ในรูปแบบของ “การประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพ” (Visual Impact Assessment)9 เป็นส่วนหนึง่
ที่มีความส�ำคัญ ในกระบวนการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment IEE/EIA) ซึ่ ง อยู ่ ใ นหมวดคุ ณ ค่ า ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต (Quality of Life)
ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetics) ปัจจุบนั เป็นทีต่ ระหนักแล้วว่า การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทางด้าน
ทัศนียภาพหรือสุนทรียภาพนัน้ มีสว่ นส�ำคัญต่อการออกแบบโครงการก่อสร้างทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชน
8
9

อาณัฐชัย รัตตกุล, นโยบายการขนส่งมวลชนของประเทศไทย: กรณีศึกษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะ,
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2551, หน้า 80-83.
ศิวพงศ์ ทองเจือ, การประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพกับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม, www.asiamuseum.co.th/
forum/virsual_impact_assessment..pdf., หน้า 1-3.
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มนตรี กนกวารี

โดยรวม โดยจะต้องท�ำการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนโดยรอบพืน้ ทีก่ อ่ นทีจ่ ะท�ำการ
ก่อสร้าง หากโครงการยื่นขออนุญาตก่อสร้างนั้นประชาชนไม่ได้รับรู้และเกรงว่าน่าจะก่อความ
เดือดร้อนร�ำคาญกับชุมชนรอบข้าง หรือชุมชนมีการร้องเรียนเข้ามา เจ้าของโครงการจะต้องกลับไป
ด�ำเนินการแก้ไขปรับแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งการประเมิน
ผลกระทบทางทัศนคุณภาพ จึงถือได้วา่ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อสภาพแวดล้อมของภูมทิ ศั น์ชมุ ชนเมือง
ทีม่ คี วามส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์และภูมทิ ศั น์ทางธรรมชาติทมี่ คี วามสวยงาม โดยเฉพาะการก่อสร้าง
อาคารที่บดบังทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์ที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งมี 2 ลักษณะที่ส�ำคัญ คือ ความ
ละเอียดอ่อนของภูมทิ ศั น์ทมี่ สี ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทสี่ วยงาม และความละเอียดอ่อนของภูมทิ ศั น์
ด้านคุณค่าทางจิตใจของประชาชนในพื้นที่
		 ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบทางทัศนคุณภาพ จึงเป็นการวิเคราะห์ที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนตั้งแต่เรื่องระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยรวม ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร
บดบังทิศทางแสงแดดท�ำให้เงาของอาคารทอดผ่านไปยังบ้านพักอาศัยโดยรอบเกิดผลกระทบต่อการ
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน การบดบังทิศทางลมทีพ่ ดั ผ่านอยูเ่ ป็นประจ�ำ การเกิดเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง
และเสียงดังจากการจราจรหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินกิจกรรมภายในโครงการ รวมไปถึง
การบดบังทัศนวิสัยของโบราณสถานที่ส�ำคัญ และการบดบังทัศนียภาพในมุมมองทางธรรมชาติ
ในลักษณะต่างๆ ฯลฯ ซึ่งการวิเคราะห์และประเมินทัศนคุณภาพ (Visual Quality Analysis and
Assessment) จึงเป็นการศึกษาคุณภาพทางสายตาและการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ในบริบท
ทางกายภาพ วัฒนธรรม และสังคม เพือ่ ใช้วดั ผลคุณภาพทางสายตาทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสภาพแวดล้อมของ
บริเวณหรือเขตต่างๆ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ว่ามีคณ
ุ ภาพทางสายตาในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับใด บริเวณใดบ้างทีม่ ี
คุณภาพเป็นพิเศษ รวมถึงการคาดการณ์ผลกระทบหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ อันเกิดจาก
โครงการต่างๆ และวิธีการหรือมาตรการในการลดผลกระทบต่อโครงการนั้นๆ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าว
สามารถใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามกฎหมาย โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าทีม่ ลี กั ษณะทีม่ ใิ ช่การลงใต้ดนิ แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะมีกรณีของการก่อสร้างในลักษณะของ
การยกระดับรางด้วย นอกจากนี้ส�ำหรับโครงการที่จะต้องท�ำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบนี้ คือ โครงการทีม่ แี นวโน้มว่าจะมีผลกระทบสูงต่อการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โครงการจัดสรรที่ดิน การถมทะเล
การสร้างเขื่อน สร้างสะพาน ท่าเรือ ทางหลวง โรงไฟฟ้า เป็นต้น
		 2) การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) เพื่อการอนุรักษ์ทัศนียภาพเมือง
การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) เพื่อการอนุรักษ์ทัศนียภาพเมือง โดยอาศัยหลักการนี้ที่มี
ประสิทธิภาพในเชิงเทคนิค ซึ่งสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับการสงวนรักษาทัศนียภาพเมืองร่วมกับ
วิธกี ารต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั 10 ซึง่ แนวความคิดในการวิเคราะห์ทศั นียภาพเมืองด้วยวิธกี ารสร้างภาพ
10

ธราดล เสาร์ชยั , การศึกษาแนวทางการอนุรกั ษ์ทศั นียภาพของเมืองบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์, รายงานการวิจยั , (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีปทุม), 2545, หน้า 127-130.
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สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ

(Visualization Method) เป็นวิธีการส�ำคัญอย่างหนึ่งที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ทัศนียภาพเมือง ซึ่งมี
เทคนิคหลายวิธีที่นักออกแบบ สถาปนิก หรือผู้น�ำเสนอโครงการมักน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ เช่น การ
เปรียบเทียบภาพถ่ายในอดีตกับปัจจุบนั การเขียนทัศนียภาพ การตกแต่งภาพถ่าย (photo montage)
การตัดต่อภาพถ่าย (photoretouching) รวมทัง้ การสร้างหุน่ จ�ำลองด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สร้างหุ่นจ�ำลองสามมิติ (Three Dimension modeling) เพื่อจ�ำลองภาพของโครงการที่จะเกิดขึ้น
และใช้วิเคราะห์ในกรณีต่างๆ กัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างหุ่นจ�ำลองเพื่อวิเคราะห์
ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมจากองค์ประกอบส�ำคัญที่พบในภาพที่สร้างขึ้นจาก
แนวความคิดเหล่านี้

5. สรุป

จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศกึ ษาของประเทศญีป่ นุ่ และกรณีศกึ ษาของประเทศไทย
จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีของประเทศไทยได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิ
ของบุ ค คลและสิท ธิของชุมชนในการบ� ำ รุ ง รั ก ษาและใช้ ประโยชน์ จากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นการคุ้มครองและรักษาสภาพแวดล้อม
เกิดจากการรับรองสิทธิการอาศัยอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ อี นั เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ เป็นกรณีของ
การรับรองทีร่ บั รองขึน้ โดยแนวค�ำพิพากษาของศาล อันสะท้อนถึงการพัฒนากฎหมายสิง่ แวดล้อมของ
ญีป่ นุ่ ทีม่ พี นื้ ฐานจากการฟ้องคดีของราษฎร เนือ่ งจากประชาชนชาวญีป่ นุ่ มีความสนใจในการรักษาสิทธิ
ของตนเองและสิทธิในสิ่งที่เป็นส่วนรวม จนน�ำไปสู่การพัฒนาของการใช้สิทธิฟ้องร้องให้กับสัตว์หรือ
ต้นไม้ได้ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในกรณีของไทยเองยังขาดประสบการณ์
ของการสร้างรากฐานการสร้างความรูส้ กึ ในการหวงแหนและรักษาสิทธิในด้านสิง่ แวดล้อมดังเช่นกรณี
ของประเทศญีป่ นุ่ อันจะเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาระบบกฎหมายสิง่ แวดล้อมให้พัฒนาและมีความ
ก้าวหน้าดังเช่นกรณีของประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ดี บรรทัดฐานแห่งคดีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรณีของประเทศไทยนัน้ มีแนวบรรทัดฐาน
ของการคุ้มครองผลกระทบทางด้านทัศนียภาพของการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในลักษณะของ
สิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก อาทิ สะพานลอยคนข้าม แต่ยังไม่มีแนวค�ำวินิจฉัยในเรื่องการก่อสร้างโครงการ
รถไฟหรือรถไฟฟ้าทีม่ ผี ลกระทบต่อผูค้ นจ�ำนวนมาก ในขณะทีก่ รณีของประเทศญีป่ นุ่ จะมีคำ� พิพากษา
ที่เป็นการวางแนวบรรทัดฐานของการคุ้มครองผลกระทบทางด้านการก่อสร้างรถไฟฟ้ากับปัญหาทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ อาทิ มลพิษทางเสียง แสงสว่าง และทัศนียภาพ โดยการค�ำนึงรูปแบบ
การก่อสร้างที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินโครงการและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ
โครงการ
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สิทธิในสิ่งแวดล้อม : ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่บดบังทัศนียภาพ

ธรรมาภิบาลส�ำหรับการบริหารท้องถิ่น
ไมตรี อินทุสุต*

กล่าวน�ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 รูปแบบในเมืองไทย มีถึง 7,853 แห่ง** แต่ละแห่งเรียกผู้บริหาร
ขึน้ ต้น ด้วยค�ำว่า “นายก” ทัง้ สิน้ เว้นแต่ตำ� แหน่งผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ซึง่ ยังเรียกขานไม่ถกู ต้องนัก
เมืองไทยจึงมี “นายก...” หลายคน ยังไม่รวมถึงนายกสมาคมในองค์กรต่างๆ อีกมากมาย องค์กร
มูลนิธสิ มาคมเหล่านี้ นับเป็นกลุม่ ทางสังคมและกลุม่ ผลประโยชน์ตามลักษณะของประเทศประชาธิปไตย
กล่าวได้วา่ ทีใ่ ดเป็น “ท้องถิน่ ” (Local Government) ทีน่ นั่ ผูบ้ ริหารต้องมาจากการเลือกตัง้ และต้อง
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนของผู้บริหาร กับส่วนของสภา ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบ หรือฝ่ายนิติบัญญัติ
การมีรปู แบบและจ�ำนวนทีม่ ากมายกระจายอยูท่ วั่ ทุกปริมณฑลของพืน้ ที่ 77 จังหวัด ทัง้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�ำบล จนมาถึงองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
รวมทั้ง ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยา ท�ำให้ท้องถิ่นเกิดความแตกต่าง
อย่างมาก ทั้งขนาด ความยากง่าย ความซับซ้อน มีหลายมิติและวิธีการเข้าไปบริหารจัดการ ที่ส�ำคัญ
ท้องถิน่ มาจากฐานประชาชน จึงมีหลายเสียง หลายปาก หลายความคิด หลายหัวใจ หลายความรูส้ กึ
และหลายอารมณ์ งานท้องถิน่ จึงหามาตรฐานทีเ่ ป็นบรรทัดฐานได้ยาก เพราะท้องถิน่ มีความเป็นอิสระ
แต่ยงั มีการก�ำกับควบคุมของทางการทีม่ กี รอบ กฎ กฎหมาย กติกา เป็นแนวทางการบริหาร จึงมีระเบียบ
มากมาย และมีประเด็นให้ตีความอยู่เนืองๆ

หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น

ก่อนที่กฎหมายท้องถิ่นและพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจฯ จะเกิดขึ้น
ในปี 2543 ได้มกี ารถกแถลงกันในตอนเริม่ แรกว่า ปัญหาของท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่พร้อมๆ กันทัว่ ประเทศ
ต้องคิดค�ำนึงมีอยู่ 3 เรื่องหลักๆ
1. องค์ความรู้ (Body of Knowledge) เพราะมีระเบียบ กฎหมาย และกระบวนการด�ำเนินงาน
ในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจอยูม่ าก และทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการคลัง งบประมาณ
บริหารบุคคล สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
* คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร

“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
** องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 176 แห่ง เทศบาลต�ำบล 2,234 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล 5,335 แห่ง รวมกับรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
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ไมตรี อินทุสุต

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เพราะเป็นขั้นตอนส�ำคัญที่จะให้
มีการปกครองตนเองของประชาชน (Self Government) หากขาดการมีส่วนร่วมแล้วกระบวนการ
ประชาธิปไตยจะงอกงามมิได้
3. ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) จะท�ำอย่างไรให้การบริหาร
มีคุณธรรม โปร่งใส ยึดกฎกติกา มีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
พร้อมๆ กัน ทั่วประเทศ
ในระยะต่อมามีพฒ
ั นาการอย่างมากหลังปี 2545 ตามแนวการปฏิรปู ราชการ และการด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ มีการแยกเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อมาดูแลงาน
ท้องถิน่ โดยเฉพาะ มีพฒ
ั นาการหลายด้าน โดยให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในด้าน
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริการสาธารณะ มีกฎหมายและ
ระเบียบที่ละเอียดเพิ่มขึ้น จนถึงการให้รางวัลจูงใจ มีโบนัสส�ำหรับท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ในมิตติ า่ งๆ จึงมีคำ� ว่ารางวัลธรรมาภิบาล ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
โดยมีตัวชี้วัดการประเมินทั้งจากส�ำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เอง และจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นกรมที่มีการพัฒนาการที่เร็วมากใน 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง หลังจาก
แยกมาจากกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545
งานของท้องถิ่นจึงเต็มไปด้วยการ “ประเมิน” และ “ประกวด” ขณะเดียวกันต้องค�ำนึงถึง
“ประโยชน์” คือประโยชน์สุขของประชาชน แต่ที่ปรากฏให้เห็นดาษดื่นก็คือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้น
จากระบบในท้องถิ่นเองหรือ “คน” ที่เกี่ยวข้องแสวงได้หาผลประโยชน์นั้นๆ เพราะประชาคมท้องถิ่น
มีทงั้ มาจากการเลือกตัง้ และการแต่งตัง้ มีความเป็นอิสระ มีความซับซ้อนในเชิงการบริหาร จึงต้องมีการ
ฝึกอบรมด้านความโปร่งใส ในมิติธรรมาภิบาลกันอยู่บ่อยๆ บทความนี้จึงต้องการเน้นในประการที่ 3
ข้างต้นว่า รัฐไทยจะต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ในเรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถิ่นอย่างเข้มข้น
พัฒนาการต่อมามีกรอบการบริหารจัดการคุณภาพ (Total Quality Control) มีการจัดท�ำ
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการหลายตัวชี้วัดทั้งด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการเติบโตและพัฒนาองค์กร

ธรรมาภิบาล : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ใช้ค�ำย่อว่า GG ภาคราชการเรียกว่า การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ภาคเอกชน เรียกว่า บรรษัทธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance)
Good Governance เริม่ แรกในปี 2532 จากการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการกลุม่ หนึง่ และนักวิจยั
ของสหประชาชาติ เปรียบเทียบประเทศก�ำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อศึกษาว่าประเทศ
ก�ำลังพัฒนา จะปรับระบบการบริหารให้กา้ วทันกับความเปลีย่ นแปลงของโลก สังคมยุคใหม่ ให้กา้ วตาม
ประเทศพัฒนาแล้ว ได้อย่างไร
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ธรรมาภิบาลส�ำหรับการบริหารท้องถิ่น

Good Governance มีการกล่าวถึงการใช้ค�ำ  เช่น ธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล และภาคราชการใช้
ค�ำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Good Governance ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และธุรกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม การลงทุน ทัง้ นี้ การเรียนสาขาบริหารสมัยใหม่เรียน Good Governance ในรูปลักษณ์ตา่ งๆ
ถูกน�ำไป ประกอบในการเสริมการท�ำงาน การศึกษามากมาย
ธรรมาภิบาล จึงหมายถึง การปกป้องรักษา การปกครอง การบริหารทีถ่ กู ต้องดีงาม ซึง่ มิใช่เป็น
ความปรารถนา ความต้องการ หรือเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็นความ
ปรารถนา ความต้องการของคนทุกคนในสังคม เพื่อให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรือง ความสงบเรียบร้อย
ของสังคม ความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ
ธรรมาภิบาลมิใช่การร้องขอส�ำหรับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีกฎหมาย
บังคับให้ตอ้ งท�ำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เป็นการ
ประเมินตัวชี้วัดที่เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การเข้าถึงข้อมูล (Access information) การสร้างความรับรู้ต้องตระหนักว่า การรับรู้จะต้อง
สร้างข้อมูลที่ประชาชนเข้าใจด้วย ไม่ใช่ให้ข้อมูลแต่ประชาชนไม่เข้าใจ เช่นนี้จะท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารจัดการทีด่ ี ตัวชีว้ ดั ส�ำคัญ คือ 1) ความไม่ทจุ ริต 2) ไม่มคี วาม
ขัดแย้ง 3) มีศักยภาพในการบริหารจัดการ 4) มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
การพัฒนาธรรมาภิบาล ควรพัฒนาที่ระบบและกระบวนการ ไม่ใช่ตัวบุคคล ให้ระบบเอื้อต่อ
การบริหาร ระบบที่ดีสามารถควบคุมพฤติกรรมได้

ธรรมาภิบาลกับงานท้องถิ่น

ที่ใดที่มีการเลือกตั้งระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความเป็นประชาธิปไตยในเชิง
รูปแบบก็จะเกิดขึ้น แต่อีกนัยหนึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาจากการลงคะแนนด้วยความ
ไม่บริสุทธิ์เที่ยงตรง ก็จะน�ำไปสู่ “ตัวแทน” ที่ไม่ดี ไม่มีความชอบธรรม และเมื่อเป็นตัวแทนที่ไม่ดีแล้ว
ระดับของความมี “วินยั ” จึงมีไม่สงู นัก เป็นเหตุนำ� ไปสูผ่ ลทีต่ ามต่างๆ มากมายจนถึงระดับชาติ กล่าวคือ
หากทีม่ า (หรือปัจจัยน�ำ เข้า) และกระบวนการผิดพลาด ผลทีอ่ อกมาย่อมคลาดเคลือ่ นแกว่งไกวไปด้วย
หลักคิดนีจ้ งึ เทียบเคียงได้กบั การเลือกตัง้ ทุกระดับ หากขาดซึง่ ความโปร่งใสเทีย่ งธรรมใช้ปจั จัย
“เงิน” เป็นศูนย์กลาง โดยไม่ใช้ “กฎ” และ “เกียรติ” เป็นศูนย์กลาง ความล้มเหลวย่อมเกิดขึ้น
นักรัฐศาสตร์จึงสร้างหลักคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยไว้ให้ศึกษา ฉะนั้น
ที่ใดมีการจัดการเลือกตั้ง ต้องตั้งค�ำถามว่าได้สร้างกลไกธรรมาภิบาลขึ้นในทุกระดับ ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการแล้วหรือยัง ปัจจัยด้านผูส้ มัครเข้าแข่งขัน มีความพร้อมทีจ่ ะให้ตรวจสอบและมีความส�ำนึก
ในภาระหน้าที่ที่จะเข้าไปรับภาระแล้วหรือยัง
หากจะสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประชาธิปไตยระดับรากแก้วแล้ว ผู้เล่น ผู้แสดง (Actors)
ในการบริหารการปกครองท้องถิ่นต้องมีธรรมาภิบาลเป็นหลักยึด พิจารณาจาก 6 หลัก ตามระเบียบ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 155

155
6/18/62 BE 9:54 AM

ไมตรี อินทุสุต

ส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2542 รัฐบาลขณะนัน้ เห็นความส�ำคัญว่าควรออกประกาศเป็นระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
2. หลักคุณธรรม (Virtue)
3. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
4. หลักความโปร่งใส (Transparency)
5. หลักความคุ้มค่า (Value of Money)
6. หลักความพร้อมให้ตรวจสอบ (Accountability)
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 โดยมีหลักคิดมาจาก 2 สาขาวิชา
1) วิชารัฐศาสตร์ ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ
2) วิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ความคุ้มค่า
การจะเพิม่ จะเติม หรือจะแปลงความเข้าใจไปบ้าง ก็ไม่หนีหา่ งจากหลักนีม้ ากนัก หากจะหยิบยก
ค�ำว่า “เด็กดี” ของชาวอังกฤษทีอ่ ธิบายความของนักเรียนอังกฤษทีถ่ กู ฝึกปรืออบรม ว่าเด็กดีตอ้ งมาก่อน
“เด็กเก่ง” คือต้องมีคณ
ุ ลักษณะ 7 ประการ เป็นคติธรรมทีป่ ลูกฝังจนเป็นอุปนิสยั ประจ�ำชาติ ซึง่ ข้อสรุป
สุดท้าย จะต้องยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องและชอบธรรม เขาใช้คำ� ว่าต้องมี “Integrity” มีความหมายลึกซึง้
ว่า “คนจะเป็นคน เต็มคน” นั้น ต้องมีค�ำว่า “Integrity”
การถ่ายทอด สอนแนะ ให้พี่น้องชาวบ้าน รวมทั้งประชาคมท้องถิ่น ตั้งแต่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานส่วนต�ำบล ได้เข้าใจ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หรือ
การบริหาร การปกครองที่ดีหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในลักษณะที่เป็นแนวเปรียบเทียบที่
เข้าใจง่าย คือ
“อะไรก็ตามที่ท่านเข้าใจว่า ท�ำอย่าง “วิชาเทพ” นั่นแหละเป็นครรลองของธรรมาภิบาล”
อยากจะใช้ง่ายๆ ด้วย ค�ำว่า ต้องเดินทางตรง เดินตรงทาง เดินตรงกลาง และเดินตัวตรง
การท�ำความเข้าใจ หรือการปฏิบัติท้ังการคิดและการกระท�ำ  ที่บ่งแสดงออกถึง “วิชาเทพ”
(โดยนัยความหมายที่นักศึกษา ข้าราชการ ผู้คนนึกถึง) อะไรคือ อย่างเทพ ... เยี่ยงเทพ นั่นแหละ
แนวทางธรรมาภิบาล เมือ่ เข้าใจกว้างๆ เหล่านี้ ลองจินตนาการฝึกดูเป็นกรณีๆ เป็นกิจกรรมแล้วน�ำมา
จัดกลุ่ม แยกแยะ (Grouping) ก็จะได้กรอบความคิดใกล้เคียงกับ 6 หลักยึดข้างต้น
อะไรเบีย่ งเบนไปสูฝ่ ง่ั ตรงข้ามของวิชาเทพทีร่ ๆู้ กัน เรียกว่าอีกวิชาหนึง่ ขึน้ ต้นด้วย “ม... = 3 จุด”
นั่นแหละเป็น “อธรรมาภิบาล”
ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเดินสายวิชาเทพเสมอ ถ้าจะให้ซึ้งขึ้นอีก อาจจะเพิ่มเติม “วิชาเทพ วิชาธรรม” กล่าวอย่างนีผ้ คู้ นในชุมชน ชาวบ้าน คนทัว่ ไปพอจะเข้าใจธรรมาภิบาลได้เข้าเค้า โดยแปลง
แนวคิด (Concept) ทีม่ รี ากความคิดจากนักวิชาการตะวันตกหรือจากสหประชาชาติ ทีเ่ ขาใช้ “Good
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Governance” ในค�ำกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อ 25 ปีก่อน ต่อเนื่องมาจนขยายแนวคิดไปในทุกเรื่องของ
สังคม เช่น การบริหารราชการ ธุรกิจ สังคม ภาษาประเทศ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ เป็นต้น

การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ในอีกมุมหนึง่ ของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ก�ำหนดตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (วันที่ 9 ตุลาคม 2546) ซึ่งออกตามกฎหมาย
การบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 3/1 ของ ก.พ.ร. ถือเป็นกฎหมายปกครองที่ให้ทุกส่วนราชการ
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�ำเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับความอ�ำนวยสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่ำเสมอ
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด�ำเนินการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เนื่ อ งจากเป็ น องค์ ก รที่ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด ประชาชนมากที่ สุ ด และเป็ น หน่ ว ยงานซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ แ ทนรั ฐ
ในการบริหารจัดการ ภารกิจต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
การด� ำ เนิ น การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะมี ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
และมีการสร้างผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ตามโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดีเป็นประจ�ำทุกปี

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : สู่การปฏิบัติ
1. หลักนิติธรรม
การบริหารงานภาครัฐต้องใช้หลักนิติธรรม หมายความว่า
1. กฎหมายที่ใช้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ และต้องมีสถานะบังคับใช้กับคนทุกคน
อย่างเสมอภาค
2. อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นไปโดยสุจริต ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีข้อห้ามการมีส่วนได้เสีย) เพื่อควบคุมสังคมให้เป็นธรรมาภิบาล
3. กฎหมาย มี 3 ระดับ นิติบัญญัติ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไป
บริหารบัญญัติ พระราชก�ำหนด กฎกระทรวง
องค์กรบัญญัติ (อปท.) ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ
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2. หลักคุณธรรม
จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่า “ประมวลจริยธรรม” เพราะจริยธรรมเป็นการควบคุม
ความประพฤติ ของคนในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ ให้มีความเจริญมั่นคง เป็นที่เชื่อถือ หมอ
พยาบาล ข้าราชการองค์กรปกครองในสาขาต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพซึ่งต้องมีจรรยาบรรณ
ของตนเอง จรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของ ประมวลจริยธรรม
ในภาคเอกชนการบริหารงานแบบบรรษัทธรรมาภิบาล ก็มปี ระมวลจริยธรรมเช่นเดียวกัน เขามี
Code of Ethic ทีผ่ า่ นมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 13 ประมวลจริยธรรม
มิได้ถูกก�ำหนดแต่เฉพาะข้าราชการประจ�ำ  แต่รวมถึงข้าราชการการเมืองด้วย การละเมิดประมวล
จริยธรรมถือเป็นความผิดทางวินัย
ส�ำหรับร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2558 หมวด 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 82 บัญญัติไว้ว่า
รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(๒) พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
(๓) กระจายอ�ำนาจ และจัดภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรบริหารท้องถิ่น ขนาดใหญ่ โดยค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
(๔) มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
(๕) มีกลไกในการก�ำกับและควบคุมให้การใช้อ�ำนาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
และประชาชนอย่างแท้จริง
(๖) คุม้ ครองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และให้บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว
(๗) ส่งเสริมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม
การจัดท�ำบริการสาธารณะใดที่องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน หรือบุคคล สามารถด�ำเนินการได้
โดยมีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่ารัฐ รัฐพึงกระจายภารกิจดังกล่าวให้องค์กร
บริหารท้องถิ่น ชุมชนหรือเอกชนดังกล่าว ด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแลที่เหมาะสมจากรัฐ
ดังนัน้ ประมวลจริยธรรม จึงมีความมุง่ หมายหนึง่ ทีจ่ ะให้ปลอดจากการกระท�ำผิดตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ปลอดจากการกระท�ำผิดวินัย ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้ด�ำรงอยู่ในความ
ถูกต้อง ความดีงาม

158
_19-0384(001-304)P3.indd 158

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

ธรรมาภิบาลส�ำหรับการบริหารท้องถิ่น

3. หลักความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ขอเรียนว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความใส่ใจ” กับ (1) กฎหมายสมยอมราคา(กฎหมายฮั้ว) (2) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความใส่ใจต่อระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัย
งบประมาณและการคลัง
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดข้อมูลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ถือว่ามีความผิดต้องรับโทษทางปกครองในระดับ 2 และถ้าการปกปิดข้อมูลมีผลท�ำให้การพิจารณา
ราคากลางเบี่ยงเบน หรือไม่เกิดความยุติธรรม เกิดความไม่สุจริต จะมีโทษทางอาญาตามกฎหมาย
สมยอมราคาด้วย และโทษทางอาญา ตามกฎหมายสมยอมราคาจะมีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี
และมีการปรับไม่เกิน 4 แสนบาท นับว่าเป็นโทษที่สูงมาก
4. หลักการมีส่วนร่วม
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น แผนงานโครงการใดจะกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของคน กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจด�ำเนินงาน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน เวลาเราใช้อำ� นาจตามกฎหมายทีจ่ ะอนุมตั ิ อนุญาต หรือเห็นชอบสิง่ ใดๆ ทีอ่ าจไปกระทบ
ต่อสิทธิหน้าทีข่ องงาน ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ตอ่ คน ต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมส�ำหรับผูท้ ไี่ ด้รบั
ผลกระทบ มิฉะนั้นเราจะถูกอุทธรณ์ เมื่อถูกอุทธรณ์เขาไม่พอใจก็จะฟ้องร้องต่อไปยังศาลปกครอง
และเมื่อศาลปกครองมีค�ำสั่งเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองบางทีมันไม่ยุติแค่นั้น ผู้มีส่วนได้เสียอาจ
ฟ้องร้องต่อไปยังศาลยุติธรรม เพื่อด�ำเนินคดีอาญากับเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลดี หากได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟัง ความเห็นน�ำมาไตร่ตรอง ปัญหาเหล่านี้
ก็จะไม่เกิดขึ้น
5. หลักความรับผิดชอบ
หลักความรับผิดชอบคือการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ข้อตกลงในผลงานอย่างชัดเจน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลที่เป็นกลางอย่างมีอิสระ มีแผนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กล้ารับผลของ
การกระท�ำ เคารพความเห็นที่แตกต่างกัน ที่ส�ำคัญคือการให้บริการสังคม
หลักความรับผิดชอบ ในหน่วยงานที่เป็นธรรมาภิบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะมุ่งเน้น
การให้บริการสังคมที่เรียกว่า CSR (Corporate Social Responsibility) เช่น บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ท�ำโครงการปลูกป่า AIS ท�ำโครงการด้านสังคม จะเห็นจากสื่อโฆษณา หรือการลดโลกร้อน
ของหน่วยงานต่างๆ ธนาคารออมสินไปปลูกหญ้าทะเล จึงมีกิจกรรมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมสวยงาม
ธนาคารกรุงเทพเน้นเรือ่ งศิลปวัฒนธรรม กล่อมเกลาสังคม ซึง่ มีทงั้ ด้านเยาวชนอนุรกั ษ์มรดกไทย หรือ
กีฬาเป็นต้น เป็นต้น
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6. หลักความคุ้มค่า
หากพิจารณาจากทฤษฎีระบบ ลูกศรจะวิง่ จาก Input (ปัจจัยน�ำเข้า) ไปสู่ Process (กระบวนการ)
และลูกศรจะชี้ไปที่ตัว Output (ผลผลิต) ซึ่งการบริหารองค์กรจะมุ่งแค่ Output ไม่พอ ต้องไปสู่
Outcome (ผลสัมฤทธิ์) ซึ่งก็คือ “ความคุ้มค่า”
ในภาคราชการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ความคุ้มค่าสมควรอย่างยิ่งที่จะ
สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความคุ้มค่าถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า ในแผนงาน โครงการต่างๆ และจะต้องรายงานให้ประชาชนได้รบั ทราบว่าได้จา่ ย
งบประมาณไปอย่างไร เกิดความคุ้มค่า ความพึงพอใจหรือไม่ จะเห็นว่าปัจจุบันภาครัฐพยายามปรับ
ระบบภายใต้การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีการประเมินการท�ำงานโดยก�ำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินการ หลักคิดนี้ก็คือ เมื่อโลกเปลี่ยนความคิด
ต้องเปลี่ยน วิธีการท�ำงานก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะมิอาจอยู่โดยล�ำพังในสังคมโลกยุคนี้
หลักความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมจัดท�ำแผนงาน/โครงการ การศึกษา
แผนงาน/ โครงการที่จัดท�ำว่าเกิดจากปัญหา ความต้องการของประชาชนหรือชุมชนหรือไม่ เพราะ
บางครัง้ โครงการทีท่ ำ 
� ไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน หรือบางครัง้ ความต้องการ
ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นความอยาก (Want) หลังจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ การวิเคราะห์
ในเรื่องของราคา และอื่นๆ นั่นคือความคุ้มค่าที่เป็นกระบวนการ และจะรวมไปถึงการติดตาม
ตรวจสอบว่าโครงการเป็นไปตามรายละเอียดของงานหรือไม่ และเมือ่ โครงการเสร็จก็ตอ้ งตามไปดูวา่ เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนหรือไม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เพื่อลดช่องว่างและกระชับการบริหารให้ท้องถิ่นเกิดความโปร่งใส ไร้ข้อครหา มีการตรวจสอบ
ติดตามโดยระบบภายใน จ�ำต้องมีกลไกในการจัดการ เพื่อตอบสนองการบริหารที่ดี โดยพื้นฐานแล้ว
สามารถกระท�ำได้อย่างง่าย ๆ และต่อเนื่อง อาทิ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะมีการก�ำหนดระเบียบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เพื่อให้ประชาชนรู้ว่า จะมีข้อมูลใดที่ประชาชนจะสามารถขอดูหรือตรวจสอบ เช่น ข้อมูลงบประมาณ
ประจ�ำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท�ำประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจ�ำ และ
ข้าราชการการเมือง (Code of ethic and conduct) และต้องสนับสนุนกลไกทีจ่ ะก�ำกับให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรม เพราะในปัจจุบันองค์กรอิสระคือ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงาน
ก�ำกับอืน่ ๆ จะเป็นผูต้ รวจสอบ ติดตาม ก�ำกับ ดูแล ให้ทกุ หน่วยงานรวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ได้ก�ำหนดซึ่งหากฝ่าฝืน หรือกระท�ำความผิดก็จะมีการลงโทษ
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ในปัจจุบันกรณีข้าราชการ พนักงานของรัฐกระท�ำความผิดจะมีการก�ำกับด้วยการลงโทษ
ทางวินยั ส�ำหรับข้าราชการการเมืองหากฝ่าฝืนหรือกระท�ำความผิด เมือ่ ตรวจสอบพบว่าทุจริตกระท�ำผิด
ก็จะรายงานให้ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณา
ด�ำเนินการ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดท�ำแผนการควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งในการบริหารงาน คือ การจัดระเบียบการควบคุมภายในในทุกหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ วิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ คือการจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในแต่ละเรื่องที่เป็นงานภายในเชิงบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน้าที่ต้องให้บริการแก่
ประชาชน และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีข่ ออนุญาต อนุมตั ิ โดยคูม่ อื จะอธิบายรายละเอียด ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
เพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสน และในปัจจุบนั ได้มี พระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ต้องจัดท�ำ
คูม่ อื การอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผูม้ าติดต่อราชการ ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีภารกิจในการบริการให้แก่ประชาชนจะต้องจัดท�ำคู่มือดังกล่าว
ส�ำหรับการบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารงานภาครัฐที่ทุกส่วนราชการ
จะต้องท�ำ มี 2 ประการ คือ
1. การจัดท�ำแผนการปฏิบัติราชการ
2. การท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานหรือบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน
โดยทั้ง 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน�ำมาประยุกต์ท�ำ  โดยเลียนแบบการ
บริหารงาน ของรัฐบาลที่มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีการ
ด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

โลกแห่งความเป็นจริงแห่งการบริหารท้องถิ่น

บุ ค ลากรในท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ อยู ่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ชนบทและชุ ม ชนโดยเฉพาะที่ อ ยู ่ ห ่ า งไกลจาก
เมืองหลวง เมืองปริมณฑล เมืองใหญ่ กล่าวได้ว่าภาพของเมืองไทยที่เป็น “หัวเมือง” การถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจ จะมีแนวทางที่ต่างจากใน “องค์กร” ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบแล้ว
ฉะนัน้ หลักพืน้ ฐานในการถ่ายเท นโยบาย มาตรการ ความเข้าใจ สูร่ ากแก้ว ต้องตัง้ อยูบ่ นหลักคิด
ที่ง่าย ไม่ยาก ไม่ยาว พื้นๆ ไม่ซับซ้อน ใกล้ตัว เป็นธรรมชาติ เห็นผลทันตา และจับต้องได้
ทัศนคติของผู้คนที่เข้าสู่วงจรของเวทีการจัดการและการเมืองในท้องถิ่น ย่อมเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้าง อ�ำนาจในชุมชน ที่แผ่คลุมขยายไปในทุกบรรยากาศของชุมชนหรือหมู่บ้าน ต�ำบล นั้นๆ
เช่น อภิสทิ ธิ์ อิทธิพล อ�ำเภอใจ อุปถัมภ์ เอาพวก อ�ำนาจมืด อารมณ์ อาฆาต อาวุธ ฯลฯ สะท้อนให้เห็น
ค่านิยมและโครงสร้าง ที่ถ่ายทอดกันต่อๆ มา สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องน�ำมาพิจารณาใคร่ครวญ
ถึงความเป็นธรรมดาและไม่ธรรมดา ในบรรยากาศของสิง่ แวดล้อมท้องถิน่ กับ “การเมืองท้องถิน่ ” ผูกโยง
ไปถึงการเมืองระดับชาติ การมองมิติ ธรรมาภิบาล จึงอาจมองไปคนละทิศละทาง ดังนัน้ ภาพทีป่ รากฏ
และเป็นข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่น จึงอาจมีลักษณะที่แลเห็น ได้แก่
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‣ มักต้องมีอะไรตอบแทน และแลกเปลี่ยน (ผล) ประโยชน์
‣ ต้องการมีต�ำแหน่ง (อ�ำนาจ) ได้ต�ำแหน่ง (อ�ำนาจ) รักษาต�ำแหน่ง (อ�ำนาจ) ให้นานที่สุด
‣ กล้าเสี่ยงต่อการกระท�ำที่อาจจะ (ผิดพลาด) คลาดเคลื่อน กล้าได้ แต่กลัวเสีย
‣ ต้องมีเหล่า เข้าก๊ก และมีพวกพ้อง
‣ รองรับด้วยความอุปถัมภ์และคุ้มครอง โยงไปสู่การเมืองในระดับสูงขึ้น ทั้งที่เป็นสะพาน
		 และผู้สนับสนุน
‣ ยังยึดติดกับความเป็นท้องถิ่นที่ถ่ายทอดต่อๆ กันมา โยงใยในหมู่คณาญาติพรรคพวก
‣ มีการเอาชนะคะคาน และการแก้เผ็ด แพ้ไม่เป็น
‣ พร้อมแตกแยก ขัดแย้ง ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะเกิดจากการจัดสรร แบ่งปัน
		 หรือหากมีการแก่งแย่งชิงเด่นหรือใครแตกหมู่ออกไป
‣ ที่ส�ำคัญปัจจัยด้านเงิน ยังเป็นศูนย์กลางของความเป็นไปในหลายๆ เรื่อง หลายกิจกรรม
		 หลายรูปแบบ ทั้งที่จะคิด และไม่ต้องคิด
‣ ทรัพย์กับเกียรติแลกกันได้ และมักไปคู่กัน
‣ หน้าตา ศักดิ์ศรี ต�ำแหน่ง อ�ำนาจ บารมี อยู่ในความหมายที่ไขว่คว้ารักษาไว้ให้ปรากฏ
‣ ประโยชน์แห่งตน กับประโยชน์สาธารณะ บ่อยครั้งก็ปนๆ กัน แยกไม่ออก เช่นเดียวกับการ
		 เบียดเบียน กับการตอบแทน ก็แยกไม่ออกเช่นกัน มักเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
จากบรรยากาศเหล่านี้ที่ปกคลุมไปทั่ว การสร้างธรรมาภิบาลให้แผ่ขยาย ซึมลึกไปในองค์กร
ท้องถิน่ โดยเฉพาะระดับล่างในฐานราก จ�ำต้องลึกถึงจิตใจ สร้างมโนธรรมให้ปลูกฝังต่อเนือ่ งให้ได้เป็น
ชุดของธรรม ได้แก่ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม เมตตาธรรม สามัคคีธรรม เที่ยงธรรม
โดยเฉพาะสุจริตธรรม ซึ่งล้วน แต่เป็นธรรมของผู้ประพฤติดี
“ธรรมะ” เหล่านี้จะหล่อหลอมสร้าง “วิชาเทพ-วิชาธรรม” ที่จีรัง ต้องอาศัยการกล่อมเกลา
ของคน และสถาบันสังคมอย่างยาวนาน ฝังรากทีด่ งี ามหยัง่ ลงลึก ตัง้ แต่ครอบครัว (บ้าน) วัด โรงเรียน หรือ
บวร สถาบัน ทางสังคม องค์กรที่มีการเรียนรู้ถ่ายทอดต่อๆ มาในเชิงสร้างสรรค์

ธรรมะส�ำหรับนักบริหารงานท้องถิ่น

โดยที่ท้องถิ่นระดับล่างสุดใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต�ำบล
(อบต.) ที่มีอยู่ จ�ำนวน 5,335 แห่ง การปลูกฝัง จารึกวิถีธรรมลงไปในคน และองค์กรให้เกาะติดเป็น
“วิถีชีวิต” นั้น ต้องอยู่ที่บนหลักคิดที่กล่าวแล้ว คือ สั้นๆ ง่ายๆ ประจักษ์แจ้งเห็นจริง ไม่ซับซ้อน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนามีมาก พุทธศาสนิกชนเข้าวัดฟังธรรม ส่วนใหญ่ได้รับฟังแต่
บทสวด ภาษาบาลี เว้นบทเทศน์ของพระเถรานุเถระ หรือพระคุณเจ้าผูป้ ราดเปรือ่ งทีจ่ ะถ่ายทอด อย่าง
กระจ่างแจ้ง เห็นจริง เป็นรูปธรรม ก็พอจะช่วยในการซึมซับได้ส่วนหนึ่ง
ส�ำหรับการบริหารจัดการจ�ำต้องมี “หลักยึดเหนี่ยว” จากหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ให้
“ผูบ้ ริหาร” และ “ประชาคมท้องถิน่ ” มีธรรมะส�ำหรับการเป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีด่ ี ขอฝากในสิง่ ทีง่ า่ ย
และใกล้ตัว โดยขอหยิบยกมาให้สดับ ดังนี้
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ธรรมาภิบาลส�ำหรับการบริหารท้องถิ่น

1. หิริโอตตัปปะ
นักบริหารท้องถิ่นต้องมีหิริโอตตัปปะเป็นธรรมคุ้มครองโลกรักษาโลกให้มีสันติสุข หมายถึง
ความละอายใจต่อการท�ำชั่ว ความเกรงกลัวต่อบาป อาศัย “กฎแห่งกรรม”เป็นข้อเตือนใจ ความ
ละอายนีค้ อื การรังเกียจ การออกห่างจากความประพฤติชว่ั จะไม่ยอมท�ำบาปไม่ทำ� อะไรทีห่ าประโยชน์
เข้าตนเองและพวกตน
การหยั่งคิดว่าอะไรดี อะไรชั่ว จิตส�ำนึกและจิตวิญญาณของผู้นั้นเอง เป็นผู้ให้ค�ำตอบได้
พระพุทธองค์มีพระปฐมเทศนา “โอวาทปาฎิโมกข์” สอนให้ท�ำความดี ละความชั่ว และท�ำจิตใจให้
ผ่องใส ในบทบาทของผู้บริหาร บทบาทของความเป็น “ตัวแทนชาวบ้าน” เราได้ยืนอยู่บนเส้นแห่ง
ความดีงามแล้ว หรือยัง? หรือเราเอ่ยอ้างคนนั้นคนนี้เป็นคนดี แต่การกระท�ำตรงกันข้าม มิได้ท�ำเยี่ยง
วิชาเทพเลย
2. โลกธรรม
เป็นธรรมประจ�ำโลก 8 ประการ เกิดกับโลกและมนุษยชาติ จะหลีกหนีไม่พ้น ต้องเวียนวน
พบกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยตามกรรมดี – ชั่ว ของแต่ละคน มี 2 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนแรกอิฏฐารมณ์ เป็นสิ่งที่ปรารถนาไขว่คว้าแสวงหา อยากได้ อยากมี ต้องการได้แก่
ลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข
ส่วนที่สองอนิฏฐารมณ์ เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา ไม่ต้องการ ไม่อยากได้ แต่ก็จะหนีไม่พ้น
ซึ่งตรงกัน ข้ามกับส่วนแรก คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข์
นักบริหารท้องถิ่นต้องส�ำนึกและส�ำเหนียกว่า เวลานาทีท่ีอยู่ในต�ำแหน่งหน้าที่ต้องสดับ
ในโลกธรรม 8 ได้ลาภ ก็มีโอกาสเสื่อมลาภ ได้ยศได้ต�ำแหน่ง เมื่อหมดเวลาก็เสื่อมยศ ไร้ต�ำแหน่ง
กลับคืนสู่สามัญ เคยนั่ง แถวหน้า ก็ต้องกลับไปแถวหลัง เคยนั่งบนบัลลังก์ ก็อาจหมุนเวียนไปข้างล่าง
มีทนี่ งั่ เป็นประธานก็หาทีไ่ ม่ได้ ฉะนัน้ ต้องยืนอยูบ่ นฐานความถูกต้องสง่างาม ให้มคี ำ� สรรเสริญค�ำชืน่ ชม
อยู่ก้องกังวานนานที่สุด
3. ฆราวาสธรรม
นักบริหารท้องถิ่นต้องปฏิบัติในฆราวาสธรรม เป็นธรรมของของผู้ครองเรือนผู้เป็นฆราวาส
ต้องใช้ ยึดเหนี่ยวในครอบครัว ซึ่งสามารถไปใช้ในที่ท�ำงานได้
ประการแรก สัจจะ การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการทีส่ อง ทมะ การรูจ้ กั ข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ใิ นความสัตย์ ความดี
รู้จักใช้ปัญญา
ประการทีส่ าม ขันติ การอดทน อดกลัน้ และมีความเพียรทีจ่ ะไม่ประพฤติลว่ งความสัจสุจริต
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
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ประการที่สี่ จาคะ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน (คือไม่เอาประโยชน์เอาได้) ต้องสละ
ประโยชน์แก่ส่วนใหญ่การรู้จักการละวางความชั่ว ความทุจริต ความไม่โปร่งใส หรือหลอกตัวเอง
อยู่ร�่ำไป
4. สังคหวัตถุ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องผูกมัดใจยึดเหนี่ยวใจคน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
“สังคหวัตถุ 4” ผู้บริหารต้องไม่บริหารจน “วงแตก” ต้องสร้างทีมให้เป็นทีมงานที่ดี จึงต้องมีอาภรณ์
ในการบริหาร คือ
		
• ทาน หมายถึงการให้ (โอบอ้อมอารี) ต้องมีนำ�้ ใจรูจ้ กั เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ให้ทานแก่เพือ่ นร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาจะช่วยให้ผูกใจคนอื่นไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็น
- อามิสทาน ให้สิ่งของ ช่วยเหลือ เมื่อเขาตกทุกข์ ดูแลทีมงาน
- วิทยาทานหรือธรรมทาน การสอนแนะ การให้ค�ำแนะน�ำ ถ่ายทอดความรู้
- อภัยทาน ให้อภัยหากเกิดข้อผิดพลาด หรือล่วงเกินกัน แต่มิใช่ให้อภัยหากมีการทุจริต
ละเลย การท�ำตามกฎ ระเบียบ
		• ปิยวาจา (วจีไพเราะ) การพูดจาด้วยค�ำที่ไพเราะ อ่อนหวาน ไม่ใช้ค�ำหยาบ ค�ำกระด้าง
ค�ำห้วน ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้ง ต้องโอนอ่อน แต่ไม่อ่อนแอ ต้องยิ้มงาม ไหว้สวย พูดจาไพเราะ
		 • อัตถจริยา (สงเคราะห์ประชาชน) การท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ สร้าง คุณค่าให้บงั เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน สังคม เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเอื้ออาทร ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทน
ช่วยเหลือ ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียน (รีดไถ เรียกรับ) ผลประโยชน์อย่างสิ้นเชิง
		 • สมานัตตตา (วางตนพอดี) วางตนด้วยความเสมอต้นเสมอปลายกับทุกฝ่าย เป็นผูน้ ำ� องค์กร
ที่มีความรับผิดชอบ ยอมรับในการตัดสินใจของคน กล้าให้ตรวจสอบไม่หนีเอาตัวรอด
5. อิทธิบาท
ผู้บริหารต้องมีธรรมที่น�ำไปสู่ผลส�ำเร็จในการท�ำงาน มุ่งงานเป็นหลัก เพราะหากไม่ทุ่มเท
กับงาน ท�ำงานแบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ งานจะเดินไปไม่สุดทาง ขอได้ยึดหลักอิทธิบาท 4 ให้จงได้ ด้วย
ค�ำแปลที่ลงท้ายด้วย “4 งาน” ดังนี้
• ฉันทะ แปลง่ายๆ ว่า รักงาน
• วิริยะ สู้งาน
• จิตตะ ใส่ใจในงาน
• วิมังสา ท�ำงานด้วยปัญญา
ต้องหมัน่ ถามตัวเองว่าเราได้ทมุ่ เทแรงใจไปกับงานเหล่านีห้ รือไม่ หรือปล่อยไปตามยถากรรม
ใครเสนอให้ลงชื่ออย่างไรก็ตามอย่างนั้น เชื่อใจอะไรง่ายๆ ไปหมด
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คุณสมบัตินักการเมืองและนักการเมืองท้องถิ่น “..๗ ค.” แห่งธรรมาภิบาล

นักการเมือง เป็นผู้เสียสละ และอาสาเข้ามาแบกรับภาระแทนพลเมือง ฝ่ายการเมืองล้วนแต่
เป็นผู้ที่มีอาสาที่เข้ามาท�ำหน้าที่แทนประชาชน ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น จึงน่าจะมีคุณสมบัติ
เหนือกว่าบุคคลทั่วไป
การมีนักการเมืองที่มาจากผู้แทนประชาชนทุกระดับ จึงต้องมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์หลาย
ประการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล แต่อย่างน้อยควรจะมี “๗ ค.” ค. นั้น คืออะไร ?
๑. ค. คือ คน .... คนดี คนงาม เป็นผู้ที่มีความงามประดับตนเป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่อง มีความ
เที่ยงตรง ประกอบการงานด้วยความตรงไปตรงมา เป็นที่ยอมรับ เลื่อมใส ศรัทธา มีมนุษยสัมพันธ์
เป็นที่รักใคร่ ของคนทั่วไป หมั่นออกพบปะประชาชนในพื้นที่ และผู้คนในพื้นที่สามารถพบได้ในทุก
โอกาส รักษาค�ำมัน่ ให้คำ� มัน่ แล้วท�ำตามสัญญา ไม่เคยข้องเกีย่ วกับอบายมุข สิง่ เสพติด ไม่เคยด่างพร้อย
ในเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ
ที่ส�ำคัญต้องมีความเทิดทูนในชาติ ศาสนา และการเมืองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. ค. คือ ความ... ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ความถูกต้องเป็นธรรม ความเพียร ความมี
จรรยาบรรณ นักการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์จะต้องธ�ำรงตนในวิถปี รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกรอบ 3 ห่วง
2 เงื่อนไข พอเพียงในชีวิต จิตใจ มีความสมดุลในการครองตน ครองคน ครองงาน ครองธรรม และ
มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ใช้ชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เหิมเกริม ธ�ำรงตนอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมจรรยา ไม่ย่นย่อต่อความยากล�ำบากที่จะท�ำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นที่ทราบดีว่า
คนๆ นี้ เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ไม่เอาประโยชน์ของตนน�ำ  มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละต่อชุมชนและ
องค์กร ขณะเดียวกันต้องไม่มีพฤติกรรม ซื้อสิทธิขายเสียง ไม่เป็นตัวปัญหา ไม่ก่อปัญหา หรือมีชื่อใน
ท�ำนองสร้างปัญหา ก่อให้เกิดความขัดแย้งร้าวฉาน
๓. ค. คือ คิด... คิดอ่าน คิดกว้าง คิดไกล มีวิสัยทัศน์พัฒนา มีวุฒิทางปัญญา มีความคิด
เชิงสร้างสรรค์ นักการเมืองที่พึงประสงค์ต้องมีองค์ความรู้สั่งสม เป็นความรู้ที่เกิดจากภายในที่ได้
หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ ประกอบกับความรู้ที่ได้จากการศึกษา การท�ำงานมามาก ท�ำให้เกิด
องค์ความรู้ที่น�ำไปสู่ความคิดอ่านที่กว้างไกล มีค่านิยม อุดมการณ์ ปณิธาน ที่วาดฝัน แล้วท�ำฝันที่วาด
เป็นความหวัง และความเป็นจริง สามารถน�ำไปถ่ายทอดได้ จะต้องเป็นนักคิด นักแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ
เพื่อสร้างสรรค์การงาน ไม่ให้หยุดอยู่กับที่ คนที่ไม่มีโอกาสคิด ก็จะไม่มีหัวคิด ไม่ได้ใช้สมองตรอง
และกรอง แยกไม่ออกระหว่างความควรกับความไม่ควร ความคิดจึงเป็นอาภรณ์ของนักการเมือง
และยิ่งคิดได้ ปฏิบัติเก่ง ก็ยิ่งสมกับเป็นนักการเมืองที่พึงประสงค์
๔. ค. คือ คม... คมชัด คมวาทะ คมคาย และคมสัน และนักการเมืองมาจากการคัดสรร
ของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก ต้องแสดงความโดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ มีความสามารถที่เหนือกว่า
คนสามัญทั่วไป ฉะนั้น ความชัดเจน เจนจัด ในการแสดงออกจะต้องมีเสน่ห์และเป็นสง่า ต้องชัดเจน
(Clean) ตรงประเด็น (concise) ถูกต้อง (correct) และมีแนวคิด (concept) การเป็นตัวแทนชาวบ้าน
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ไมตรี อินทุสุต

แม้อาจไม่ได้ศึกษามาสูง แต่ต้อง มี “ความคม” ในประสบการณ์ สามารถเล่าเรื่องให้คิด (storyteller)
เป็นเกร็ดให้คนชวนคิดตาม ต้องพูดได้ พูดเป็น พรีเซ็นท์ดี (น�ำเสนอดี) เพื่อเห็นว่า ท่านมีอะไรที่แน่ คือ
มีความเด่น มีทักษะที่คนกล่าวอ้าง และระลึกถึงท่าน หากเป็นผู้พูดต้องพูดแล้วจับใจ มีเสน่ห์ชวนให้
ติดตามฟัง.... “เมื่อฉันพูดแล้วเธอต้องหยุด แล้วเงี่ยหูฟัง อย่างตั้งใจ”
๕. ค. คือ คุณ... คุณภาพ คุณประโยชน์ ต้องเป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ มีความสามารถและศักยภาพในการท�ำงาน และความเป็น “ตัวแทน” ท�ำงานหนักโดยไม่เห็นแก่
เหน็ดเหนื่อย นักการเมืองต้องเป็น “คนคุณภาพ” ต้อง “คับแก้ว” เต็มไปด้วยสารัตถะ ไม่กลวง
แต่ต้องแน่น และเชื่อถือได้ ยึดอยู่กับหลักการ กฎเกณฑ์ มีหลักคิดไม่โลเลแปรเปลี่ยนไปตามกระแส
กระแสเงิน กระแสอ�ำนาจ หรือถืออภิสิทธิ์ อิทธิพล เฮไหนเฮนั่น ลมเพ ลมพัด ไปตามคลื่นของความ
ไม่ตรงไปตรงมา หาจุดยืนไม่ได้ จนต้องย้ายพรรคทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง จุดยืนของคนคุณภาพที่ต้อง
แสดง คือ อยู่เคียงข้างเสียงประชาชน ถือประโยชน์ส่วนรวม
๖. ค. คือ ครอบครัว ต้องมีภูมิหลังและที่มา ประวัติชีวิต จังหวะก้าวของครรลองความเติบใหญ่
ทีป่ รากฏให้สงั คมเห็นว่ามีครอบครัว เหล่าคณาญาติทไี่ ม่มคี วามเสือ่ มเสีย ผูต้ ดิ ตามคณาวงศาทีห่ อ้ มล้อม
ต้องมีและมาจากภูมสิ งั คมทีด่ งี าม มีปมู หลังทีเ่ ปิดปูมแล้ว ประจักษ์แก่สายตา พร้อมให้เปิดเผยทีม่ าทีไ่ ป
ของตน พร้อมคนรอบข้าง ให้ครบถ้วนดูดี
๗. ค. คือ คารวะ ... มีคารวะคุณ เคารพตนเองและผูอ้ นื่ จงรักภักดีตอ่ ประเทศชาติ แสดงกตัญญู
กตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ ไม่เนรคุณ มีส�ำนึกตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย มีคารวะต่อทิศทั้ง ๖ ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง มีความเคารพในกติกาประชาธิปไตย ตัวบทของรัฐธรรมนูญ กติกาของพรรคการเมือง
ที่สังกัด มีสปิริต ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพเสียงส่วนใหญ่ รับฟังเสียงส่วนน้อย
คุณสมบัติเหล่านี้ อาจพบความสมบูรณ์แบบอยู่ในคนๆ เดียว บางคนอาจมีระดับความเข้ม
และความแกร่ง แตกต่างกันบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินว่าผู้แทนที่มาจากการ
เลือกตั้งที่เป็นตัวแทนผู้คนจ�ำนวนมากทั้งในสภาระดับชาติ ระดับท้องถิ่น เสมือนเป็นบุคคลที่โดดเด่น
ที่สุด จึงต้องพิถีพิถันในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
การได้นักการเมืองที่พึงประสงค์ ย่อมได้รัฐบาลที่บริหารเป็นที่พึงพอใจของประชาชนด้วย
เส้นทางของนักการเมือง โดยเฉพาะผู้มีพรรษาทางการเมือง ทั้งระดับชาติและท้องถิ่นมายาวนาน
ย่อมเป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนทั่วไปว่าอยู่ในกรอบ ๗ ค. หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ค�ำตอบอยู่ที่ท่าน
เหล่านัน้ เอง มีวาทะของนักพูดเคยกล่าวว่า “...เรามิอาจจะโกหก จนเชือ่ ค�ำโกหกของเราได้ ...” แต่บาง
โอกาส บางวิชาชีพ นั้น “... บางคนโกหก จนเชื่อค�ำโกหกตัวเองเสมอ…”
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สรุป

การกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล
การบริหารการคลัง มีกฎหมาย ระเบียบของตนเอง มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งทุกระดับ เป็นการ
ด�ำเนินการตามทฤษฎีกระจายอ�ำนาจ แต่โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีจ�ำนวนมาก
มีขนาดพืน้ ที่ งบประมาณ และภาระทีแ่ ตกต่างกัน มีวธิ กี ารท�ำงานทีผ่ กู ติดกับโครงสร้างอ�ำนาจในชุมชน
จึงน�ำมาซึ่งความไม่เข้มแข็งในการสร้างธรรมาภิบาล และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติถึงความ
ไม่โปร่งใส จึงต้องรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกของธรรมาภิบาลให้ปรากฏทุกระดับ ทัง้ การบริหารราชการ คือ
ตัวองค์กรเอง ทั้งผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง และฝ่ายตรวจสอบคือสภาท้องถิ่น ตลอดทั้งบุคลากร
การเสริมสร้างหลักการบริหารกิจการทีด่ ี ด้วยหลักธรรมะ และสร้างผูแ้ สดง (player) ให้เป็นนักการเมือง
ท้องถิน่ ทีม่ ี จนเป็นนักการเมืองระดับชาติมอื อาชีพ มีเกียรติสมกับเป็นผูท้ รงเกียรติทรงศักดิศ์ รี จะเป็น
ส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การบริหารท้องถิน่ ประสบผลส�ำเร็จ เอกสารนีจ้ งึ เสนอให้ปลูกฝังแนวคิดธรรมาภิบาล
ทั้งหลักคิด หลักบริหารราชการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ๒๕๔๖, เงื่อนไขการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.
ชัยอนันต์ สมุทรวณิช. ๒๕๔๑, “Good Governance กับการปฏิรปู การศึกษา – การปฏิรปู การเมือง”.
มปส.
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. ๒๕๒๐, “การบริหารการปกครองท้องถิ่น”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
ไมตรี อินทุสุต. ๒๕๕๔, “รักคิด รักคน รักงาน”. ส�ำนักงานจังหวัดตรัง, ศาลากลางจังหวัดตรัง.
องค์การค้าของ สกสค.
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สิทธิมนุษยชนกับการด�ำเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิจารย์ สิมาฉายา*

บทคัดย่อ

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือศักดิ์ศรีความเป็นคน เป็นสิ่งที่บุคคล
มีติดตัวมาแต่ก�ำเนิด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
แนวคิดอื่นๆ รวมถึงเผ่าพันธุ์ สังคม ทรัพย์สิน หรือถิ่นก�ำเนิด เป็นความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับ
การคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามในทุกๆ มิติ รวมถึงการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนของรัฐ เนือ่ งจาก
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการค�ำนึงถึงประโยชน์ และสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนส่วนรวมเสมอ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็น
หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การด�ำเนินกิจกรรมใดๆ
ต้องมีกระบวนการทางกฎหมายก�ำกับ ซึง่ สามารถเชือ่ มโยงไปถึงสิทธิมนุษยชนของประชาชนในรัฐ อาทิ
การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพประชาชนในชุมชน หรือจัดให้มกี ระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือแม้แต่ผู้แทนสถาบันการศึกษา ให้ความเห็นประกอบ
การด�ำเนินการ นอกจากนี้กฎหมายยังได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐนี้
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชอบธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม กับการดูแลสิทธิมนุษยชนจะต้องด�ำเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยการมีจุดร่วมและสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ค�ำส�ำคัญ : สิทธิมนุษยชน, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ทรัพยากรธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม

* ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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บทน�ำ

สิทธิมนุษยชน หรือ Human Rights ตามหน่วยงานแห่งสหประชาชาติ1 United Nations
Human Rights Off ice of the High Commissioner (UN-OHCHR) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ว่า
“Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality,
place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other
status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These
rights are all interrelated, interdependent and indivisible.” ซึ่งสามารถถอดความ
ได้ว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะมีสัญชาติ สถานที่อยู่ เพศ เชื้อชาติ
กลุ่มชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา หรือสถานภาพอื่นใดก็ตาม ทุกคนต่างมีความเท่าเทียมเสมอภาคกัน
โดยปราศจากการแบ่งแยก และสิทธินี้ต่างมีความเป็นสากล โดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัด
ทางกฎหมาย
นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชน ยังเป็นค�ำที่กล่าวอ้างถึงเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
แต่ ใ นปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม่ มี ก ารก� ำ หนดค� ำ นิ ย ามของค� ำ นี้ อ ย่ า งชั ด เจน แม้ แ ต่ ป ฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน2 ก็ไม่ได้นิยามค�ำว่า Human Rights ไว้ มีแต่ค�ำปรารภที่ว่า
“Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed
their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person
and in the equal rights of men and women and have determined to promote social
progress and better standards of life in larger freedom.”
“โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันอีกครั้งไว้ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและค่าของมนุษย์ และในสิทธิที่เท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และได้
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นในอิสรภาพอันกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น”
แนวความคิดเรือ่ ง สิทธิมนุษยชน และการคุม้ ครองมนุษยชนนัน้ มีมาตัง้ แต่ยคุ สมัยกรีกและโรมัน
โดยพัฒนาแนวความคิดมาจากสิทธิตามธรรมชาติ หรือ Natural Rights โดยยึดหลักของกฎหมาย
ทางธรรมชาติแล้วจึงมีวิวัฒนาการมาเป็นสิทธิมนุษยชนในยุคต่อมา ในทางปฏิบัตินั้น สิทธิมนุษยชน
ถือเป็นสิทธิของประชาชนที่มีลักษณะเป็นพลวัตร หรือ Dynamic ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาตามบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย และก่อนจะมีการใช้ค�ำว่า Human Rights นั้น มีการ
1

2

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (UN-OHCHR), What Are Human Rights?.
[ออนไลน์] สืบค้นจาก: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม
2560).
กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2551, “ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมส�ำหรับเราทุกคน”, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,
กระทรวงการต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 1, หน้า 1–33.
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ใช้ค�ำว่า The Rights of Man แต่ก็ได้เปลี่ยนมาท้ายที่สุด ด้วยเกรงว่าจะท�ำให้เข้าใจไปในทิศทางที่ว่า
สิทธิดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมไปถึงผู้หญิงด้วย3

1. หลักการสิทธิมนุษยชน4 (The Human Rights Principles)

1.1 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิทางธรรมชาติ (Natural Rights) ติดตัวบุคคลมาแต่ก�ำเนิด
มนุษย์ทกุ คนมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ซึง่ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
อันได้แก่ คุณค่าในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่งทางสังคมทีแ่ ตกต่างกัน และคุณค่าในฐานะความเป็นมนุษย์
ที่เท่าเทียมกัน
1.2 สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ (Universality and Inalienability)
สิทธิมนุษยชนเป็นของทุกคน ไม่มีพรมแดน สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ ที่ไม่สามารถ
มอบอ�ำนาจ หรือมอบสิทธิของตนให้แก่ผู้อื่นได้
1.3 สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแบ่งแยกเป็นส่วนได้ ไม่มีสิทธิใดมีความส�ำคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง
(Indivisibility) สิทธิทุกประเภทมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน
1.4 ความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ (Equality and Non-Discrimination)
การเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคมและถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1.5 การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation and Inclusion)
หมายความว่า ประชาชนแต่ละคนและกลุม่ ของประชาชนหรือประชาสังคมย่อมมีสว่ นร่วม อย่างแข็งขัน
ในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิในด้านต่างๆ
1.6 การตรวจสอบได้และใช้หลักนิตธิ รรม (Accountability and The Rule of Law) หมายถึง
รัฐและองค์กรมีหน้าที่ในการก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชนตามกรอบของกฎหมาย และสามารถตรวจสอบ
ถึงการได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลจริง

2. มาตรฐานร่วมกันในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน5

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ Universal Declaration of Human Rights
ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น มีเนื้อหาโดยสังเขปที่อธิบายถึงสิทธิของประชาชน ไว้ดังนี้
3
4

5

วิชัย ศรีรัตน์, 2543, “พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน”, สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของชนชาวไทย, ศูนย์กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน้า1–2.
National Economic and Social Rights Initiative, What Are the Basic Principles of the Human Rights
Framework?, [ออนไลน์] สืบค้นจาก:https://www.nesri.org/programs/what-are-the-basic-principlesof-the-human-rights-framework (เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560).
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558, สิทธิของเธอ สิทธิของฉัน สิทธิของเรา, บริษทั เอส.เอ็ม.เซอร์คทิ เพรส
จ�ำกัด, กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 2. หน้า 15–19.
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2.1 หลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
- ทุกคนล้วนมีอิสระ และควรได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกัน
- ทุกคนมีความเสมอภาค ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในสีผิว เพศ ศาสนา ภาษา
2.2 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- ทุกคนมีสิทธิในการด�ำรงชีวิต ในการมีชีวิตอย่างอิสระและปลอดภัย
- ไม่มีผู้ใดมีสิทธิที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นเยี่ยงทาส
- ไม่มีผู้ใดมีสิทธิในการท�ำอันตรายหรือทรมานผู้อื่น
- ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
- กฎหมายย่อมมีอ�ำนาจครอบคลุมกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- ทุกคนมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย เมื่อสิทธิถูกล่วงล�้ำ
- ไม่มีผู้ใดมีสิทธิในการกักขังผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม หรือขับไล่ออกจากอาณาเขต
ของประเทศตนได้
- ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม และเปิดเผย
- ทุกคนควรได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ข้อกล่าวหานั้น
- ทุกคนมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือหากได้รับอันตราย
- ทุกคนมีสิทธิที่จะเดินทางไปได้ทุกที่ตามต้องการ หากไม่ล่วงล�้ำสิทธิของผู้อื่น
- ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเดินทางออกนอกประเทศ และสามารถขอความคุม้ ตรองหากตกอยูใ่ น
อันตราย
- ทุกคนมีสิทธิที่จะถือสัญชาติของประเทศใดๆ โดยไม่มีผู้ใดมีสิทธิที่จะยับยั้งการเปลี่ยน
สัญชาติของผู้ใดได้โดยไม่สมัครใจ
- ทุกคนมีสิทธิในการแต่งงาน และมีครอบครัวได้
- ทุกคนมีสิทธิในการครองครองทรัพย์สิน
- ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของตนเอง และสามารถเปลี่ ย นศาสนาได้
ตามความต้องการ
- ทุกคนมีสิทธิที่จะพูดในสิ่งใด ที่ไม่ล่วงล�้ำสิทธิของผู้อื่น
- ทุกคนมีสิทธิที่จะรับรู้และให้ข้อมูลข่าวสารได้
- ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมหรือสมาคมใดๆ โดยสันติ
- ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกหรือมีส่วนร่วมในเลือกรัฐบาลของตน
2.3 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ทุกคนมีสิทธิในการประกันสังคมและพัฒนาทักษะทางอาชีพของตน
- ทุกคนมีสิทธิในการท�ำงานที่ได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานที่ปลอดภัย
- ทุกคนมีสิทธิที่จะได้พักผ่อน
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- ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ มาตรฐานความเป็ น อยู ่ ที่ พ อเพี ย ง และได้ รั บ การบริ ก าร
ทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม
- ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในวัฒนธรรมของชุมชน
2.4 หน้าที่ของบุคคล สังคม และรัฐ
- ทุกคนต้องเคารพในระเบียบสังคม
- ทุกคนต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น ชุมชน รวมถึงทรัพย์สินสาธารณะ
- ไม่มีบทใดในปฏิญญานี้ ที่อาจตีความได้ว่า การให้สิทธิใดแก่รัฐ กลุ่มคน หรือบุคคลใด
ในการด�ำเนินการใด หรือกระท�ำการใด อันมุ่งต่อการท�ำลายสิทธิและอิสรภาพใด
ที่ก�ำหนดไว้

3. การจัดกลุ่มเฉพาะประเภทแห่งสิทธิมนุษยชน6

- สิทธิสตรี (Rights of Women)
- สิทธิเด็ก (Rights of Children)
- สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ (Rights of Ethnic and Indigenous People)
- สิทธิในที่ดินท�ำกิน (Rights to Land)
- สิทธิในการท�ำงาน (Rights to Work)
- สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม (Rights to Adequate Housing)
- สิทธิในการได้รับอาหารอย่างเหมาะสม (Rights to Adequate Food)
- สิทธิในด้านการสุขภาพ (Rights to Health)
- สิทธิในการได้รับการศึกษา (Rights to Education)
- สิทธิในการได้รับการประกันทางสังคม (Rights to Social Security)

4. สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ตามความในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 25607 ได้  บัญ ญั ติรั บรอง
สิทธิมนุษยชนไวในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และได้บัญญัติหน้าที่และอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 247 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
6
7

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2549, สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและ
มาตรฐานสากลระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1.
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.
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สิทธิมนุษยชนกับการด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
3. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คําสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
4. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
6. หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาํ เนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดาํ เนินการ
ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้ งคาํ นึงถึงความผาสุกของประชาชน
ชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสําคัญด้วย
นอกจากนี้ ป ระเทศไทยในปั จ จุ บั น ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยเป็ น ภาคี
ในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งองค์การสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญาหลักหลายฉบับ อาทิ
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Children, CRC) ซึ่งเป็น
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก โดยมีเพียง
สหรัฐอเมริกาและประเทศโซมาเลียที่ไม่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญานี้
2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination against Women, CEDAW) เป็นการรับรองสิทธิ
ที่เท่าเทียมทั้งผู้ชายผู้หญิง ในด้านการได้รับการปฏิบัติดูแลจากรัฐ โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการ
สอบแข่งขันคัดเลือกในต�ำแหน่งต่างๆ หรือการเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights, ICCPR)
4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR)
5. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (International
Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, ICERD)
6. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำหรือลงโทษอื่นใดที่โหดร้าย
ไร้ความเป็นมนุษย์ (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, CAT)

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 173

173
6/18/62 BE 9:54 AM

วิจารย์ สิมาฉายา

5. สิทธิมนุษยชนกับการด�ำเนินการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกระทรวง
อันมีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการสงวน อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม บนพืน้ ฐาน
ของการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และก�ำกับดูแลหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมหี ลายส่วนทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับสิทธิมนุษยชน
โดยมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25608 ดังนี้
- มาตรา 37 “... การเวนคืนอสังหาริ ม ทรั พ ย์ จะกระท� ำ มิ ไ ด้ เว้ นแต่ โ ดยอาศั ย อ� ำ นาจ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ การอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือ
การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้
ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับ
ความเสียหายจากการเวนคืน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน
รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น ...”
- มาตรา 43 (2) บุ ค คลและชุ ม ชนย่ อ มมี สิ ท ธิ จั ด การ บ� ำ รุ ง รั ก ษา และใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
- มาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
มีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
- มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ดําเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องก่อนเพือ่ นํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อน
การดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
8
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สิทธิมนุษยชนกับการด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึง่ รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยา
ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายให้ แ ก่ ป ระชาชนหรื อ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งเป็ น ธรรมและ
โดยไม่ชักช้า
- มาตรา 258
“... ช. ด้านอื่น ๆ
(1) ให้มรี ะบบบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นธรรมและยัง่ ยืนโดยคาํ นึงถึง
ความต้องการใช้น�้ำในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศประกอบกัน
(2) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดิน
อย่างเป็นระบบ
(3) จัดให้มีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ ...”
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 39 (พุทธศักราช 2557–2561)
หรือ 3rd National Human Rights Plan ทีเ่ ป็นฉบับล่าสุดอันมีเป้าหมายทีแ่ บ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับประเทศ
1) การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล
จากการที่ประเทศไทยมีมาตรการ/เครื่องมือ/กลไกที่เป็นมาตรฐานกลางเพื่อสร้างหลักประกันที่ดี
ในการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
2) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศและประชาคม
อาเซียน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติและประชาคมอาเซียน
ระดับสังคม
1) สถานการณ์การละเมิดสิทธิในสังคมมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ลดลง
2) หน่วยงานจากทุกภาคส่วนร่วมมือกันป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
และช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และเกีย่ วพันกับทุกหน่วยงานอยูแ่ ล้วเพียงแต่นำ� มิตดิ า้ นสิทธิมนุษยชนมาเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
3) สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข
9
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วิจารย์ สิมาฉายา

ระดับประชาชน
ประชาชนมี ค วามมั่ น คงและมี ค วามสุ ข ในชี วิ ต จากการที่ ป ระเทศไทยมี ห ลั ก ประกั น
ด้านสิทธิและเสรีภาพที่ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยประกอบด้วย แผนสิทธิมนุษยชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาหนึ่งที่ส�ำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ปัญหาความเสื่อมโทรมและการรุกล�้ำทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นผลมาจากการ
พั ฒ นาที่ ข าดความสมดุ ล ในอดี ต ซึ่ ง แฝงการเปลี่ ย นรู ป การพั ฒ นาจากพื้ น ฐานทางการเกษตร
ไปสูก่ ารพัฒนากึง่ อุตสาหกรรม เป็นเครือ่ งขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม
ในระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ ่ า นมาได้ มี ค วามตื่ น ตั ว เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากร
อย่างกว้างขวาง อีกทัง้ ยังได้มกี ารผลักดันกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมหลายฉบับ รวมถึงการจัดตัง้
หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอาทิ ศาลฎีกาแผนกคดีสงิ่ แวดล้อม ศาลปกครอง
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้นประชาชน
ผู้ถูกละเมิดสิทธิทั้งในด้านการบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือได้รับผลกระทบ จากปัญหาสภาพแวดล้อมและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ยังมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับค่าชดเชยจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการขาดอ�ำนาจต่อรอง การขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การขาดความรู้
ทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องในการพิสจู น์ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ คดีขนึ้ สูก่ ารพิจารณาของศาล ตลอดจน
ต้นทุนที่สูงในการด�ำเนินคดีและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ผู้ถูกละเมิด
จ�ำใจรับความเสียหายที่เกิดขึ้น”
สภาพปัญหา
1. ประชาชนผูถ้ กู ละเมิดสิทธิและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อม มักพบอุปสรรค
ในการนําปัญหาและข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม และจําใจต้องแบกรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
โดยแม้จะมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิดังกล่าว แต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหลายคนกลับไม่สามารถ
ได้รับการชดเชยจากการถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวได้เนื่องจากการขาดอํานาจต่อรอง การขาดความรู้
เกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมการขาดความรูท้ างเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องในการพิสจู น์ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
เมือ่ คดีขนึ้ สูก่ ารพิจารณาของศาลตลอดจนต้นทุนทีส่ งู ในการดาํ เนินคดีและความล่าช้าของกระบวนการ
ยุติธรรม
2. สาเหตุของการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้มาจากทั้งกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่ไม่มีที่ทํากิน
และกลุม่ ทีเ่ ข้าแสวงหาประโยชน์โดยปัจจุบนั เกษตรกรจาํ นวนมากทีท่ าํ กินในพืน้ ทีข่ องรัฐโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายถูกจับกุมดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชนอย่างไม่เป็นธรรม
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. เน้นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมาตรการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นโดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ช่องทางการร้องเรียนตลอดจนสร้างความตระหนักถึงขอบเขตของสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพยากร
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สิทธิมนุษยชนกับการด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในพืน้ ทีท่ เี่ ปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยควรจัดให้มีกองทุนกลางที่จัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของกิจการทั้งหมด
เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการประเมินแทนการให้ผปู้ ระกอบการเป็นฝ่ายจัดจ้างและสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการประเมินเองดังเช่นในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความเป็นกลางของผู้ประเมิน และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีปลอดภัยและเหมาะสมและมุ่งจัดระเบียบพื้นที่
(Zoning) เพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
3. ส่งเสริมการคัดแยกขยะและบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน
4. เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างจริงจังเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและ
ออกกฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตลอดจนเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือและชดเชย
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วเหมาะสมและเป็นธรรมและเร่งรัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนซึ่งคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
ตามจริง พื้นที่ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมและให้มีส่วนร่วม
ให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการตลอดจนเฝ้าระวังตลอดจนดูแลบ�ำรุงรักษาสิง่ แวดล้อม
โดยรัฐอาจพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือทางความรู้ที่จ�ำเป็น
6. ปลูกจิตส�ำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก�ำเนิดต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
7. ใช้มาตรการจูงใจผู้ประกอบการที่ด�ำเนินกิจการอย่างมีส�ำนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษ
โดยเปิดโอกาสให้ผผู้ ลิตภาคอุตสาหกรรมและ/หรือภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดประเภทกิจกรรม
ทีต่ อ้ งจัดเก็บภาษีสงิ่ แวดล้อมและมาตรการทางกฎหมายทีส่ ง่ เสริมคุม้ ครองผูป้ กป้องและผูแ้ จ้งเบาะแส
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้มาตรการในการประกันภัยและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

6. กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในที่ดินของชนเผ่าม้ง จังหวัดน่าน

เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหากรณีการละเมิดสิทธิในทีด่ นิ ชาวม้ง ต�ำบลป่ากลาง
อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยชาวม้งบางส่วนในขณะนั้น ถูกร้องเรียนว่าบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งต่อมาได้รับ
การพิสูจน์สิทธิแล้วว่าชาวม้งเหล่านั้นได้ครอบครองท�ำประโยชน์มาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และสามารถท�ำกินในพื้นที่ได้ แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการแจ้งผลการพิสูจน์
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562
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วิจารย์ สิมาฉายา

สิทธิให้แก่ชาวม้งเหล่านัน้ ทราบ รวมทัง้ ไม่ได้มกี ารชีแ้ จงท�ำความเข้าใจให้แก่ราษฎรพืน้ ราบ จนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเข้าใจผิดและมีการขับไล่ รือ้ ถอน เผาสวนลิน้ จีข่ องชาวม้งบ้านป่ากลางจนได้รบั ความเสียหาย
ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวถือว่ามีความยืดเยื้อ
มาเป็นระยะเวลานานกว่า 9 ปี ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและการเสียโอกาสในการท�ำกิน ดังนั้น
รัฐจึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบในครั้งนั้นตามจ�ำนวนพื้นที่
ที่ครอบครองและทรัพย์สินที่เสียหาย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและ
คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยล�ำดับ ซึง่ ถือเป็นสิง่ ทีค่ วรกระท�ำ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคในสิทธิเสรีภาพของบุคคลในประเทศที่ควรได้รับการปฏิบัติ
อันเป็นธรรม และถือเป็นกรณีศึกษาในการด�ำเนินงานของภาครัฐด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อีกหนึง่ กรณีทคี่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นความส�ำคัญ ในการคุม้ ครองพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม
และทางจิตวิญญาณ โดยการพิจารณาให้การท�ำไร่หมุนเวียนเป็นมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้เปลีย่ นแปลงไปการท�ำการเกษตร
ควรจะลดการเผาเพือ่ แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน โดยเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ทีภ่ าคเหนือ และอีกนโยบายหนึง่
ที่จะกระทบคือ การทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ควรมองควบคู่กันไป เนื่องจากการใช้สิทธิของกลุ่มหนึ่งมากเกินไป อาจส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม
อื่นๆ ได้ด้วย และวิถีเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพราะฉะนั้น
การจัดสรรที่ท�ำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น จัดที่ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่ที่พอเหมาะ เพื่อการยังชีพของประชาชน
ผูย้ ากไร้ หรือชุมชนดัง้ เดิม และควรส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทีม่ มี ลู ค่าสูง ปลอดการเผา หรือเพิม่ มูลค่า
ผลิตผลทางการเกษตร

7. บทสรุป

สิทธิมนุษยชนนัน้ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลตัง้ แต่กำ� เนิด โดยไม่ควรมีผใู้ ดสามารถรุกล�ำ้ สิทธิ
ดังกล่าวซึง่ กันและกันได้ตราบใดทีม่ นุษย์ยงั อาศัยอยูร่ ว่ มกันในสังคม สิทธิมนุษยชนนัน้ ได้รบั การกล่าวถึง
ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของทุกประเทศอยู่เสมอ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งหมายรวมนอกจากสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของตัวบุคคล กลุ่มบุคคลแล้ว ยังมีขอบเขตครอบคลุมการด�ำเนินงานของรัฐในด้านต่างๆ
ซึ่งต้องมีการค�ำนึงถึงประชาชนในรัฐอยู่เสมอ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลของการด�ำเนินงานนั้นจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนรวม ส�ำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั้น
การด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อประชาชนนั้น จะต้องมีกระบวนการทางกฎหมาย การรับฟัง
ความคิดเห็น การพิสจู น์สทิ ธิในทีด่ นิ ป่าไม้ ซึง่ สามารถเชือ่ มโยงไปถึงสิทธิมนุษยชน ในการปกป้องรักษา
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในรัฐ อาทิ การประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
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สิทธิมนุษยชนกับการด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สุขภาพประชาชนในชุมชน หรือจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
รวมทั้งให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือแม้แต่
ผู้แทนสถาบันการศึกษาให้ความเห็นประกอบการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนรวม
นอกจากนี้กฎหมายยังได้ให้สิทธิแก่ชุมชนและประชาชนในการฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างชอบธรรม รวมทั้งหลักประกัน กรณีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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วิทยา อาคมพิทักษ์

โทษปรับทางปกครอง
ว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
วิทยา อาคมพิทักษ์*

บทคัดย่อ

ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้น หลักนิติธรรมถือเป็นหลักการพื้นฐาน
ทางกฎหมายที่ส�ำคัญ เป็นกฎเกณฑ์กติกาของกฎหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายต้องยึดถือปฏิบัติตาม
โดยกระบวนการต่ า งๆ ต้ อ งตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก นิ ติ ธ รรม ความส� ำ คั ญ
ของหลักนิติธรรมอย่างหนึ่งก็คือ รัฐจะใช้อ�ำนาจได้ต่อเมื่อมีกฎหมายก�ำหนดให้อ�ำนาจไว้
การจัดท�ำบริการสาธารณะต่างๆ ของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่ง
ที่ขาดไม่ได้ คือ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐจะกระท�ำได้ต่อเมื่อ
มีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้เท่านั้น และในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รัฐจะต้องใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เนื่องจาก
หากรัฐใช้จา่ ยเงินงบประมาณซึง่ มาจากภาษีของประชาชน ไม่คมุ้ ค่า ไม่ถกู ต้อง ไม่มปี ระสิทธิภาพ และ
ไม่มีวินัย ประชาชนก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินงานของรัฐอย่างเต็มที่และเป็นการไม่ถูกต้อง
ตามหลักนิติธรรม ดังนั้น นอกเหนือจากจะมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ผ่านทางวินัย
ตามปกติแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
ตรวจสอบได้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 จึงก�ำหนด
ให้มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาและก�ำหนดค่าปรับ
ทางปกครองเบือ้ งต้นแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ กระท�ำความผิดเกีย่ วกับวินยั ทางงบประมาณและการคลัง
โดยมีวั ตถุ ประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เจ้า หน้ าที่ ของรัฐฝ่าฝืนหรือกระท� ำความผิ ดวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนหรือกระท�ำความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลังอาจถูกเรียกให้ช�ำระค่าปรับทางปกครองในอัตราสูงสุดเท่ากับเงินเดือนจ�ำนวน 12 เดือน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจพระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 การลงโทษกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีความแตกต่างกับการลงโทษ
กรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระท�ำความผิดวินยั ทัว่ ๆ ไป ตามพระราชบัญญัตขิ า้ ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
* กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�ำเนินงานทางราชการทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดโทษ
ทางวินัย ตั้งแต่ตักเตือนถึงไล่ออก
หลักการดังนี้ผู้ศึกษาจึงเห็นควรศึกษา วิเคราะห์ เรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลังเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับเหตุผล ความจ�ำเป็นของวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ รวมถึงเสนอแนะและ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านวินัยทางงบประมาณและการคลัง

บทน�ำ

งบประมาณเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งต่อการบริหารงานของรัฐบาล โดยมีแหล่ง
ทีม่ าจากภาษีของประชาชน การด�ำเนินกิจการของรัฐบาล การกูย้ มื หรือก่อหนีส้ าธารณะและเงินคงคลัง
ซึง่ รายได้หลักทางหนึง่ ของรัฐทีน่ ำ� มาเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศนัน้ ได้แก่ ภาษีของประชาชน
รัฐจึงต้องมีระบบควบคุมตรวจสอบเงินแผ่นดินและการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นมาตรการที่มีความเป็นมายาวนานและปรากฏอยู่ในประเทศต่างๆ
ในประเทศไทยได้มีการวางรากฐานการตรวจเงินแผ่นดินโดยได้มีการจัดตั้งองค์กรเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดินตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายและบริหารเงินงบประมาณของแผ่นดินด้วยความเป็นอิสระและ
เป็นกลาง โดยปัจจุบันกฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรในการท�ำหน้าที่
ตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทย ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดไว้
ในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหากพบว่า หน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
หรือระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด อันจะก่อให้เกิดความรับผิดทางละเมิด ทางวินยั หรือในกรณีทมี่ ี
พฤติการณ์นา่ เชือ่ ว่าทุจริต ประพฤติมชิ อบ หรือทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินอาจพิจารณาส่งเรือ่ งดังกล่าวไปยังหน่วยงานอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีโ่ ดยตรงต่อไป อีกทัง้
อ�ำนาจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ การตัง้ คณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลัง เพื่อด�ำเนินกระบวนพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง และก�ำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่
ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ
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ความเป็นมา

1. การตรวจเงินแผ่นดิน

การตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยนั้นมีองค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
		 1.1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
		 1.1.1 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี
2550
มาตรา 253 ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและเสนอแนะให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลั ง ที่เ ป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่วินิจ ฉั ย ด� ำ เนิ นการที่ เ กี่ ย วกั บวิ นัย ทางการเงิ น การคลั ง
และการงบประมาณ และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยงบประมาณ
และการคลั ง ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เป็ น คดี ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจของศาลปกครองและก� ำ หนดให้ ผู ้ ว ่ า การ
ตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
มาตรา 254 ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ ป็นอิสระ โดยมีผวู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรง
ต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 1.1.2 คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ตามพระราชบั ญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
     มาตรา 15 ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินแล้วจะต้องเสนอต่อรัฐสภา ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธพี จิ ารณาในเรือ่ งวินยั ทางงบประมาณและการคลัง ให้คำ� ปรึกษา
และค�ำแนะน�ำ  การเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก�ำหนด
โทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็น
องค์กรสูงสุด ออกระเบียบหรือประกาศก�ำหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกีย่ วกับระบบและการควบคุม
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจ
     เสนอแนะให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งหรื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะประการอืน่ ตามทีก่ รรมการเห็นสมควร
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานแก้ ไขและการปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ  ก� ำ กั บ และเป็ น องค์ ก รชี้ ข าดสู ง สุ ด
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โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ในกระบวนการพิจารณาความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลังตามบทบัญญัตใิ นส่วนที่ 2 ของหมวด 1
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในการปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้ง
กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย พิจารณาค�ำร้องขอที่ขอให้ตรวจสอบหน่วยรับตรวจเป็นกรณีเฉพาะรายและก�ำหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยรับตรวจ
		 1.1.3 การพิจารณาผลการตรวจสอบและการแจ้งผลการตรวจสอบ			
  
มาตรา 44 กรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่อง
เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งหน่วยรับตรวจให้ชี้แจงแก้ไข
หากกรณีหน่วยรับตรวจไม่ด�ำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แจ้งกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาและกรณีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่ด�ำเนินการหรือมีข้อโต้แย้ง
ให้ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น รายงานต่ อ สภาผู ้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภาและคณะรั ฐ มนตรี
และหากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพบข้อบกพร่อง เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้แจ้งต่อผู้มีอ�ำนาจในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข
  
มาตรา 45 กรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาการตรวจสอบแล้ว
พบข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ โดยไม่มีข้อก�ำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินแจ้งกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อก�ำหนดมาตรการที่จ�ำเป็นให้หน่วยรับ
ตรวจไปปฏิบัติ
  
มาตรา 46 กรณีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาตรวจสอบแล้ว
ปรากฏมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกิดความเสียหาย
แก่ราชการ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีและแจ้งผล
การตรวจสอบต่อผู้รับตรวจหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณีด�ำเนินการตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ก�ำหนดไว้และก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนน�ำรายงานการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมาใช้เป็นหลักในการสอบสวนด้วย เมื่อพนักงานสอบสวนหรือผู้รับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจด�ำเนินการไปประการใด ให้แจ้งผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภายในทุก
90 วัน กรณีพนักงานสอบสวนหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ด�ำเนินการตามระยะเวลา
ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรี
		 1.2 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1.2.1 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550
กล่าวไว้ คือ
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มาตรา 253 ก�ำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
  
มาตรา 254 ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ ป็นอิสระ โดยมีผวู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรง
ต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด�ำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 1.2.2 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กล่าวว่า
             มาตรา 26 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารทั่วไปซึ่งงานตรวจเงินแผ่นดิน
                 มาตรา 27 ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา 37 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังมีหน้าที่ออกค�ำสั่งหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก�ำหนด
แผนการตรวจสอบ แนวทาง และการเสนอรายงานตรวจสอบส�ำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดจ้างและก�ำหนดค่าจ้างของที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือส�ำนักงานเอกชนในการ
ปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก�ำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และปฏิบตั หิ น้าที่
อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
		 1.3 ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
       บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ให้อ�ำนาจไว้ กล่าวคือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 254 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
    
มาตรา 38 บัญญัติให้มีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็น
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
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โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

    
และมาตรา 39 ได้บัญญัติให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมีอ�ำนาจหน้าที่ คือ รับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ และตรวจสอบการเงินแผ่นดิน
		 1.4 คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
		 บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 253 คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังที่เป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่
วินิจฉัยการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และให้คดีที่พิพาท
เกี่ยวกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่
ในอ�ำนาจของศาลปกครอง
ซึ่งหลักการจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้น�ำมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 ส่วนที่ 2 วินัยทางงบประมาณและ
การคลัง มาตรา 19 ถึงมาตรา 25 และต่อมาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ทางงบประมาณและการคลั ง พ.ศ. 2544 ขึ้ น
โดยคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาและก�ำหนดโทษปรับ
ทางปกครองเบือ้ งต้นแก่เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานของหน่วยรับตรวจทีฝ่ า่ ฝืนเกีย่ วกับการควบคุมการเงิน
ของรัฐที่คณะกรรมการก�ำหนด

2. วินัยทางงบประมาณและการคลัง

ตัง้ แต่ระบบการตรวจเงินแผ่นดินของไทยมีมาปีพทุ ธศักราช 2418 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดองค์กรมาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบัน มีหลักการและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ มิให้เงินแผ่นดินรัว่ ไหล โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 312 ได้ก�ำหนดให้การตรวจเงินแผ่นดินกระท�ำโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระเป็นกลาง โดยก�ำหนดรายละเอียดของโครงสร้างและการจัด
องค์กร ตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2542 และในมาตรา 333 ยังได้ก�ำหนดให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธพี จิ ารณาในเรือ่ งวินยั ทางงบประมาณและการคลัง การก�ำหนดโทษปรับ
ทางปกครอง และการพิจารณาวินจิ ฉัยความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลังในฐานะทีเ่ ป็นองค์กร
สู ง สุ ด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม การตรวจสอบการเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและมีวินัย
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ต่อมาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงิน
ของรัฐขึน้ มาโดยออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินยั ทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ. 2544 โดยให้มาตรการเกี่ยวกับการควบคุ ม การเงิ นของรั ฐ เป็ นข้ อ ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บวิ นัย
ทางงบประมาณและการคลังทีอ่ อกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก�ำหนดอืน่ ซึง่ หน่วย
รับตรวจต้องยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว และถือเป็นวินัยทางงบประมาณและการคลัง หากเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของหน่วยรับตรวจจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามที่ก�ำหนด
ในระเบียบ ถือเป็นการกระท�ำความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครอง
กล่าวคือ โทษปรับโดยการหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือการเรียกให้ช�ำระตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธพี จิ ารณาความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการวินยั ทางงบประมาณและการคลังท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งความผิดและ
ก�ำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัย
ความผิดและก�ำหนดโทษปรับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำความผิดวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง ซึง่ ค�ำวินจิ ฉัยให้เป็นทีส่ ดุ และค�ำวินจิ ฉัยมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับค�ำสัง่ ลงโทษตัดเงินเดือน
ที่สั่งโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจและเพื่อประโยชน์ในการปรามผู้ละเมิดวินัยโดยทั่วไป
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะน�ำค�ำวินิจฉัยลงโทษวินัยทางงบประมาณและการคลังประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาด้วยก็ได้ ทั้งนี้การวินิจฉัยลงโทษวินัยทางงบประมาณและการคลังไม่เป็นการ
ตัดอ�ำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของ
หน่วยรับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษ
สถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน
ดังนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ประกาศแบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินโดยก�ำหนดให้มสี ำ� นักวินยั ทางการเงินและการคลังเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยธุรการ
ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังและเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนพิจารณาความผิด
วินัยทางงบประมาณและการคลังโดยเฉพาะการท�ำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวนในการท�ำ
ส�ำนวนรวบรวมข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นโดยอิสระตามมาตรา 20   พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และท�ำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอ�ำนาจหน้าที่ภายในของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555
ก�ำหนดให้ส�ำนักวินัยทางการเงินและการคลังมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานรับเรื่องความผิดทางงบประมาณและการคลัง การสอบสวน
สรุปส�ำนวน การท�ำความเห็น การสนับสนุนงานไต่สวน การพิจารณาและการก�ำหนดโทษปรับ
ทางปกครองเบือ้ งต้นของคณะกรรมการวินยั ทางการเงินและการคลัง การบังคับโทษปรับทางปกครอง
ตามค�ำวินิจฉัยและติดตามผลการปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

186
_19-0384(001-304)P3.indd 186

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

2. ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารงานการประชุ ม ของคณะกรรมการวิ นั ย
ทางงบประมาณและการคลัง ศึกษา ค้นคว้าและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
เกี่ยวกับการควบคุมการเงินภาครัฐของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งเผยแพร่ค�ำวินิจฉัย
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. ควบคุมและติดตามค่าปรับทางปกครองของคู่กรณีที่น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แล้วส่ง
ส�ำเนาหลักฐานการด�ำเนินการต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
		 2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
        คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบด้วย กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินคนหนึง่ ซึง่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตัง้ ให้เป็นประธานกรรมการวินยั ทางงบประมาณ
และการคลัง และกรรมการวินยั ทางงบประมาณและการคลัง ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่นอ้ ยกว่า
4 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินการคลัง ด้านนิติศาสตร์ หรือด้านการบริหาร และมีวาระ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักวินัยทางการเงินและการคลังเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
		
2.2 กระบวนพิ จ ารณาคณะกรรมการวิ นั ย ทางงบประมาณและการคลั ง และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง
ได้แก่
1. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยเรื่องที่คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังจะรับไว้พิจารณาได้นั้น
จะต้องระบุชอื่ ต�ำแหน่ง และหน่วยงานทีส่ งั กัดของคูก่ รณีในขณะกระท�ำความผิด ระบุขอ้ เท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามสมควร พร้อมพยานหลักฐานอ้างอิง คู่กรณียังมีชีวิตอยู่
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่เคยวินจิ ฉัยในเรือ่ งนัน้ โดยอาศัยข้อเท็จจริง
เดียวกัน เว้นแต่มพี ยานหลักฐานเพิม่ เติมอันอาจท�ำให้คำ� วินจิ ฉัยเปลีย่ นไป ไม่ขาดอายุความ 5 ปี นับแต่
วันที่ส�ำนักวินัยทางการเงินและการคลังลงทะเบียนรับเรื่อง
		 2.3 วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
เมื่อเลขานุการคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังหรือคณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลัง สั่งรับเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวนจะรวบรวมข้อเท็จจริง
ทัง้ หมดในลักษณะการไต่สวนทางลายลักษณ์อกั ษร โดยท�ำหนังสือแจ้งผูถ้ กู กล่าวหา ให้ชแ้ี จงข้อเท็จจริง
ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจพบ เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวน
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วิทยา อาคมพิทักษ์

จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดประกอบพยานหลักฐานที่ปรากฏในเรื่องเดิม จัดท�ำบันทึกสรุปเรื่องเบื้องต้น
และแสดงความเห็นว่าผูถ้ กู กล่าวหากระท�ำผิดจริงหรือไม่ ตามระเบียบข้อใด เมือ่ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ส�ำนวนเห็นว่าเป็นความผิด จะเสนอให้มีการแจ้งข้อกล่าวหา โดยเสนอเรื่องให้ประธานกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลังพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวนเห็นว่า
เรื่องนั้นการกระท�ำไม่เป็นความผิดอย่างแน่นอน เห็นควรยุติเรื่องจะต้องน�ำเสนอคณะกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลังเพื่อพิจารณา ถ้าประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
เห็นพ้องกับความเห็นของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบส�ำนวน ก็จะมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาไปยังผูถ้ กู กล่าวหา
ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้คู่กรณีชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน แต่ไม่ได้บังคับว่าคู่กรณีจะต้อง
มีหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เพียงแต่ถ้าพ้นก�ำหนดเวลาแล้วไม่แก้ข้อกล่าวหา ถือว่าคู่กรณี
เพียงเสียสิทธิเท่านัน้ เมือ่ ครบก�ำหนด 15 วันแล้ว เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบส�ำนวนจะรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด
มาสรุ ป และเสนอนั ด ไต่ ส วนเพื่ อ ให้ โ อกาสคู ่ ก รณี ชี้ แจงแก้ ข ้ อ กล่ า วหาต่ อ หน้ า กรรมการวิ นั ย
ทางงบประมาณและการคลังทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการวินยั ทางงบประมาณและการคลัง
2 ท่าน เป็นกรรมการไต่สวน กรรมการไต่สวนมีสิทธิซักถามคู่กรณีได้ โดยในการไต่สวนจะมีการ
จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน
เมือ่ เสร็จสิน้ การไต่สวนแล้ว เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบส�ำนวนจะสรุปส�ำนวนทัง้ หมดตัง้ แต่
เรื่องเดิมจนถึงวันไต่สวน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานต่างๆ  และเสนอความเห็นโดยอิสระ
ว่าการกระท�ำเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังหรือไม่ ข้อใด โดยจัดท�ำเป็นบันทึกสรุป
ส�ำนวนแล้วเสนอให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังพิจารณา โดยกรรมการไต่สวน
เจ้าของเรื่องน�ำเสนอและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
เพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีความเห็นอย่างไรแล้ว ก็จะจัดท�ำ
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง แล้วเสนอรายงานพร้อม
ส�ำนวนให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
		 2.4 วิธีพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขั้นต้น
   
เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้รับส�ำนวนซึ่งประกอบด้วยบันทึกสรุปส�ำนวน
ของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบส�ำนวนและรายงานการพิจารณาความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง
ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังแล้ว คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะท�ำการ
พิจารณาแล้วมีค�ำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ว่าคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีความเห็นอย่างไร ข้อเท็จจริงที่รับฟัง โดยมีพยานหลักฐานใด ให้เหตุผลว่าเป็นความผิด
หรือไม่ อย่างไร เป็นความผิดตามระเบียบข้อใด ก�ำหนดโทษปรับทางปกครองและวิธีการช�ำระค่าปรับ
ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จะส่งไปยังหน่วยงานที่สังกัดของคู่กรณีเพื่อทราบและด�ำเนินการ โดยหน่วยงานที่สังกัดของคู่กรณี
จะท�ำการหักเงินเดือนแล้วน�ำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบ ส่วนผูก้ ระท�ำผิดทีพ่ น้ สถานะเจ้าหน้าทีแ่ ล้ว คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะมีคำ� วินจิ ฉัย
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เรี ย กให้ ช� ำ ระค่ า ปรั บ ทางปกครองโดยตรง ถ้ า ฝ่ า ฝื น ไม่ ช� ำ ระจะแจ้ ง เตื อ น หากฝ่ า ฝื น ไม่ ช� ำ ระ
ตามค�ำวินจิ ฉัยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อาจมีคำ� สัง่ ให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยให้ยดึ
อายัด ทรัพย์สิน เพื่อเอาเงินช�ำระค่าปรับทางปกครองได้

3. เหตุผลความจ�ำเป็นของการควบคุมวินัยทางงบประมาณและการคลัง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนดมาตรการเกีย่ วกับการควบคุมการเงินของรัฐ เพือ่ ให้
การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวนิ ยั คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้กำ� หนดระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินยั ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ขึน้ โดยสาระส�ำคัญ
ของระเบียบดังกล่าว มีหลักการเพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีวินัย จึงต้องก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ถ้าหากมีการ
ฝ่าฝืนถือเป็นการผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง จะต้องได้รับโทษปรับทางปกครอง

4. โทษปรับทางปกครอง

โทษปรับทางปกครองเป็นโทษที่ก�ำหนดให้การช�ำระค่าปรับใช้วิธีหักจากเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง หรือการเรียกให้ช�ำระเงินตามอัตราที่ก�ำหนด
		 4.1 การบังคับใช้โทษปรับทางปกครอง
       โทษปรับทางปกครองนัน้ เป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิและหน้าทีต่ ลอดจนทรัพย์สนิ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้หลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ โดยเจ้าหน้าที่ต้องรับผิด
ต่อเมือ่ กระท�ำการในขณะเวลาทีร่ ะเบียบใช้บงั คับและก�ำหนดเป็นความผิดหากระเบียบออกใช้ภายหลัง
ก็จะต้องพิจารณาในทางที่เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำผิด และหากเจ้าหน้าที่กระท�ำความผิดวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง และเป็นความผิดตามกฎหมายอืน่ ด้วย แม้จะได้รบั โทษตามกฎหมายอืน่ แล้ว
ก็ยังคงต้องรับโทษปรับทางปกครองในการกระท�ำนั้นตามระเบียบว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและ
การคลังด้วย
		 4.2 อัตราโทษปรับทางปกครอง
    ความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลังก�ำหนดโทษปรับทางปกครอง แบ่งออกเป็น
4 ชั้น
(1) โทษชั้นที่ 1 โทษปรับไม่เกินเงินเดือน
1 เดือน
     (2) โทษชั้นที่ 2 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 2 เดือนถึง 4 เดือน
      (3) โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 5 เดือนถึง 8 เดือน
      (4) โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือนถึง 12 เดือน
โทษปรับทางปกครองโดยการปรับเท่ากับเงินเดือน จะคิดจากเงินเดือนขณะที่
กระท�ำผิด ซึ่งอัตราโทษและจ�ำนวนเงินที่จะต้องถูกหักในแต่ละเดือนจะขึ้นอยู่กับค�ำวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยการก�ำหนดโทษปรับทางปกครองจะต้องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
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ของต�ำแหน่งผู้กระท�ำความผิด ความส�ำคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผู้กระท�ำผิดวินัย และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
การพิจารณาเจตนาของผู้กระท�ำผิดเป็นการก�ำหนดระดับอัตราโทษปรับ เนื่องจาก
เจตนาของผู้กระท�ำความผิดไม่ใช่องค์ประกอบความผิดในด้านวินัยทางงบประมาณและการคลัง
     กรณี ที่ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ได้ ก ระท� ำ ความผิ ด อั น เป็ น กรรมเดี ย วแต่ เ ป็ น ความผิ ด
หลายข้อให้ใช้ระเบียบข้อที่มีโทษปรับทางปกครองชั้นสูงสุด ในกรณีมีการกระท�ำอันเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกันให้ผกู้ ระท�ำความผิดรับโทษปรับทางปกครองทีก่ ำ� หนดว่าการกระท�ำนัน้ เป็นความผิด
ทุกข้อ และโทษปรับทางปกครองเป็นอันระงับไปหากเจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำความผิดถึงแก่ความตาย
ในเรือ่ งอัตราโทษปรับทางปกครองผูเ้ ขียนเองเห็นว่า จากระเบียบดังกล่าวยังไม่มกี าร
ก�ำหนดอัตราโทษปรับขั้นสูงสุดและในส่วนของการกระท�ำความผิดหลายกรรมต่างกันในระเบียบ
ดังกล่าว ผู้กระท�ำความผิดจะต้องได้รับโทษปรับทางปกครองทุกข้อ ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่ายังมีความ
ไม่ชัดเจนในระเบียบข้อนี้อยู่กรณีที่ถ้าหากเป็นการกระท�ำความผิดเพียงข้อเดียวแต่ได้กระท�ำความผิด
หลายกรรมต่างกัน ผู้กระท�ำความผิดจะต้องได้รับโทษปรับทุกกรรมหรือ จะต้องได้รับโทษปรับเสมือน
เป็นการกระท�ำความผิดกรรมเดียว ซึง่ ในทีน่ จี้ ะต้องใช้การตีความและดุลพินจิ ของผูพ้ จิ ารณาโทษปรับ
ทางปกครองดังกล่าว และหากได้รับโทษปรับทางปกครองในทุกกรรม ก็จะปรากฏโทษปรับที่ได้รับ
เป็นจ�ำนวนมาก จึงควรมีการบัญญัตถิ งึ อัตราโทษสูงสุดทีจ่ ะลงโทษไว้ เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ของโทษปรับ
ทางปกครองเป็นการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและมีวินัย ซึ่งผู้กระท�ำ
ความผิดอาจต้องได้รบั โทษทางวินยั ข้าราชการพลเรือนจากหน่วยงานต้นสังกัดในเรือ่ งโทษทางวินยั อีก
		 4.3 ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
    ความผิดทางวินยั ทางงบประมาณและการคลังได้กำ� หนดขึน้ เพือ่ ให้การควบคุมการเงิน
ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย เป็นประโยชน์แก่เงินของแผ่นดินซึ่งเป็นข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังในเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและเกิดขึ้นอยู่เสมอ อันจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐและเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วตามกฎหมายหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินและการคลัง โดยข้อก�ำหนดที่ฝ่าฝืนจะต้องมีการกระท�ำที่ครบ
องค์ประกอบความผิดตามที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละข้อโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับโทษจะต้องเป็น
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในความผิดแต่ละข้อโดยได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่ใช้บังคับในเรื่องนั้นๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใด หากฝ่าฝืนข้อก�ำหนดก็ต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองทุกกรณี โดยการกระท�ำตามองค์ประกอบความผิดของข้อก�ำหนดต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
ตามพยานหลักฐาน และเป็นดุลพินิจในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
		 4.4 ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ถือเป็นความผิด แบ่งได้เป็น
		
1. ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการน�ำส่งเงิน
           - ไม่ท�ำหลักฐานการรับเงิน ไม่ออกหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช�ำระเงิน
           - ไม่น�ำเงินเข้าฝาก เก็บรักษา หรือน�ำส่ง
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โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

			 2. ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและจ่ายเงิน
           - ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย
           - ไม่มีหลักฐานหรือ ท�ำหลักฐานเท็จ ในการเบิก-จ่าย
			 3. ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
           - จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับอนุมัติ หรือก่อหนี้โดยไม่มีงบประมาณ
ก�ำหนดไว้
           - ละเลยไม่เร่งรัดจัดการ หรือด�ำเนินการตามแผนงาน
			 4. ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
           - จงใจค�ำนวณตัวเลขไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือความเป็นจริง
           - ประเมินทุนทรัพย์หรือรายได้ต�่ำกว่าความเป็นจริง
           - ละเลยไม่จัดเก็บหรือเร่งรัดในการเรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือ
รายได้
			 5. ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
           - อนุมัติหรือจ่ายเงินยืมโดยไม่ถูกต้อง
           - ละเลยไม่เร่งรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืม
			 6. ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
           - ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อที่ดิน สิ่งก่อสร้าง การก�ำหนดราคากลาง การเสนอราคา การจัดท�ำ
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ การปิดประกาศหรือละเลยไม่จดั ส่งเอกสาร
เพื่อทราบหรือเผยแพร่ การพิจารณาผลการประกวดราคาหรือซองสอบราคา
การพิ จ ารณาความเห็ น ให้ ซื้ อ หรื อ จ้ า ง การท� ำ สั ญ ญาซื้ อ ขายหรื อ จ้ า ง
การควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง  การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่าย จัดท�ำบัญชี
หรือทะเบียนวัสดุ ยานพาหนะ
			 7. ความผิดอื่น
การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ การจัดท�ำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การด�ำเนิน
งานหรือโครงการ การบริหารการเงินการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์
หากจะกล่าวว่าวินัยทางงบประมาณและการคลังและวินัยข้าราชการพลเรือน
จะมีความทับซ้อนกันในการลงโทษหรือไม่นั้น ในที่นี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นคนละวิธีการลงโทษและ
มีวัตถุประสงค์ต่างกัน คือ

5. วินัยข้าราชการพลเรือน

วินยั ข้าราชการพลเรือน หมายถึง กฎ ระเบียบต่างๆ  ทีว่ างหลักขึน้ มา เพือ่ เป็นกรอบควบคุม
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และก�ำหนดแบบแผนความประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ
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ประพฤติปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก�ำหนดให้ขา้ ราชการวางตัวให้เหมาะสม
เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายขององค์กรข้าราชการ เพือ่ ส่งผลอันสูงสุดให้ขา้ ราชการจัดระเบียบการด�ำเนิน
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อันเป็นกลไกลส�ำคัญที่จะก่อให้เกิดความเจริญของประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป
วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญของวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนตาม พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1. ให้ราชการด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ความเจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของประเทศ หากข้าราชการมีวินัยดี
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
3. เพื่อความผาสุกของประชาชน
4. สร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของระบบราชการ
ข้าราชการ เป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้งานของรัฐบาลในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้า
ฝ่ายปกครองสามารถด�ำเนินการตามนโยบายของตนในการจัดท�ำบริการสาธารณะให้ปรากฏออกมา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  จึงเปรียบเสมือนเครือ่ งจักรทีท่ ำ� งานเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ ละคุณค่าต่อประชาชน
จึงเห็นว่าการท�ำงานของข้าราชการซึง่ เป็นฝ่ายปกครองจะต้องด�ำเนินการบนพืน้ ฐานของแนวทางปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีวินัย เพื่อให้การจัดท�ำบริการสาธารณะสามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
มากที่สุด ดังนั้น เห็นได้ว่ามีกฎหมายแม่บทที่ก�ำหนดเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการอยู่ใน
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึง่ มาตรา 80 ได้บญ
ั ญัตวิ า่ “ข้าราชการพลเรือน
สามัญต้องรักษาวินยั โดยกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนีโ้ ดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ”
ซึ่งเป็นสิ่งที่เน้นย�้ำให้เห็นว่าการด�ำเนินการของข้าราชการพลเรือนนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและ
การปฏิบัตินั้นต้องมีวินัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
หากพิจารณาพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และฉบับ พ.ศ. 2551
มาตรา 99 บัญญัติว่าให้ “ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�ำผิดวินัย และด�ำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท�ำโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญก�ำลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาทัศนคติ จิตส�ำนึก และความประพฤติของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท�ำความผิดวินัย ให้กระท�ำโดยเอาใจใส่ สังเกตการณ์
และขจัดเหตุ ทีอ่ าจก่อให้เกิดการกระท�ำผิดวินยั ในเรือ่ งอันอยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะด�ำเนินการป้องกันตามสมควร
แก่กรณีได้ ถ้าหากผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรานี้ และตามมาตรา 5 หรือปฏิบตั ิ
หน้าที่ดังกล่าวไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำผิดวินัย”
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และตามระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 87 บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�ำ
ผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก�ำหนด ”
จะเห็นว่ากลไกส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้งานของราชการเกิดประสิทธิภาพและมีวินัย
คือผู้บังคับบัญชา ที่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและเอาใจใส่ในการท�ำงานรวมทั้งป้องกันและ
ขจัดเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการกระท�ำผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด�ำเนินการป้องกันตามสมควร
แก่กรณีได้ ซึง่ เป็นแนวคิดทีท่ นั สมัยอย่างมาก ทีก่ ฎหมายข้าราชการพลเรือนมีลกั ษณะในการป้องปราม
การกระท�ำความผิดวินัยไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อปกป้องงานของราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์
		 5.1 ความผิดวินัยทางข้าราชการพลเรือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ประเภทแรก การฝ่ า ฝื น วิ นั ย ไม่ ร ้ า ยแรง หมายถึ ง การฝ่ า ฝื น ข้ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของข้าราชการทั่วไปที่พึงต้องประพฤติปฏิบัติซึ่งมาตรา 82 (2) บัญญัติว่า “ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ” โดยการปฏิบัติทั้งหลายต้องกระท�ำบนพื้นฐาน
ความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม  รวมถึงแนวความคิดหรือทัศนคติทจี่ ะท�ำให้การท�ำงานของราชการ
ด�ำเนินไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการและเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทาง
เดียวกันและบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานราชการซึง่ มาตรา 82 (7) บัญญัตวิ า่ “ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษา
ความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติ
ราชการ” และตามมาตรา 84 (7) บัญญัตวิ า่ “ต้องไม่กระท�ำการอย่างใดทีเ่ ป็นการกลัน่ แกล้ง กดขี่ หรือ
ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ” และสิ่งส�ำคัญของการท�ำงานราชการที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ คือ
การปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา แต่สามารถที่จะท�ำหนังสือทักท้วงได้เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ ซึง่ ตามมาตรา 82 (4) บัญญัตวิ า่ “ต้องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ สัง่ ในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติตามค�ำสั่งนั้นจะท�ำให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาทบทวนค�ำสัง่ นัน้ และเมือ่ ได้เสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม”
       ทัง้ นี้ การปฏิบตั แิ ละการรักษาวินยั อย่างเคร่งครัดเป็นการสร้างภาพพจน์ทดี่ งี ามให้เกิด
ความมั่นใจและเชื่อถือของประชาชนอีกด้วย ซึ่งตามมาตรา 82 (8) “ต้องต้อนรับให้ความสะดวก
ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน” และ
ข้อห้ามตามาตรา 84 (9) บัญญัติว่า “ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ”
       วินัยข้าราชการพลเรือนทั้งสามฉบับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบ
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ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะมีแนวคิดในเรือ่ งของข้อประพฤติปฏิบตั ติ นในเรือ่ งของการปราบปราม
ทุจริต ซึ่งถือว่าประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันการกระท�ำการทุจริตเป็นเรื่องที่
ไม่อาจยอมรับได้ในการท�ำงานของราชการและถือเป็นภัยคุกคามของประเทศที่ข้าราชการจะต้อง
ไม่กระท�ำการ และพร้อมที่จะปฏิเสธการกระท�ำดังกล่าว ซึ่งใน
       - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 มาตรา 67 บัญญัติว่า
“ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
เที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น
        ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
       - พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึง่ พระราชบัญญัตฯิ ฉบับนี้
ไม่ได้บัญญัติในเรื่องของวินัยที่เกี่ยวกับข้อห้ามในเรื่องการทุจริตไว้แต่ยังคงหลักการตามมาตรา 95
บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท�ำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท�ำการหาผลประโยชน์
อันอาจท�ำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ”
       - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83 (3) บัญญัติว่า
“ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”
โดยมีบทบัญญัติอยู่ใน   มาตรา 81 ถึง มาตรา 83 ของพระราชบัญญัติข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
ซึ่งการด�ำเนินการในความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตาม มาตรา 92   ในกรณีที่ ปรากฏว่า
กรณีมีมูลถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยาน
หลักฐานให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบ พร้อมทัง้ รับฟังค�ำชีแ้ จงของผูถ้ กู กล่าวหาแล้วผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอำ� นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�ำผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
โดยตาม มาตรา 96   ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท�ำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึง่ มีอำ� นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57 สัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน
ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
ประเภทที่สอง การฝ่าฝืนวินัยร้ายแรง ความผิดวินัยทางราชการที่มีลักษณะซึ่งเป็น
อันตรายต่อรัฐ ต่อประชาชน จนอาจท�ำให้การด�ำเนินงานราชการของรัฐเสียหาย และความเชื่อมั่น
และภาพพจน์ในการด�ำเนินงานของรัฐต่อภาคประชาชน เห็นว่าไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมที่ไม่อาจ
จะยอมรับได้ ซึง่ ท�ำให้การออกค�ำสัง่ ทางปกครองหรือการท�ำนิตกิ รรมทางปกครองทัง้ หลาย อาจไม่ได้รบั
ความร่วมมือจากประชาชนและอาจท�ำให้ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการของรัฐเสียหายได้ ซึ่งสิ่งที่
สังคมสามารถต�ำหนิตเิ ตียนได้ และถือว่าเป็นภัยแก่งานราชการและสังคมคือ การทุจริตของข้าราชการ
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ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (1) บัญญัติว่า “ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต” รวมถึงการกระท�ำความผิดตามมาตรา 85 (4) (5)  
บัญญัติว่า
       (4) กระท�ำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
       (5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท�ำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง
(6) กระท� ำ ความผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก หรื อ โทษที่ ห นั ก กว่ า โทษจ� ำ คุ ก
โดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกหรือให้รบั โทษทีห่ นักกว่าโทษจ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดทีไ่ ด้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ละเว้นการกระท�ำหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 82 หรือ
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(8) ละเว้นการกระท�ำหรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80
วรรคสองและมาตรา 82 (11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. ก�ำหนดให้เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
        
ซึ่งจะเห็นว่าการกระท�ำความผิดวินัยตามบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นสร้างความ
เสียหายให้แก่งานของราชการอย่างร้ายแรงและท�ำให้รัฐไม่สามารถจัดท�ำบริการสาธารณะได้อย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการลงโทษทางวินัยในฐานความผิดที่มากกว่าความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง คือ ปลดออก ไล่ออก ตามมาตรา 97 โดยมีกระบวนการด�ำเนินการพิจารณาโดยการ
ตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา 93 ซึ่งตามมาตรา 93   ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณา
ตามมาตรา 91 ปรากฏว่ากรณีมมี ลู อันเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึง่ มีอำ� นาจสัง่ บรรจุ
ตามมาตรา 57 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยาน
หลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค�ำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ด�ำเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�ำนาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57
ซึ่งหากพิจารณาการด�ำเนินการของความผิดวินัยทางข้าราชการพลเรือนแล้วจะ
เห็นว่าผู้พิจารณาไต่สวนค้นหาความจริง ยังคงเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของผู้กระท�ำผิดวินัย
ข้าราชการพลเรือนไม่ใช่บคุ คลภายนอก จากองค์กรอิสระต่างๆ  แต่ยงั คงมีความยึดโยงกับผูบ้ งั คับบัญชา
เพราะตามเหตุผลทีไ่ ด้อธิบายไว้ขา้ งต้นว่าผูบ้ งั คับบัญชา คือ แบบอย่างของผูใ้ ต้บงั คับชา จ�ำต้องตักเตือน
สังเกตการณ์เพื่อปรับปรุงให้การท�ำงานด�ำเนินงานของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิด
ประสิทธิผลต่อประชาชนอย่างมากที่สุด
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วิทยา อาคมพิทักษ์

บทสรุป

แม้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินยั ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของทางราชการและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง และสามารถ
ตรวจสอบได้ แต่เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แตกต่างกัน การพิจารณาวินิจฉัยความผิดก็ใช้องค์ประกอบความผิดและองค์อ�ำนาจที่แตกต่างกัน
โดยโทษปรั บ ทางปกครองส� ำ หรั บ ความผิ ด วิ นั ย ทางงบประมาณและการคลั ง เป็ น การควบคุ ม
การตรวจสอบการเงินของรัฐ ผูม้ อี ำ� นาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยความผิดเป็นองค์กรอิสระมิใช่ผบู้ งั คับบัญชา
ของผูก้ ระท�ำความผิด ส่วนการพิจารณาโทษวินยั ทางข้าราชการพลเรือนนัน้ เป็นอ�ำนาจของผูบ้ งั คับบัญชา
ของหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัดอยู่ ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีโ่ ดยตรงทีต่ อ้ งก�ำกับ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุไว้ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค�ำสัง่ ในเรือ่ งนัน้ ๆ ให้ดำ� เนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงเห็นได้วา่ โทษปรับ
ทางปกครองนั้นเป็นการลงโทษเพื่อเป็นการป้องปราม โดยองค์กรอื่นที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ในส่วนของ
โทษทางวินัยนั้นเป็นการลงโทษโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท�ำความผิดนั้น
สังกัดอยู่ อันจะส่งผลให้ระบบการด�ำเนินงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการที่
เจ้าหน้าที่รัฐจะกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นอันส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบให้การด�ำเนินงานต่างๆ เป็นไปภายใต้ขอบเขต
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด ดังนัน้ การกระท�ำใดๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐจะกระท�ำได้จะต้องมีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้ และการใช้กฎหมายก็ต้องค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมายและ
ค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสมอ หากพิจารณากฎหมายในลักษณะนีก้ ฎหมายก็จะถูกใช้โดยมี
นิติวิธีที่อยู่ภายใต้หลักนิติธรรม  
ซึ่งในส่วนของความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังนั้น เห็นได้ว่ากรณีเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกระท�ำการที่เป็นเพียงแค่การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ควบคุมการเงินของรัฐก็ถอื เป็นความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลังแล้ว ส่วนคูก่ รณีจะได้รบั โทษ
ปรับทางปกครองสถานหนักหรือสถานเบาจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรัฐ
หรือสถานะความเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผูช้ ขี้ าดและการวินจิ ฉัยลงโทษปรับทางปกครองแก่ผกู้ ระท�ำความผิดทางงบประมาณและการคลัง ทัง้ นี้
ไม่ตัดอ�ำนาจผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วย
รับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันอีก แต่โทษดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นโทษ
สถานอืน่ ซึง่ มิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดขัน้ เงินเดือนของผูก้ ระท�ำความผิด และโทษทีไ่ ด้รบั มีความ
แตกต่างกันคือ ความผิดว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังเป็นโทษปรับทางปกครอง แต่โทษ
ในส่วนของข้าราชการพลเรือนเป็นโทษทางวินยั ซึง่ แบ่งได้เป็นการฝ่าฝืนวินยั ไม่รา้ ยแรงและการฝ่าฝืน
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โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

วินัยร้ายแรง ในการนี้ผู้เขียนเองยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโทษปรับทางปกครองเกี่ยวกับความผิดวินัย
ทางงบประมาณและการคลังในกรณีที่เป็นการกระท�ำความผิดหลายกรรมต่างกันแต่เป็นการกระท�ำ
ในฐานความผิ ด ข้ อ เดี ย วกั น ทุ ก กรรม จะต้ อ งได้ รั บ โทษปรั บ ทางปกครองทุ ก กรรมหรื อ รั บ โทษ
ทางปกครองเสมือนได้กระท�ำความผิดกรรมเดียว เนื่องจากระเบียบว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ข้อที่ 13 วรรคสอง ก�ำหนดว่า “กรณีมีการกระท�ำใดอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ให้ผู้กระท�ำความผิดรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบข้อที่ก�ำหนดว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิด
ทุกข้อ” ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราโทษปรับทางปกครองที่จะได้รับว่ามากเกินควรหรือไม่
จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อหลัก
นิติธรรมในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ชัดเจน ทัง้ นี้ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐจึงพึงต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังในการ
ที่จะรักษาประสิทธิภาพและวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ การด�ำเนินงานราชการ และในการใช้จ่ายเงิน
ของรัฐให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและมีวินัยมากที่สุด เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่
ประเทศต่อไป
ซึ่งความเห็นของผู้เขียนดังที่กล่าวมานั้นเป็นความเห็นที่ผู้เขียนก�ำลังศึกษาอบรมหลักสูตร
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย เป็นความเห็นเบื้องต้นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ที่ได้มีการ
ก�ำหนดสาระส�ำคัญเกีย่ วกับงบประมาณแผ่นดินโดยใช้ชอื่ ว่า “วินยั ทางการเงิน การคลัง และงบประมาณ”
โดยในบทเฉพาะกาล ก�ำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีฉบับใหม่ จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้นและมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก กล่าวคือ
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 ก�ำหนดว่า “รัฐต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่ง เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคง
ยัง่ ยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินยั การเงินการคลังของรัฐ...” เป็นการยกระดับให้เรือ่ งวินยั การเงินการคลัง
จากเดิมก�ำหนดอยู่ในรูปแบบของระเบียบได้เปลี่ยนมาก�ำหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ถ้าหากมีการกระท�ำผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็มีหน้าที่และอ�ำนาจในการสั่งลงโทษ
ทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้รับตรวจได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ซึง่ โทษทางปกครอง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ต�ำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน
และโทษปรับทางปกครองสูงสุดไม่เกินเงินเดือน 12 เดือน ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ ในการนีร้ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 240 วรรคสอง ได้ก�ำหนดหลักการส�ำคัญในการพิจารณาอุทธรณ์
ของศาลปกครองสูงสุดไว้ว่า ให้ศาลปกครองสู ง สุ ดต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง นโยบายการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินด้วย
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ส�ำหรับกระบวนการในการสัง่ ลงโทษทางปกครองนัน้ ก็จะต้องมีการออกระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือ
มีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่าหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น อีกทั้งเดิมล�ำดับศักดิ์ของกฎหมายที่ก�ำหนดเป็นมาตรการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการเงินของรัฐ เป็นข้อก�ำหนดที่อยู่ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ซึง่ แบ่งเป็น 7 ส่วนความผิด ได้แก่ 1 ความผิดเกีย่ วกับการรับเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการน�ำเงินส่ง ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน ส่วนที่ 3
ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ และส่วนที่ 7 ความผิดอื่น
โดยได้ก�ำหนดอัตราโทษในแต่ละฐานความผิดไว้แล้ว ซึ่งฐานความผิดที่ก�ำหนดขึ้นนั้น มาจากผลการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีต่ รวจพบว่ามีการกระท�ำความผิดซ�ำ้ ซาก ซึง่ ในปัจจุบนั
เป็นข้อก�ำหนดที่อยู่ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งฉบับ โดยในหมวด 3
วินัยการเงินการคลัง มี 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 รายได้ ส่วนที่ 2 รายจ่าย ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มา
ซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ ส่วนที่ 4 การก่อหนี้และการบริหารหนี้ ส่วนที่ 5 เงินนอก
งบประมาณและทุนหมุนเวียน และส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น โดยในหมวดที่ 5 การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา 80 ก� ำ หนดว่ า “...ในกรณี มี ก ารกระท� ำ ผิ ด วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน”
ในส่วนของผู้ต้องรับโทษทางปกครอง เดิมระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ก�ำหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับ
การควบคุมการเงินของรัฐตามที่ก�ำหนดในหมวด 2 นี้ ถือว่ากระท�ำความผิดวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้ ปัจจุบัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 แยกพิจารณาผู้ต้องรับโทษทางวินัยฯ ไว้ 2 กรณี กรณีที่ 1
ผู้รับตรวจที่ไม่ด�ำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือด�ำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่ก�ำหนด ตามที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (มาตรา 96) กรณีที่ 2
เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ และเป็นกรณี
ที่ไม่อาจด�ำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือด�ำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ (มาตรา 97)
ในส่วนของโทษทางปกครอง เดิมระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ข้อ 9 ก�ำหนดว่า ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
มีอตั ราโทษปรับทางปกครอง 4 ชัน้ ดังต่อไปนี้ โทษชัน้ ที่ 1 โทษปรับไม่เกินเงินเดือน 1 เดือน โทษชัน้ ที่ 2
โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 4 เดือน โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่
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โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

5 เดือน ถึง 8 เดือน โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ากับเงินเดือน ตั้งแต่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน โดยปัจจุบัน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง
ก�ำหนดว่า โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ต�ำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน (3) ปรับ
ทางปกครอง ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือน 12 เดือน ของผู้ถูก
ลงโทษมิได้
ในส่วนของการพิจารณาโทษ เดิมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 19 วรรคท้าย “ในการก�ำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นนั้น
ให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังค�ำนึงถึงระดับความรับผิดชอบของต�ำแหน่ง
ของผูก้ ระท�ำผิดวินยั ความส�ำคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐทีม่ กี ารละเมิด ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
กับราชการ เจตนาของผู้กระท�ำผิดวินัย และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก�ำหนด” ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
มาตรา 98 วรรคสอง ว่า ในการพิจารณาโทษทางปกครอง ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินค�ำนึงถึง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท�ำผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระท�ำนั้น
ในส่วนของขัน้ ตอนการด�ำเนินการทางวินยั เดิมต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยปัจจุบันต้องเป็นไปตามร่างระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัย
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐาน
ไม่ตำ�่ กว่าหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น หลักการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
ในส่วนของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนพิจารณา เดิมผูม้ สี ทิ ธิเสนอเรือ่ ง คือ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
โดยอนุมตั ผิ วู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบส�ำนวน
เป็นผูท้ ำ� ส�ำนวนและเสนอความเห็นโดยอิสระ คณะกรรมการวินยั ทางงบประมาณและการคลังพิจารณา
ก�ำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวินิจฉัยชี้ขาด โดยปัจจุบัน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 96 และมาตรา 97
ก�ำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ลงโทษ
ทางปกครอง
ในส่ ว นของเหตุ ย กเว้ น โทษ เดิ ม ระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ข้อ 17 ก�ำหนดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท�ำความผิดวินัย
ทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนีเ้ พราะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา หากปรากฏ
พยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านค�ำสั่งนั้นไว้ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินอาจยกเว้นโทษปรับทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำความผิดนั้นก็ได้ โดยให้ถือว่าผู้บังคับ
บัญชาที่สั่งการเป็นผู้กระท�ำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครอง
ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ โดยปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
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แผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 100 ก�ำหนดว่า ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดกระท�ำ
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้เพราะต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา หากปรากฏพยาน
หลักฐานว่า ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านค�ำสั่งนั้นไว้แล้ว
ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครองตามที่ก�ำหนดไว้ในหมวดนี้
ในส่วนของการไม่ตัดสิทธิของคู่กรณีผู้ถูกลงโทษในการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล เดิมแม้คณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จะมี อ� ำ นาจในการก� ำ กั บ และเป็ น องค์ ก รชี้ ข าดสู ง สุ ด ในกระบวนการทางวิ นั ย
ทางงบประมาณและการคลังก็ตาม แต่กต็ อ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย ดังนัน้ คูก่ รณีอาจฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองได้
ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั วิ ธิ รี าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยปัจจุบนั พระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 103 ก�ำหนดว่า ผูถ้ กู สัง่ ลงโทษทางปกครอง
อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
ดังนี้ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ในส่วนของโทษปรับทางปกครองยังมีประเด็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้
ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 103
ได้กล่าวว่า ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้นั้น อาจก่อให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั วิ ธิ รี าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส่วนที่ 8 การบังคับ
ทางปกครอง ตามมาตรา 57 ที่ว่า “ค�ำสั่งทางปกครองที่ก�ำหนดให้ผู้ใดช�ำระเงิน ถ้าถึงก�ำหนดแล้ว
ไม่มกี ารช�ำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าทีม่ หี นังสือเตือนให้ผนู้ นั้ ช�ำระภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามค�ำเตือน เจ้าหน้าทีอ่ าจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อช�ำระเงินให้ครบถ้วน
วิธกี ารยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ�ำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง”
จากบทบัญญัติดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า กระบวนการบังคับทางปกครอง ไม่มีบทบัญญัติรองรับ
เรื่องวิธีด�ำเนินการขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการยึด การอายัด การขายทอดตลาด ไว้โดยตรง
เพียงแต่เป็นการบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลมเท่านั้น อาจส่งผลให้
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการใช้
มาตรการทางปกครองจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีหรือบุคคลภายนอก หากกฎหมายที่มีอยู่
ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในเรื่องของการยึด การอายัด การขายทอดตลาดแล้ว อาจน�ำไปสู่ปัญหา
ทางการกระท�ำทางปกครองที่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ดังนี้ ผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอให้มีการ
น�ำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนี้ต่อไป
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โทษปรับทางปกครองว่าด้วยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
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สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล*

บทคัดย่อ

บทความเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็นการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จากแนวคิดของการสร้าง
ภาพลักษณ์ แนวคิดการสือ่ สาร และแนวคิดของการประชาสัมพันธ์ภายใต้สภาวะวิกฤติ รวมถึงรูปแบบ
และแนวทางของการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในรูปของแผนแม่บทด้าน
การประชาสัมพันธ์ เพือ่ เป็นแนวทางของการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ท�ำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าผลงานทางวิชาการเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญในด้านงานประชาสัมพันธ์ และเพือ่ การพัฒนา
การบริหารงานของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปสูก่ ารบริหารงานประชาสัมพันธ์ภายใต้สถานการณ์และ
สภาวะภายนอกส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ผันแปรอยู่และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ค�ำส�ำคัญ ภาพลักษณ์ ศาลรัฐธรรมนูญ

ความน�ำ

ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข โดยมีพนั ธกิจหลักในการรักษาความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐาน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข1 ซึ่งจากการวิเคราะห์การก�ำหนดประเด็น
ท้าทายจากประเด็นทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่า ประเด็นภัยคุกคาม
ใน 3 ล�ำดับแรก คือ การที่สังคมวิพากษ์ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ความไม่แน่นอนทางการเมือง
มีผลลบต่อศาลรัฐธรรมนูญ และผลกระทบทางการเมืองก่อให้เกิดภาพลักษณ์เป็นลบต่อศาลรัฐธรรมนูญ
* ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
1

(นธป.) รุ่นที่ 5 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ. (2555). แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2555–2559. (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ).
หน้า 7-8.
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ซึ่งน�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) โดยได้จัดท�ำเป้าประสงค์การด�ำเนินงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ คือ ยุทธศาสตร์การท�ำให้สังคมเชื่อมั่นและยอมรับ
การด�ำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทีต่ อ้ งมีการด�ำเนินงาน
ทีส่ ำ� คัญ คือ พัฒนาการเข้าถึงมวลชนอย่างเป็นระบบ การสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญ
พัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ2 ซึง่ กลยุทธ์ดงั กล่าวยังไม่อาจขับเคลือ่ นต่อการตอบสนองต่อภัยคุกคามทีร่ ะบุไว้
เนื่องจากประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมและในทางการเมืองต้องอาศัยกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนระบบการสื่อสาร
(Communication System) ทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอก (Internal & External
Communication) ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�ำไปสู่
การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (Support) เพื่อเป็นการลดสภาวะคุกคาม
ต่อการด�ำเนินภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและส่งเสริมโอกาสในการด�ำเนินการสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการด�ำเนินภารกิจของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต
นอกจากนั้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับระบบการ
สื่อสารโทรคมนาคมความเร็วสูง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสังคมข้อมูลข่าวสารทั้งแบบกลุ่มและทั่วไป
(On-line /Social Media) ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunity) และความเสี่ยงหรือภัยคุกคาม (Risk)
ต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์เดิมอาจท�ำให้ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญประสบปัญหาและวิกฤติได้ ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความส�ำคัญเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญภายใต้กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ให้สาธารณะได้เข้าใจและเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ

1. แนวคิดและทฤษฎี
ดังนี้

1.1 แนวคิดการเสริมสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วยแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

1.1.1 แนวคิดการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กรกับความส�ำคัญต่อมวลชน ความส�ำคัญ
ที่มากขึ้นของภาพลักษณ์องค์กรต่อประชาชนหรือสังคมภายนอก สามารถอธิบายได้ในมิติต่างๆ ดังนี3้
		
1) ผลกระทบของภาพลักษณ์ ในสังคมที่ก�ำลังพัฒนาอย่างในประเทศของเรา
ได้มีปรากฏการณ์ใหม่ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงกับเรื่องภาพลักษณ์อยู่ 2 ประการคือ
2
3

ศาลรัฐธรรมนูญ. (2555). แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2555–2559. (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ).
หน้า 24.
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ, การบริหารภาพลักษณ์ (Corporate Image & Brand Management) เมื่อชื่อเสียง เป็นต้นทุน
ที่มีมูลค่า มากกว่าทรัพย์สินขององค์กร
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			 1.1) การสื่อสารมีรูปแบบเพิม่ มากขึ้นทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ จะเห็น
ได้วา่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นหนังสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสาร ต่างมีเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับข่าวคราว
ทางเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การแข่งขันทางการตลาดและการเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
นอกจากนีโ้ ทรทัศน์และวิทยุกม็ กี ารเสนอข่าวเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวเพิม่ มากขึน้ รวดเร็วขึน้ และชัดเจนขึน้
ไม่วา่ จะเป็นข่าวผ่านดาวเทียม รายการสนทนาปัญหาบ้านเมือง ข่าวสังคมธุรกิจ หรือรายการวิเคราะห์ขา่ ว
และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิดีโอ ก็ท�ำให้เราสามารถบันทึกรายการต่างๆ ไว้ดูในยามว่าง
ซึ่งล้วนแล้วแต่ท�ำให้สังคมมีความตื่นตัว มีความอยากรู้อยากเห็น และมีโอกาสได้รู้ได้เห็นมากขึ้น
เมื่อผนวกความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารใหม่ๆ โดยผ่านดาวเทียมก็ท�ำให้เราสามารถทราบข่าว
ทีเ่ กิดขึน้ ในต่างประเทศได้พร้อมกับคนในประเทศนัน้ เทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะยิง่ ท�ำให้สงั คมมีความตืน่ ตัว
มากขึ้นต่อไป
			 1.2) องค์กรต่างๆ มีลกั ษณะเป็นสาธารณะมากขึน้ ลักษณะดังกล่าวนี้ เชือ่ มโยง
มาจากลักษณะประการแรก คือ เมือ่ สังคมมีการตืน่ ตัวจากข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากหลายแหล่งอย่างรวดเร็ว
ดังกล่าว ท�ำให้องค์กรต่างๆ มีลกั ษณะเป็นสาธารณะมากขึน้ หรือเป็นองค์กรของมวลชนมากขึน้ นัน่ คือ
องค์กรต่างๆ จะมีลักษณะเป็นองค์กรแบบเปิด แทนที่จะมีลักษณะปิดเหมือนสมัยก่อน หมายความว่า
เมื่อก่อนองค์กรอาจจะแอบท�ำอะไรก็ได้ ไม่มีใครรู้ แต่เดี๋ยวนี้จะปิดหรือไม่ปิดก็แล้วแต่ความก้าวหน้า
ของการสร้างเครือข่ายงานเพื่อการเจาะข่าวของสื่อมวลชนในปัจจุบัน ข่าวการท�ำอะไรต่อมิอะไรของ
ผูบ้ ริหารองค์กร จะต้องออกมาสูส่ าธารณะได้อย่างแน่นอน ไม่วา่ จะออกมาตามข้อเท็จจริงหรือออกมาแบบ
บิดเบือนก็ตาม ยิ่งอะไรที่มีแนวโน้มว่าเป็นเรื่องลับๆ จะเป็นที่ท้าทายให้สื่อมวลชนทั้งหลายหยิบยกมา
เป็นประเด็นข่าวโดยปริยาย เมื่อคนรู้เรื่ององค์กรที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น ก็อยากมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดทางนโยบาย กลยุทธ์ และบทบาทขององค์กรมากขึน้ ทุกคนอยากมีสว่ นร่วมเกีย่ วข้อง การกีดกัน
มิให้ผู้อื่นมาแสดงความคิดเห็นโดยถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวดูจะผิดที่ไปทั้งยังไม่เหมาะสมกับ
สภาพความจริงของยุคสมัยอีกด้วย ดังนั้น องค์กรยิ่งใหญ่ขึ้น ก็ยิ่งจ�ำเป็นต้องตอบสนองความอยากรู้
อยากเห็นของคนให้มากขึ้น การสร้างความเข้าใจกับมวลชนโดยเสนอความจริงให้ทราบอย่างถูกต้อง
ถ่องแท้จึงเป็นความจ�ำเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับกันในภาวการณ์ในปัจจุบัน
		
2) การเกิดขึน้ ของภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์องค์กรเกิดขึน้ ได้  2  แนวทาง คือ
			 2.1) ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาตินั้น คือการปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมที่มากระทบ ซึ่งภาพที่ออกมาอาจผิดเพี้ยน
ไปจากความเป็นจริง เพราะอิทธิพลของทัศนคติในแต่ละสังคมทีไ่ ม่เหมือนกัน ซึง่ ทัศนคติหรือความเชือ่
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาจะส่งผลให้ภาพลักษณ์เกิดขึ้นเองจากทัศนคติ ความเชื่อ และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
			 2.2) ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปรุงแต่ง ก็คือการใช้กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดภาพที่เขาต้องการให้เกิดออกมา ไม่ว่า
จะเป็นภาพจริงหรือภาพลวงตาก็ตาม เช่น พฤติกรรมในบางด้านขององค์กรที่ด�ำเนินการอย่างซ�้ำๆ
204
_19-0384(001-304)P3.indd 204

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ต่อเนือ่ งและเปิดเผยในด้านบวกทีท่ ำ� ให้ภาพนีเ้ ด่นขึน้ มาจนท�ำให้ประชาชนไม่นกึ ว่าเบือ้ งหลังขององค์กร
อาจจะมีการด�ำเนินการทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือในกรณีทภี่ าพออกไปผิดเพีย้ นจากความเป็นจริง ก็อาจวิเคราะห์
ว่าเป็นเพราะอะไร และพยายามแก้ไขโดยการแสดงภาพทีถ่ กู ต้องออกไปซ�ำ้ ๆ และเด่นชัด เพือ่ กลบภาพ
ที่ไม่จริงนั้นเสีย ก็ถือเป็นการปรุงแต่งภาพลักษณ์เช่นกัน
		
3) องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ไม่ว่าภาพลักษณ์จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
หรือเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งก็ตาม ภาพลักษณ์ขององค์กรอาจแยกออกได้เป็น 2 ส่วน
				3.1) ส่วนที่เป็นกิจกรรม ส่วนที่เป็นกิจกรรม ก็คือส่วนที่ไม่มีชีวิตจิตใจของ
องค์กร ได้แก่ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการประกอบการต่างๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารทีไ่ ด้รบั
การยกย่องว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศและในอาเชียน ภาพลักษณ์ที่
ออกมาจึงมีลกั ษณะของความมัน่ คงของกิจการ บริการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทนี่ ำ� เข้ามาใช้ แสดงถึง
ความก้าวหน้าทันสมัยขององค์กร ในขณะทีร่ ะบบการจัดการ เป็นต้นว่า การวางแผนงาน การตัง้ เป้าหมาย
และการประเมินผล ล้วนเป็นงานที่เสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์เด่นยิ่งขึ้น
			 3.2) ส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งหมายถึงส่วนที่ท�ำให้องค์กร
มีชีวิตจิตใจนั่นเอง ถ้าจะเปรียบกับคน ส่วนที่หนึ่งก็เปรียบเสมือนกับร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะ
32 ประการ ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นจิตใจ ซึ่งท�ำหน้าที่ควบคุมสั่งการให้ส่วนที่หนึ่งคือร่างกาย
แสดงพฤติกรรมออกมา ส่วนทีเ่ ป็นกิจกรรมเป็นส่วนทีอ่ าจมีภาพลักษณ์เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ หรืออาจ
ปรุงแต่งให้ชัดเจนขึ้นได้ง่าย ขึ้นอยู่กับการบงการของส่วนที่สอง คือคน ซึ่งเป็นผู้ปรุงแต่งหรือผู้ก�ำกับ
น�้ำหนักของความส�ำคัญที่จะท�ำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรออกมาเป็นอย่างไร จึงขึ้นอยู่กับส่วนที่เป็น
ตัวบุคคล เพราะนอกจากคนจะเป็นตัวก�ำหนดบทบาทขององค์กรในส่วนที่เป็นกิจกรรมให้แสดง
ภาพลักษณ์ออกมาในรูปใดแล้ว ข้อเท็จจริงประการหนึง่ ก็คอื บุคลิกของผูบ้ ริหารระดับสูงจะถูกมองว่า
เป็นบุคลิกหรือภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย โดยเฉพาะส�ำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ในเวลาเดียวกัน
ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคลิกของพนักงานทุกคนในองค์กรจะไม่ได้เป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ด้วย
แต่เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงเป็นที่รู้จักในวงสังคมมากกว่าและข่าวคราวออกไปมากกว่า สังคมจึง
ให้ความสนใจกับบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้ชี้น�ำขององค์กรมากเป็นพิเศษ
			 การที่ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ชี้น�ำย่อมจะชี้น�ำตามลักษณะนิสัยหรือบุคลิก
ส่วนตัวของเขาเองเป็นส�ำคัญ เช่น ผูบ้ ริหารทีม่ ลี กั ษณะเป็นพ่อค้า ก็มกั จะเน้นในเรือ่ งการหาตลาดและ
ก�ำไร คนก็จะมองว่าองค์กรนั้นเน้นก�ำไรเป็นส�ำคัญ หรือผู้บริหารที่มีลักษณะเป็นนักวิชาการคนก็จะ
มองว่าองค์กรนั้นมีลักษณะท�ำอะไรเป็นระบบและขั้นตอน
		
4) ภาพลักษณ์ขององค์กรที่สังคมต้องการ ภาพลักษณ์ขององค์กรที่สังคม
ต้องการนั้น อาจจะมีรูปแบบและลักษณะของภาพลักษณ์ดังนี้
			 4.1) ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้าทันโลก เพราะกิจกรรมที่
แต่ละองค์กรกระท�ำ ย่อมมีผลต่อสังคมอย่างแน่นอน ถ้าองค์กรใดมีความเจริญก้าวหน้าทันโลก ย่อมมี
ความคล่องตัวในการปรับกิจกรรมให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตทีอ่ อกมาย่อมมีประสิทธิภาพ
เกื้อหนุนสังคมให้มีความอยู่ดีกินดีไปด้วย
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			 4.2) ภาพลักษณ์การมีบริการและสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า องค์กรในฐานะ
ผูผ้ ลิตสินค้าและบริการย่อมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ลูกค้าซึง่ เป็นผูใ้ ช้ผลผลิตอย่างแน่นอน ในสายตา
ของลูกค้าซึง่ เป็นสมาชิกในสังคม ย่อมต้องการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือต้องการความสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง มีอธั ยาศัยไมตรี และบางครัง้ ต้องรักษาความลับในเรือ่ งทีล่ กู ค้าไม่ตอ้ งการเปิดเผยด้วย นอกจากนี้
ลูกค้ายังต้องการองค์กรที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเขา เพื่อจะได้ทราบความต้องการของเขา และสามารถ
จัดสินค้าหรือบริการตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างถูกต้อง
			 4.3) ภาพลักษณ์การมีระบบบริหารและฝ่ายจัดการทีส่ งู ด้วยประสิทธิภาพ
องค์กรที่มีระบบบริหารและฝ่ายจัดการที่สูงด้วยประสิทธิภาพ ย่อมสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ�ำกัดผลิตสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่สังคมด้วย นอกจากนี้ องค์กรในลักษณะดังกล่าว
ย่อมมีแนวโน้มทีจ่ ะเจริญก้าวหน้า เป็นองค์กรทีม่ นั่ คงในทีส่ ดุ ซึง่ การมีองค์กรทีม่ นั่ คงมากๆ ย่อมเป็นผล
ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงด้วย
			 4.4) ภาพลักษณ์การท�ำคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สว่ นรวม เศรษฐกิจ
ของประเทศจะมัน่ คง ประชาชนจะพออยูพ่ อกินตามสมควรแก่อตั ภาพ ย่อมเกิดจากองค์กรทีป่ ระกอบ
กิจการโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ เช่น ในกรณีที่ประเทศชาติ
ต้องขาดดุลการค้ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นนี้ สังคมย่อมต้องการองค์กรที่ประกอบกิจกรรม
เพื่อมุ่งสนับสนุนด้านการส่งออก ถึงแม้จะต้องลงทุนหรือต้องเหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมในลักษณะนี้
แต่ถ้าองค์กรใดยอมเสียสละย่อมได้รับการยกย่องหรือได้ภาพลักษณ์ที่ดีจากสังคม
			 4.5) ภาพลั ก ษณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านภายในกรอบกฎหมายของบ้ า นเมื อ ง
กฎหมายของบ้านเมือง บัญญัตขิ นึ้ มาเพือ่ รักษาประโยชน์ของผูค้ นโดยส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ถ้าหากองค์กรใด
ปฏิบัติภายในกรอบของกฎหมายบ้านเมือง ย่อมแสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวมด้วย
องค์กรในลักษณะนี้ จึงเป็นองค์กรที่สังคมต้องการ
			 4.6) ภาพลักษณ์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง องค์กรใด
ที่ประกอบกิจกรรมโดยค�ำนึงถึงความก้าวหน้า ความมั่นคง และสวัสดิการของประชาชนส่วนรวม
และพยายามเกื้อหนุนสังคมให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ควรจะเป็น ทั้งในด้านการศึกษา ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ย่อมถือได้วา่ เป็นองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบอย่างสูงต่อสังคม และแน่นอนย่อมจะเป็นองค์กร
ที่ได้รับความสนับสนุนร่วมมือเป็นอย่างสูงจากสังคมเป็นการตอบแทนด้วย
1.2 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยแนวคิดของการบริหารการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติ ดังนี4้

4

อิสรีย์ อัครสุวพิชญ์, การสื่อสารภาวะวิกฤตของบริษัท ปตท. : กรณีน�้ำมันรั่วที่อ่าวพร้าว จ.ระยอง, ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการสื่อสารประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 255ต หน้า 30-33.
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1.2.1 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารในสภาวะวิกฤติ มีความหมายครอบคลุมถึง
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤติให้เป็นผลส�ำเร็จ โดยที่จะรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือ
สถาบันนั้นไว้ได้ จ�ำเป็นจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของภาวะวิกฤติ ดังนั้นการรับมือเหตุการณ์วิกฤติ
ที่เกิดขึ้น ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
หากเหตุการณ์ไม่รุนแรงและมีอ�ำนาจก็ควรที่จะตัดสินใจ และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในรูปแบบการ
ชี้แจงได้ทันที แต่ถ้าไม่มีอ�ำนาจที่จะรับมือหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ ก็ควรรับเรื่องและรีบตรวจสอบ
ข้อมูลหรือปรึกษาผูม้ อี ำ� นาจในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไปโดยไม่ควรละเลยปัญหาทีไ่ ม่รนุ แรงดังกล่าว ในส่วน
เหตุการณ์ทมี่ คี วามรุนแรงสูงมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวติ ทรัพย์สนิ หรือชือ่ เสียงองค์กร ไม่วา่ จะมีอำ� นาจ
ในการรับมือหรือไม่ ต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนโดยจะต้องรีบด�ำเนินการแก้ไขตามแผนการรับมือ
ภาวะวิกฤติอย่างเคร่งครัด หากยังไม่มแี ผนการรับมือก็ตอ้ งระดมผูม้ อี ำ� นาจเกีย่ วข้องด�ำเนินการวางแผน
ในทันที ทัง้ นีป้ ญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ แล้วไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้ มีเพียงแต่วธิ กี ารทางประชาสัมพันธ์ทจี่ ะ
เป็นการสื่อสารที่ลดความขัดแย้งสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่ท�ำไว้วิกฤตการณ์
ดังกล่าวบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยากกว่าเดิม การสื่อสารในภาวะวิกฤติจึงถือเป็น
กลยุทธ์และนโยบายที่องค์กรใช้ในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
สู่สาธารณชน ส่วนทฤษฎีภาวะวิกฤติคือทฤษฏีที่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารได้ท�ำการ
ศึกษาวิจัยและตั้งหลักเกณฑ์หรือทฤษฏีขึ้น เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขภาวะวิกฤติอย่าง
มีประสิทธิผล ซึง่ ภาวะวิกฤติและประเด็นปัญหาเป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้
กล่าวคือ ภาวะวิกฤติกอ่ ให้เกิดประเด็นปัญหาและในขณะเดียวกันประเด็นปัญหาก็สามารถกลายมาเป็น
ภาวะวิกฤติได้เช่นกัน
		1.2.2 ขั้ น ตอนของการสื่ อ สาร การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
		
1) การก�ำหนดเป้าของการสื่อสาร การก�ำหนดเป้าของการสื่อสารในแต่ละครั้ง
จะช่วยองค์กรหรือสถาบันในการตัดสินใจด�ำเนินการ เนื่องจากเป้าหมายหนึ่งของการสื่อสารก็เพื่อ
ลดผลกระทบของวิกฤติท่ีเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาถึงอุปสรรคของการ
สือ่ สารทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยต้องก�ำหนดอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จัดล�ำดับความส�ำคัญและพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่างๆ ว่าอุปสรรคที่ส่งผลมากที่สุด
		
2) การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารในภาวะวิกฤตินั้น
จ�ำเป็นที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปัญหาร่วมกันอย่างเปิดเผย เพื่อ
ประสานความช่วยเหลือต่างๆ ในการแก้ไขปัญหานั้น เช่น การร่วมมือกันระหว่างองค์กรกับรัฐบาล
รัฐบาลกับสื่อมวลชน เป็นต้น
		
3) การท�ำความเข้าใจกับความหลากหลายของผู้รับสาร การสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพจ�ำเป็นจะต้องแบ่งประเภทของผู้รับสารที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
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สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

โดยใช้เกณฑ์เรือ่ ง “การรับสารอย่างจริง ๆ” มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ประเภทผูร้ บั สารเป็น 4 ประเภท
คือ
				 3.1) กลุ่มผู้รับสารที่ถูกคาดว่าจะสามารถครอบคลุมการส่งสารไปได้
(Potential Public) เช่น การประมาณการของสถานีโทรทัศน์วา่ มีกำ� ลังสูง ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นกีจ่ งั หวัด
หรือตัวเลขครัวเรือนที่มีจ�ำนวนเครื่องรับวิทยุ
				3.2) กลุม่ ผูร้ บั สารทีเ่ ปิดรับสารนัน้ จริงๆ (Effective Public) ได้แก่ จ�ำนวน
คนที่ซื้อหนังสือพิมพ์อ่าน เปิดวิทยุรับฟัง เปิดโทรทัศน์ดูรายการจริงๆ
			 3.3) กลุ ่ ม ผู ้ รั บ สารที่ เ ปิ ด รั บ แต่ เ นื้ อ หาเฉพาะแบบประจ� ำ รายการ
(Particular Message Public) ได้แก่ ผู้ฟังรายการเพลงของสถานีวิทยุ ผู้ชมรายการละครโทรทัศน์
ดังที่มีการส�ำรวจความนิยมกันอยู่เป็นประจ�ำ 
				3.4) กลุ่มผู้รับสารที่ได้รับผลอย่างแท้จริงจากสื่อ (Actually Affected
Public) ได้แก่ กลุม่ ผูร้ บั สารกลุม่ พิเศษทีม่ คี วามสัมพันธ์ทเี่ ป็นลักษณะเฉพาะกับสือ่ ซึง่ เราอาจจะศึกษาได้
จากพฤติกรรมผู้รับสารหลายอย่าง เช่น การเขียนจดหมายเข้าไปแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วม
กิจกรรมแบบการวิเคราะห์ผู้รับสารมีหลายแบบ เช่น แบบการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ใช้ทฤษฎีการมอง
ผู้รับสารอย่าง Active หรือ Passive หรืออาจแบ่งตามค�ำนิยามผู้รับสาร นอกจากนี้แบบการวิเคราะห์
ผู้รับสารเพื่อให้สะดวกต่อการน�ำไปใช้งานในภาคปฏิบัติซึ่งแบ่งได้ 3 แนวทาง ดังนี้
(1) แบ่งตามลักษณะเกณฑ์ของประชากร (Demo-graphic Aspect)
อันเป็นวิธีการที่เรามักจะพบในงานวิจัยโดยทั่วไป ตัวแปรด้านประชากรที่นิยมน�ำมาใช้ คือ อายุ
ภูมิล�ำเนา การศึกษา เพศ ฐานะเศรษฐกิจ (รายได้)
(2) แบ่งตามคุณลักษณะด้านจิตวิทยา (Psychological Aspect)
ตัวแปรที่น�ำมาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบุคลิกภาพแบบต่างๆ แบบแผนวิธีคิด ลักษณะทางอารมณ์
ส�ำหรับแนวทางนี้ในระยะเวลาต่อมาได้พัฒนามาเป็นเกณฑ์ในเรื่องวิถีการใช้ชีวิต (Lifestyle) ซึ่งก�ำลัง
เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน
(3) ใช้เกณฑ์เรื่องการแสวงหาข่าวสารของผู้รับสาร (Information
Acquisition) เกณฑ์นี้เป็นการพัฒนามาจากแนวคิดเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการ
รับสาร (Uses and Gratifications Approach)
		
4) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในเหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ แ ต่ ล ะครั้ ง
การสื่อสารที่ดีควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) การรับฟังอีกฝ่ายจึง
ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการสือ่ สารภาวะวิกฤติ เพราะการรับฟังจะช่วยให้เราเข้าใจและรับรูถ้ งึ สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นภายนอก และความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบและช่วยให้เราสามารถจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญกับเรื่องของฝ่ายใดก่อนและควรจะตอบค�ำถามนั้นอย่างไร
		
5) ลักษณะข้อมูลข่าวสารที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการหลังเกิดภาวะวิกฤติ โดยแบ่ง
ลักษณะของการสื่อสารได้ดังนี้
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

				 5.1) การสือ่ สารอย่างรวดเร็วและบ่อยครัง้ เพราะการสือ่ สารในเบือ้ งต้นของ
ภาวะวิกฤตินั้น คือการแจ้งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทันที และจ�ำเป็นจะต้องรักษา
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการทราบถึงการด�ำเนินการขึ้นต่อไปขององค์กร
การปิดกั้นหรือปิดบังข้อมูลอาจก่อให้เกิดผลกระทบและประเด็นปัญหาอื่นๆ ตามมา
				 5.2) การระบุถึงสาเหตุวิกฤติ เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อที่จะขจัดความไม่แน่นอน หรือความไม่เชื่อมั่นออกไป
5.3) การติดต่อกับทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบ ภายหลังที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
องค์กรจ�ำเป็นจะต้องแสดงความช่วยเหลือต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะต้องแสดงความเห็นใจ
เอื้ออาทรต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ
5.4) การระบุถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต ในการจัดการกับความ
ไม่แน่นอนของสถานการณ์ จ�ำเป็นจะต้องระมัดระวังถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
เพราะการคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึน้ ได้ เพราะการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือการสือ่ สารเพือ่ ก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ ต่อตัวองค์กร
5.5) ไม่ควรสื่อสารถึงเหตุการณ์อย่างรวดเร็วหรือแน่นอนเกินไป การสื่อสาร
ทีร่ วดเร็วหรือแน่นอนจนเกินไปจะท�ำให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ทอี่ าจส่งผลกระทบกลับมายังองค์กรได้
เพราะหากในสภาวะที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนและสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่องค์กรสื่อสาร
ออกไปจึงอาจกลายเป็นผลลบที่ส่งกลับมา
5.6) ระมัดระวังต่อการให้คำ� ยืนยันแก่ผเู้ กีย่ วข้อง การสือ่ สารต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้องนัน้
ไม่ควรให้ค�ำยืนยันต่อสถานการณ์ในเรื่องของความเสี่ยง หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นจนเกิดเหตุ
เพียงเพราะเห็นว่าเหตุการณ์นั้นสร้างความตื่นตระหนกต่อสาธารณชน เพราะหากเป็นการสื่อสาร
ที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดไปจากความเป็นจริง หรือไม่สามารถควบคุม แก้ไขปัญหาได้ตามที่ให้ค�ำยืนยัน
จะท�ำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อองค์กรหรือสถาบันมากขึ้นกว่าเดิม
5.7) สื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าควรระมัดระวังตนเองอย่างไร การสื่อสารเรื่อง
การป้องกันตนเองควรเป็นวิธกี ารทีเ่ ป็นขัน้ ตอนและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง ซึง่ การสือ่ สารนีจ้ ะเป็น
การแสดงถึงความห่วงใยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
5.8) พลังของความคิดแง่บวก ในเหตุการณ์วกิ ฤติทเี่ กิดขึน้ นัน้ ครึง่ หนึง่ ย่อมจะ
มีด้านดีหรือโอกาสในสถานการณ์นั้น หมายถึงการปรับปรุงหรือการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าใน
อนาคต ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้น�ำขององค์กร
		1.2.3 กลยุทธ์การสื่อสารในสภาวะวิกฤติ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติที่องค์กร
หรือสถาบันต่างๆ นิยมใช้ในการตอบโต้กับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น มีดังนี5้
5

วิรชั ลภิรตั นกุล, กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและการบริหารภาวะวิกฤต, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), 2549, หน้า 38-40.
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สุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล

		
1) กลยุทธ์การโจมตีกลับผู้กล่าวหา เป็นวิธีการที่หากเมื่อองค์กรหรือสถาบัน
หาข้อพิสจู น์ความจริงแน่ชดั ว่าการกล่าวหานัน้ เป็นการกล่าวหาเลือ่ นลอย ไม่เป็นความจริง ไม่มหี ลักฐาน
ยืนยัน หรือการบิดเบือนเพื่อให้องค์กรเกิดความเสียหาย บางครั้งอาจมีการพึ่งพากฎหมาย เช่น การ
ฟ้องร้อง เป็นต้น
		
2) กลยุทธ์การปฏิเสธ เป็นวิธกี ารทีอ่ งค์กรหรือสถาบันปฏิเสธว่าไม่มภี าวะวิกฤติ
เกิดขึ้น แต่กลยุทธ์นี้พึงระวังการงดเว้นให้ข่าวที่ไม่สอดคล้องหรือตรงกับความเป็นจริงเพราะจะท�ำให้
องค์กรพบกับภาวะวิกฤติที่ใหญ่กว่าเดิม
		
3) กลยุทธ์การขออภัย เป็นวิธีการที่องค์กรใช้ขออภัยเมื่อองค์กรนั้นเกิดความ
ผิดพลาดขึน้ จริงจนเกิดภาวะวิกฤติ ซึง่ ไม่สามารถหนีความรับผิดชอบได้ การใช้วธิ นี คี้ วรใช้เมือ่ เกิดภาวะ
วิกฤติที่สุดวิสัยจริงๆ
		
4) กลยุทธ์การอ้างเหตุผลแก้ตวั เป็นวิธกี ารทีอ่ งค์กรใช้ในการอธิบายอ้างเหตุผลว่า
เกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤติมีความเสียหายไม่มาก หรือในบางกรณีใช้ในการอ้างเหตุผลโยนความผิด
แก่ผู้เสียหายในเหตุการณ์
		
5) กลยุทธ์ประจบเอาใจ เป็นวิธีการที่องค์กรใช้เอาใจลูกค้าหรือผู้เสียหาย เช่น
การให้เงินปลอบใจ หรือการบริจาคเงินให้กบั องค์กรและมูลนิธทิ สี่ ร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี นึ้ ในภาวะวิกฤติ
		
6) กลยุทธ์กระท�ำการแก้ไข เป็นวิธีการที่องค์กรหรือสถาบันใช้แก้ไขให้ถูกต้อง
เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติ ในขณะเดียวกันก็หามาตรการแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์วิกฤติเกิดขึ้นซํ้าอีก
เป็นวิธีที่องค์กรควรใช้เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และเป็นการแสดงความรับผิดชอบโดยตรง
			 7) กลยุทธ์การขอโทษอย่างเต็มรูปแบบ เป็นวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและขอโทษต่อสาธารณะชน ซึง่ วิธนี เี้ ป็นทีน่ ยิ มในการแก้ไขปัญหาวิกฤติขององค์การ

2. การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีประเด็นของการวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 ความสั ม พั น ธ์ ข องการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
การด�ำเนินภารกิจขององค์กรทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงหลักของการเคารพกฎหมาย ความโปร่งใส
การตรวจสอบได้ และการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ มีความเกีย่ วโยงกับสิทธิมนุษยชนและครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ อาทิ การใช้หลักธรรมาภิบาล การคุ้มครองสิทธิแรงงาน สิทธิผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติที่เป็นธรรม การให้ชุมชนมีส่วนร่วม และการพัฒนา ซึ่งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการ
บริหารงานองค์กรภาครัฐที่มีนโยบายหรือการด�ำเนินการที่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีขนาดใด โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การน�ำ
ยุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดผลจ�ำเป็นต้องมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ รัฐบาล นักวิชาการ
สหภาพแรงงาน และภาคประชาสังคม ซึ่งควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการด�ำเนินภารกิจ เช่น
การมีกฎระเบียบส่งเสริมการด�ำเนินการ และการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การมีนโยบาย การปฏิบัติ และระบบการบริหารงานที่ส่งเสริม
หลักสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนเพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ภาคเอกชน การประกันว่า
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจะสามารถเข้าถึงและได้รบั การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล การท�ำงานร่วมกับสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การน�ำเอาหลักการด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในการด�ำเนิน
ภารกิจ
ภายใต้กระแสความตื่นตัวของสังคมโลกที่ผลักดันให้องค์กรทั้งหลายจ�ำเป็นต้องปรับตัวส�ำหรับ
การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมแบบเป็นเนือ้ แท้มากขึน้ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
จะพัฒนาจากกิจกรรมรายครัง้ เป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ งโดยผสมผสานเข้ากับกระบวนการบริหารงาน
อย่างมีกลยุทธ์และมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนมากกว่าเพียงแค่การแสดงเจตนารมณ์เหมือนที่ผ่านมา
การก�ำหนดกิจกรรมหรือโครงการจะเปลีย่ นจากทีเ่ คยก�ำหนดตามความชอบส่วนตน มาเป็นการระดม
ความคิดและเตรียมแผนงานล่วงหน้า อย่างมีจดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจน การประชาสัมพันธ์จงึ จ�ำเป็นจะต้อง
พลิกบทบาทในการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ให้จำ� กัด
อยู่เพียงแค่การบอกกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้หรือสร้างภาพลักษณ์แบบผิวเผินและหวังผลระยะสั้น
เหมือนเช่นในอดีต แต่จะต้องให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าร่วมโดยสร้างความเข้าใจและข้อผูกพันร่วมกับ
บุคลากรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมอันจะเอื้อประโยชน์อย่างอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินภารกิจดังกล่าว การประชาสัมพันธ์จะต้องปรับเปลีย่ นบทบาทจากผูป้ ฏิบตั กิ าร
สือ่ สารมาเป็นผูจ้ ดั การสือ่ สารโดยใช้การสือ่ สารสองทางแบบสมดุลเป็นเครือ่ งมือหลักในการด�ำเนินงาน
2.2 การประยุกต์ใช้แนวคิดการการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการด�ำเนินงานขององค์กร ทุกองค์กรจึงมีการจัดตั้ง
งานประชาสัมพันธ์ไว้ในแผนและนโยบายขององค์กร เช่นเดียวกันในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมาย ก็ต้องจัดตั้งหน่วยงานเพื่อท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขึ้นมา ส่วนจะ
ประสบผลส�ำเร็จหรือไม่เพียงใด ย่อมขึน้ อยูก่ บั นโยบายและแผนกลยุทธ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ภายใต้สภาวะของการเปลีย่ นแปลงของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยูใ่ นภาวะ
ที่ต้องเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส�ำนักงานเพื่อการอยู่รอด (Survivability) จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์
ตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการจะท�ำให้ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมชมชอบ และ
ด�ำรงองค์กรอยู่อย่างมั่นคง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายรู้จักองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เมื่อการประชาสัมพันธ์มีบทบาทส�ำคัญเช่นนี้ ผู้บริหารทุกระดับรวมทั้งสมาชิกทุกคนในองค์กร
จึงต้องยึดถือปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน ต้องมีความเข้าใจและความรอบรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ ผูบ้ ริหารมีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ส�ำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้การสนับสนุนแผนงานหลักขององค์กรและหน่วยงานภายในองค์กร
ให้รุดหน้าไปให้ได้ ซึ่งส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
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ในการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ว่าจะพิจารณาจากด้านใดก็จะพบว่าชื่อเสียงขององค์กรนั้น
เป็นต้นทุนที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ทั้งที่เป็นองค์กรของภาครัฐและองค์กรเอกชน ทั้งที่เป็นองค์กรธุรกิจ
หรื อ ไม่ มี เรื่ อ งธุ ร กิ จ มาเกี่ ย วข้ อ งก็ ต าม ทั้ ง นี้ เ พราะชื่ อ เสี ย งขององค์ ก รก่ อ ให้ เ กิ ด ความศรั ท ธา
การร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่จะใช้สินค้า บริการ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กร
กับลูกค้า รวมถึงสาธารณชน หากพิจารณาถึงองค์กรขนาดใหญ่ทั้งระดับประเทศและในระดับสากล
จะพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ต่างให้ความส�ำคัญต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ในเชิงธุรกิจขององค์กร
และต่างทุ่มเททรัพยากรเพื่อการนี้มากกว่าก่อน ในขณะที่มีองค์กรอีกไม่น้อยที่เริ่มใส่ใจต่อการ
จัดการทางด้านชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรกันอย่างจริงจัง น�ำเรือ่ งชือ่ เสียงขององค์กรมาอยูใ่ น
แผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ขององค์กร ตัง้ แต่การส�ำรวจ ตรวจสอบชือ่ เสียง
ทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความสนใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
สาธารณชน ชุมชน บุคคลทีเ่ ป็นแกนน�ำความคิด สือ่ มวลชน รวมถึงกลุม่ ของพนักงานด้วย ว่าในแต่ละกลุม่
มีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กรในระดับใด ทั้งความชื่นชอบ ความชื่นชม ปัจจัยสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
ความรูส้ กึ เหล่านัน้ ในทางกลับกัน หากมีความเห็นหรือทัศนคติในเชิงลบหรือแม้กระทัง่ สัญญาณบอกเหตุ
ต่างๆ ที่จะท�ำให้ช่ือเสียงขององค์กรได้รับความเสียหาย ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งรีบแก้ไข
หรือวางแผนป้องกันแรงกระทบทีจ่ ะท�ำให้ชอื่ เสียงเสียหายเป็นการด่วน ทัง้ ทีเ่ ป็นระยะสัน้ และระยะยาว
การด�ำเนินภารกิจในปัจจุบนั นี้ ผูน้ ำ� องค์กรยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเกิดปัญหาภาวะวิกฤติขององค์กร
สินค้าหรือบริการ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการเงิน ทรัพย์สนิ ภาพลักษณ์
ขององค์กรหรือสินค้า เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤติ ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ภาวะวิกฤติในบางครั้งสามารถหลีกเลี่ยงได้หากธุรกิจนั้นมีระบบการควบคุม
อย่างเหมาะสม ซึง่ การบริหารภาวะวิกฤติมวี ตั ถุประสงค์ คือ (1) ป้องกันการเกิดวิกฤติ (2) หากเกิดขึน้ แล้ว
ต้องรีบก�ำจัดวิกฤตินั้นให้หมดไปให้เร็วที่สุดและจ�ำกัดความเสียหาย และ (3) หลังจากนั้นต้องสร้าง
ความเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับองค์กรอีกครั้ง ส�ำหรับแผนการรับภาวะวิกฤตินั้นต้องมีการเตรียมการไว้
ล่วงหน้าให้พร้อมในรูปแบบที่เข้าใจและน�ำไปใช้ได้ง่าย เมื่อเกิดวิกฤติ ผู้น�ำองค์กรจ�ำเป็นต้องสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ข้อมูลทั้งหมดต่อสื่อมวลชนอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา รวดเร็วและ
ทันสถานการณ์ภายใต้เหตุการณ์ทสี่ บั สน นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารต้องมีภาพลักษณ์ทดี่ ี มีความพร้อมอยูเ่ สมอ
มีเวลาให้เพียงพอและต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ รวมทั้งการสร้างกิจกรรมดีๆ ให้กับผู้บริโภคและ
สังคมอยู่เสมอด้วย เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีไว้ล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
เป็นการลดความรุนแรงของปัญหาลงได้
แผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญที่ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้อง
จัดท�ำ  เพราะเป็นเครื่องมือชี้น�ำก�ำหนดทิศทางขององค์กร และเชื่อมโยงภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดอื่นๆ ตลอดจนการให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะ
ท�ำให้เกิดการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ การจัดท�ำแผนแม่บทด้าน
ประชาสัมพันธ์ มีกระบวนการหลายขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญต่อการวางยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

โดย (ร่าง) แผนแม่บทด้านประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2560-2564) ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มีประสิทธิภาพ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในการเผยแพร่และให้ความรู้
ด้านรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญอย่างเหมะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การประชาสัมพันธ์ทเี่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ การเสริมสร้างความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ ในศาลรัฐธรรมนูญ การพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ

3. สรุป

ภาพลักษณ์ (Image) มีความส�ำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประชาสัมพันธ์เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่มีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร
ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อ
ศรัทธาจากประชาชนทีม่ ตี อ่ องค์กรหรือสถาบัน ซึง่ เป็นแนวคิดทีอ่ งค์กรต่างๆ ต่างตระหนักถึงความส�ำคัญ
อย่างสูง โดยพยายามพัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็นระบบ จากการประยุกต์และผสมผสาน
กลยุทธ์การสื่อสารหลากหลายรูปแบบ โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานสู่เป้าหมายภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กรการชั้นน�ำ  แต่อย่างไรก็ดีภายใต้การ
บริหารงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่องค์กรจะต้องด�ำเนินการควบคู่กันไปด้วย อันถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ แต่เป็นส่วนส�ำคัญที่มีผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และ
ความน่าเชือ่ ถือศรัทธาขององค์กร คือ การบริหารการสือ่ สารในภาวะวิกฤติ โดยการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสาร และการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ซึง่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือนักประชาสัมพันธ์
โดยอาศัยหลักในการบริหารภาวะวิกฤติทมี่ ปี ระสิทธิภาพได้รบั การยอมรับในนานาอารยะประเทศ คือ
หลัก 2P2R ซึ่งหมายถึง การเตรียมพร้อม (Preparation) การป้องกัน (Prevention) การจัดการหรือ
ตอบสนองต่อภัย (Response) และการฟืน้ ฟู (Recovery) ดังนัน้ เมือ่ นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งการบริหาร
การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติให้มปี ระสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจในมิตขิ อง
การด�ำเนินการก่อนเกิดวิกฤติ การด�ำเนินการระหว่างเกิดวิกฤติ และการด�ำเนินการภายหลังเกิดวิกฤติ
เพื่อน�ำไปสู่แนวทางของการบริหารงานการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการด�ำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี
ภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
สุวณา สุวรรณจูฑะ*

บทคัดย่อ

หลายปีที่ผ่านมา มีค�ำกล่าวจากบุคคลในหลายภาคส่วนว่าให้ทุกคนเคารพยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลัก “สิทธิมนุษยชน” จนกล่าวได้ว่า ไม่มีบุคคลใดปฏิเสธถึงความส�ำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน
ว่ า เป็ น หลั ก การส� ำ คั ญ ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การเคารพยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต าม แม้ ก ระทั่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ยังได้บัญญัติมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้
หลายประการ เช่น หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 4 ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
หมวด 3 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27 บุ ค คลย่ อ มเสมอกั น ในกฎหมาย
มีสทิ ธิและเสรีภาพและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
เป็นต้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือทีเ่ รียกกันโดยย่อว่า คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลัก “สิทธิมนุษยชน” โดยผ่านกลไกการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เช่นกัน
เมื่อมองขั้นตอนการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในกระบวนการและขั้นตอน
การไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนเอง หรือคณะกรรมการไต่สวน
หรื อ คณะผู ้ ไ ต่ ส วนเบื้ อ งต้ น อั น เป็ น กฎหมายที่ ก� ำ หนดกระบวนการและขั้ น ตอนสอดคล้ อ งกั บ
“หลักสิทธิมนุษยชน” แทบทั้งสิ้น แต่กระนั้นก็ตามผู้จัดท�ำยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมกระบวนการท�ำงาน
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ได้แก่
1. แนวทางในการปฏิบัติในการไต่สวน
2. แนวทางในการปฏิบัติเมื่อมีการก่อความวุ่นวาย ภาวะฉุกเฉิน และความขัดแย้ง ที่มีการใช้
ก�ำลังอาวุธ และ
3. แนวทางการปฏิบัติในการบังคับบัญชาและบริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
ผู้เขียนหวังอย่างยิ่งว่า หากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้น�ำแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวไปใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไต่สวนส�ำนวนคดีของส�ำนักงาน ป.ป.ช. จะส่งผลดียิ่ง
ต่อสายตาประชาคม ในการด�ำรงไว้ซึ่ง “สิทธิมนุษยชน” อย่างเต็มภาคภูมิ
* กรรมการ ป.ป.ช. อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน1

1. ความหมายและค�ำจ�ำกัดความของสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
หมายถึงสิทธิที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด โดยมีความเป็นสากลและมีการ
รับรองไว้ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือกติกา อนุสญ
ั ญา ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552: 6)
ส่วนความหมายตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น
สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล
ที่ได้รับการรับรอง หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือ
ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
2. หลักการของสิทธิมนุษยชนสากล (The Human Rights Principles)
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีหลักการที่ส�ำคัญดังนี้
2.1 เป็นสิทธิตามธรรมชาติทตี่ ดิ ตัวมนุษย์มาตัง้ แต่เกิด มนุษย์ทกุ คนมีศกั ดิศ์ รีประจ�ำตัว ศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์นี้ไม่มีใครมอบให้
- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ คุณค่าของคนในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์
- คุณค่าของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่งทางสังคม
(แตกต่างกัน) กับในฐานะความเป็นมนุษย์ (เท่าเทียมกัน)
- การก�ำหนดคุณค่าที่แตกต่างกันน�ำมาซึ่งการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์
2.2 เป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้
2.3 ไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ว่าสิทธิใดมีความส�ำคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง
2.4 ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
2.5 การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น คือ ประชาชนทุกคนย่อมสามารถ
มีส่วนร่วมในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิต่างๆ ได้
2.6 ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม กล่าวคือ รัฐหรือองค์กรมีหน้าที่ในการก่อให้เกิด
สิทธิมนุษยชน ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักการสากล และประชาชนต้องสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ได้โดยง่าย เป็นไปตามหลักกฎหมายและมีความเท่าเทียมกัน ไม่มีใครอยู่เหนือ
กฎหมาย

1

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

3. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ข้อ 1 ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันและต้องปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง
ข้อ 2 ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ และมีความมั่นคง
ข้อ 4 ห้ามบังคับคนให้เป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ
ข้อ 5 ห้ามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์
ข้อ 6 สิทธิการได้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ 7 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 8 สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากศาล
ข้อ 9 ห้ามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ
ข้อ 10 สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย
ข้อ 11 สิทธิในการได้รบั การสันนิษฐานว่าบริสทุ ธิก์ อ่ นศาลตัดสิน และต้องมีกฎหมายก�ำหนดว่า
การกระท�ำนั้นเป็นความผิด
ข้อ 12 ห้ามรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อสื่อสาร รวมทั้ง
ห้ามท�ำลายชื่อเสียงและเกียรติยศ
ข้อ 13 เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ในประเทศ รวมทั้งการออกนอกประเทศ
หรือกลับเข้าประเทศโดยเสรี
ข้อ 14 สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอื่นเพื่อให้พ้นจากการถูกประหัตประหาร
ข้อ 15 สิทธิในการได้รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ
ข้อ 16 สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
ข้อ 17 สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ข้อ 18 เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเชื่อ หรือการนับถือศาสนา
ข้อ 19 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกรวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 20 สิทธิในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสงบ และห้ามบังคับเป็นสมาชิกสมาคม
ข้อ 21 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรง และโดยผ่านผู้แทนอย่างอิสระ และมีสิทธิ
เข้าถึงบริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
ข้อ 22 สิทธิในการได้รบั ความมัน่ คงทางสังคม และได้รบั สิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยการก�ำหนดระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง
ข้อ 23 สิทธิในการมีงานท�ำตามที่ต้องการ และได้รับการประกันการว่างงาน รวมทั้งได้รับ
ค่าตอบแทนเท่ากันส�ำหรับงานอย่างเดียวกัน และรายได้ต้องพอแก่การด�ำรงชีพส�ำหรับตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนมีสิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
ข้อ 24 สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท�ำงาน
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ข้อ 25 สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ ได้รับปัจจัยสี่ สวัสดิการสังคม
ประกันการว่างงาน เจ็บป่วย เป็นหม้าย ผู้สูงอายุ  ตลอดจน คุ้มครองแม่และเด็กเป็นพิเศษ
ข้อ 26 สิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 27 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและชีวิตของชุมชน และได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ข้อ 28 สังคมต้องมีระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิ
และเสรีภาพตามปฏิญญานี้
ข้อ 29 บุคคลย่อมมีหน้าที่ต่อชุมชน การให้สิทธิเสรีภาพจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น
ข้อ 30 ห้ามมิให้รัฐ กลุ่มชน หรือบุคคลกระท�ำการท�ำลายสิทธิ และเสรีภาพที่ได้รับการรับรอง
ในปฏิญญานี้
(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยา
และกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 : 19)
4. รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4.1 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
4.1.1 หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
4.1.2 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้
เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น
บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่
การใช้ สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพเช่ น ว่ า นั้ น ไม่ ก ระทบกระเทื อ นหรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดทีร่ ฐั ธรรมนูญให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพที่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�ำ
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
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มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัตเิ งือ่ นไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็น
ในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
มาตรา 27 บุ ค คลย่ อ มเสมอกั น ในกฎหมาย มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพและได้ รั บ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม้ ครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ
คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผูเ้ ป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์กรของรัฐย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป เว้นแต่ทจี่ ำ� กัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวติ
หรือร่างกายจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มเี หตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัตกิ ารทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ำมิได้
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
จะกระท�ำมิได้
มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�ำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่
ในเวลาที่กระท�ำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า
โทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�ำความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด และก่อนมี
ค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำ
ความผิดมิได้
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มิให้มีการหลบหนี

การควบคุมหรือคุมขังผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยให้กระท�ำได้เพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ป้องกัน

ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้
ค�ำขอประกันผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 30 การเกณฑ์แรงงานจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ
มาตรา 31 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบรู ณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัว
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือ
การน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา 33 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการค้น
เคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ์การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ำมิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อ
หน้าทีข่ องปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปดิ กัน้ ความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น
มาตรา 35 บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การสัง่ ปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอืน่ เพือ่ ลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึง่
จะกระท�ำมิได้
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การให้น�ำข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท�ำขึ้นไปให้
เจ้าหน้าทีต่ รวจก่อนน�ำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสือ่ ใด ๆ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะกระท�ำในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น
ของเอกชนรัฐจะกระท�ำมิได้ หน่วยงานของรัฐทีใ่ ช้จา่ ยเงินหรือทรัพย์สนิ ให้สอื่ มวลชนไม่วา่ เพือ่ ประโยชน์
ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดในท�ำนองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก�ำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้
ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาที่ตนสังกัดอยู่ด้วย
มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท�ำ
ด้วยประการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีค�ำสั่ง
หรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 37 บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ�ำกัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ การอั น เป็ น สาธารณู ป โภค การป้ อ งกั น ประเทศ หรื อ การได้ ม าซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างอืน่ และต้องชดใช้คา่ ทดแทนทีเ่ ป็นธรรมภายใน
เวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สาธารณะผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการ
เวนคืนนั้น
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้
ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อน�ำอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรม
แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก�ำหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนดหรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์
จะได้คืนให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท
ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์
หรือที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การตรากฎหมายเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ดยระบุ เจาะจงอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทถี่ กู เวนคืนตามความจ�ำเป็น มิให้ถอื ว่าเป็นการขัดต่อมาตรา 26 วรรคสอง
มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
มาตรา 39 การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้
ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท�ำมิได้
การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระท�ำมิได้
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
เพียงเท่าที่จ�ำเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
การตรากฎหมายเพือ่ จัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มลี กั ษณะ
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) ได้รบั ทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
(2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว
(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำ
ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพองค์กร
ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(2) จัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

(3) เข้าชือ่ กันเพือ่ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำ� เนินการใดอันจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด�ำเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุข
ของประชาชนหรือชุมชนและได้รบั แจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทัง้ นี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ
(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด�ำเนินการดังกล่าวด้วย
มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
พรรคการเมืองซึ่งต้องก�ำหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางในการก�ำหนดนโยบายและการส่งผูส้ มัครรับเลือกตัง้ และก�ำหนดมาตรการให้สามารถ
ด�ำเนินการโดยอิสระไม่ถกู ครอบง�ำหรือชีน้ ำ� โดยบุคคลซึง่ มิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนัน้ รวมทัง้
มาตรการก�ำกับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มาตรา 46 สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภค
องค์กรของผูบ้ ริโภคตามวรรคสองมีสทิ ธิรวมกันจัดตัง้ เป็นองค์กรทีม่ คี วามเป็นอิสระ
เพือ่ ให้เกิดพลังในการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิของผูบ้ ริโภคโดยได้รบั การสนับสนุนจากรัฐ ทัง้ นีห้ ลักเกณฑ์
และวิธกี ารจัดตัง้ อ�ำนาจในการเป็นตัวแทนของผูบ้ ริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ
บุคคลผูย้ ากไร้ยอ่ มมีสทิ ธิได้รบั บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยตามที่
กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
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มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึง่ มีอายุเกินหกสิบปีและไม่มรี ายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผูย้ ากไร้
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 49 บุคคลจะใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
ผูใ้ ดทราบว่ามีการกระท�ำตามวรรคหนึง่ ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งต่ออัยการสูงสุดเพือ่ ร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท�ำดังกล่าวได้
ในกรณีทอี่ ยั การสูงสุดมีคำ� สัง่ ไม่รบั ด�ำเนินการตามทีร่ อ้ งขอ หรือไม่ดำ� เนินการภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค�ำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
การด�ำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำการตาม
วรรคหนึ่ง
4.2 กฎหมายอื่นๆ
กฎหมายอืน่ ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายวิธพี จิ ารณา ความอาญา พระราชบัญญัตติ า่ งๆ
อย่างเช่นพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ เหล่านี้ ล้วนต้องอาศัยหลักการและแนวทาง
จากรัฐธรรมนูญในการให้ความคุม้ ครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน คือเป็นสิทธิทรี่ าษฎรสามารถทีจ่ ะ
เรียกร้อง ให้รัฐและเจ้าพนักงานของรัฐละเว้นที่จะไม่กล�้ำกรายสิทธิดังกล่าวนี้ (โปรดดู หยุด  แสงอุทัย,
2555:175) ดังนั้น การกระท�ำใดก็ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพแก่ปวงชนชาวไทยไว้
ไม่สามารถที่จะละเมิดหรือ จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวนั้นได้
4.2.1 ประมวลกฎหมายอาญา
เป็นกฎหมาย ที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับการกระท�ำใดเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น ในทุกมาตราที่เป็นการกระท�ำความผิดตามประมวล
กฎหมายนีจ้ งึ มีโทษควบคูไ่ ปด้วย ถือเป็นการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีส่ อดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
ได้ประกาศใช้มานานแล้วและได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายแห่งกระจัดกระจายกันอยู่ จึงเป็นการ
สมควรที่จะได้ ช�ำระสะสาง และน�ำเข้ารูปเป็นประมวลกฎหมายอาญาเสียในฉบับเดียวกัน
อนึง่ ปรากฏว่าหลักการบางอย่างและวิธกี ารลงโทษ บางอย่างควรจะได้ปรับปรุงให้สมกับ
กาลสมัยและแนวนิยมของนานาประเทศ ในสมัยปัจจุบันหลักเดิมบางประการจึงล้าสมัย สมควรจะได้
ปรับปรุงเสีย ให้สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4.2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เป็นกฎหมายที่ให้อ�ำนาจแก่เจ้าพนักงานในการที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม เช่น การจับ การค้น การควบคุม เป็นต้น แต่เจ้าพนักงานนัน้ ก็ไม่สามารถ
จะด�ำเนินการเกินกว่าที่กฎหมายนี้ ให้อ�ำนาจไว้ได้
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนือ่ งด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก�ำหนดให้สำ� นักงานศาลยุตธิ รรมเป็นหน่วยงานอิสระขึน้ ตรงต่อประธานศาลฎีกา และโดยทีพ่ ระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้กำ� หนดให้สำ� นักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการทีอ่ ยูใ่ น
บังคับบัญชาของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการทีอ่ ยูใ่ น
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี   ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 โดยก�ำหนดเพิม่ เติมให้ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรี
รักษาการในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องตน เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดงั กล่าว จึงจ�ำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
4.2.3 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553
เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้
ได้พยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ จั จุบนั ได้มกี ารแยกศาลยุตธิ รรม
ออกจากกระทรวงยุตธิ รรม โดยมีสำ� นักงานศาลยุตธิ รรมเป็นหน่วยธุรการของศาลยุตธิ รรมทีเ่ ป็นอิสระ
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ให้สอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละโครงสร้างใหม่ ประกอบกับสมควรปรับปรุงในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการให้
ความคุม้ ครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธปี ฏิบตั ติ อ่ เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทัง้ ในส่วน
ของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ จึงจ�ำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
4.2.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
เป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสงเคราะห์ ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพ และส่ ง เสริ ม
ความประพฤติเด็ก ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระส�ำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน
สมควรก�ำหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการ
อุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัว รวมทัง้ ป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครือ่ งมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
หรือถูกเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธกี ารส่งเสริมความร่วมมือในการคุม้ ครองเด็ก
ระหว่ า งหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
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สุวณา สุวรรณจูฑะ

ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงจ�ำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
4.2.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
เป็นกฎหมายที่มุ่งประสงค์ไม่ให้ เกิดความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งหมายความรวมถึง
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท�ำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย
แก่รา่ งกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับ หรือใช้อำ� นาจครอบง�ำผิดคลองธรรม
ให้บคุ คลในครอบครัวต้องกระท�ำการ ไม่กระท�ำการ หรือยอมรับการกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดโดยมิชอบ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัญหาการแก้ไขการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากการท�ำร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไป การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญามาบังคับกับการกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เนือ่ งจากกฎหมาย
อาญามีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระท�ำความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดหรือปกป้อง
คุ้มครองผู้ท่ีถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา เพราะสามารถ
ก�ำหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการด�ำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยให้
ผู้กระท�ำความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท�ำผิดซ�้ำ รวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัวไว้ได้ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ
จากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
4.2.6 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
เป็นกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นคนไทย
หรือคนต่างด้าวก็ตามที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น จากการค้าประเวณี จากสื่อลามก
อนาจาร หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ การน�ำคนมาเป็นทาส เป็นขอทาน เป็นต้น
และยังรวมถึงการบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วย
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัตมิ าตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าผูห้ ญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ยังไม่ได้กำ� หนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุม
การกระท�ำเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลที่มิได้จ�ำกัดแต่เฉพาะหญิงและเด็กและกระท�ำ
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายมากขึน้ เช่น การน�ำบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไปค้านอกราชอาณาจักร
บังคับใช้แรงงานบริการ หรือขอทานบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ประการอื่น ซึ่งในปัจจุบันได้กระท�ำในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น ประกอบกับ
ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร และพิธสี าร เพือ่ ป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผูห้ ญิงและเด็ก เพิม่ เติม
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร จึงสมควรก�ำหนด
ลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระท�ำดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทัง้ ปรับปรุงการช่วยเหลือและคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายให้เหมาะสม
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
4.2.7 พระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงอืน่ ๆ เป็นกฎหมายทีร่ ะบุรายละเอียดเฉพาะเรือ่ ง
แต่ทุกฉบับล้วนต้องสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางตามที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้ทั้งสิ้น

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลส�ำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย

มาตรฐานสิทธิมนุษยชน เป็นมาตรฐานขั้นต�่ำที่แต่ละประเทศควรด�ำเนินการให้ได้ หรือแต่ละ
ประเทศจะก�ำหนดมาตรฐานทีส่ งู กว่าก็ได้ และมาตรฐานดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันกับตัวแทนของประเทศ
รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศเหล่านั้นด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
จะต้องรู้ และใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง และชอบธรรม (Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights, 2004)
1. ประมวลกฎหมายและจริยธรรม
1.1 หลักการ สิทธิมนุษยชนเป็นศักดิ์ศรีที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลา เพื่อปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์
1.2 แนวทางในการปฏิบัติ
(1) การเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา จะน�ำมาสร้างความชอบธรรม
ในการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้
(2) เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งอ�ำนาจตามกฎหมาย
และข้อจ�ำกัดของอ�ำนาจดังกล่าวนั้นด้วย
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
2.1 หลักการ
(1) เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลทั้งปวง ภายใต้ข้อจ�ำกัด
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(2) การจ�ำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นจะท�ำได้เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งการให้การ
ยอมรับและเคารพในสิทธิของผู้อื่น และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
2.2 แนวทางในการปฏิบัติ รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ และต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมไว้
3. การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย
3.1 หลักการ มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยมีเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องสิทธิและ
ศั ก ดิ์ ศ รี บุคคลทั้งปวง มีความเท่าเทีย มกั นตามกฎหมาย และมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บการปกป้ อ งคุ ้ ม ครอง
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สุวณา สุวรรณจูฑะ

ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่บางกรณีทมี่ กี ารใช้มาตรการพิเศษบางอย่าง เพือ่ ใช้กบั บุคคลทีต่ อ้ ง
ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ แตกต่างจากบุคคลปกติ เช่น สตรี เด็ก และเยาวชน คนป่วย คนชรา และ
บุคคลอื่นที่ต้องได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
3.2 แนวทางในการปฏิบัติ
(1) สร้างความคุ้นเคยกับชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน รับฟังความต้องการ
ข้อร้องเรียน และค�ำแนะน�ำของชุมชน
(2) ต้องมีจิตส�ำนึกให้รับรู้ถึงความส�ำคัญของการมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
การที่ต้องมีความยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทีเ่ รียกโดยย่อว่า “ส�ำนักงาน
ป.ป.ช.” มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
3. ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการ
และการเมือง
4. ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
5. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส�ำนักงาน ป.ป.ช.
อ�ำนาจหน้าที่ :
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารประเทศ ก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยแบ่งอ�ำนาจ
หน้าที่หลักๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านป้องกัน   เป็นสิ่งที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความส�ำคัญมาก โดยเน้นในเรื่องการรณรงค์
การสร้างจิตส�ำนึก ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของสังคม
รวมไปถึงประเทศชาติอีกด้วย
2. ด้านปราบปราม เป็นหน้าทีท่ เี่ กีย่ วกับการไต่สวนด้วยความยุตธิ รรม และรวดเร็ว นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการคุ้มครองพยาน
3. ด้ า นตรวจสอบ ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช. มี อ� ำ นาจในการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ของราชการ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง
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4. ด้านวิชาการ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่อยู่ในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด�ำเนินงาน
ควบคูไ่ ปกับแผนยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ น
และการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ยึดมั่นอยู่ในหลัก
นิติรัฐและหลักธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ทุกภาคส่วน ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดยส่งเสริมการปลูกจิตส�ำนึกให้สังคมไทย
มีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ รวมทัง้ พัฒนา
ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ�ำนาจ
5. ด้านการต่างประเทศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส�ำคัญกับการประสานงานคดีทุจริต
ระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริต ทั้งในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และแบบทวิภาคีกับองค์กรต่อต้านการทุจริตในประเทศต่างๆ
อาทิ จีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์ ราชอาณาจักรภูฏาน และองค์กรระหว่างประเทศ
อย่าง World Bank และ UNODC เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเวทีในการแลกเปลีย่ น
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติวา่ ด้วย
การต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14
ในปี พ.ศ. 2556 – 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ไว้ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้ า งเสริ ม ค่ า นิ ย มสุ จ ริ ต และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
อย่างกว้างขวาง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ด�ำเนินบทบาทหน้าที่เป็นองค์กรหลัก (Prime mover)
ในการประสานงาน กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ สร้างความร่วมมือในการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชนทุกวัยและทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนากลไกและรูปแบบในการตรวจสอบทรัพย์สนิ และปราบปรามการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สิน การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วจนไม่มีคดี
คงค้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อขยายเครือข่ายภาคประชาชน/ประชาสังคมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
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3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายภายในประเทศ
4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในการสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูล
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการที่ดีในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization-LO) มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้
ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ใช้เครือ่ งมือการประชาสัมพันธ์เชิงสังคมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
สื่อสารระหว่างส�ำนักงาน ป.ป.ช. และเครือข่ายกับสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ทางด้านต้นทุน
ของการทุจริตคอร์รัปชันที่มีต่อประชาชน องค์กร และประเทศชาติ และเพื่อปลุกกระแสการให้
ความส�ำคัญกับปัญหาการทุจริตภายในองค์กรระดับประเทศ
นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ต้องยึดถือ
ด�ำเนินการด้วย 4 ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตส�ำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต่ อ มาส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ ก� ำ หนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ให้มคี วามครอบคลุมกระบวนการด�ำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัย เพือ่ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด�ำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท�ำหน้าที่
ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา และความเสียสละ
เพือ่ ส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทกุ ภาคส่วนมีพฤติกรรมทีไ่ ม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” จากสถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต่างมีขอ้ เรียกร้องทีส่ อดคล้องร่วมกันประการหนึง่ คือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าทีร่ ฐั
การแสดงออกซึ่งเจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน
ต่อการทุจริตประพฤติมชิ อบไม่วา่ จะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ�ำนงทางการเมือง
อันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมชิ อบ ดังนัน้
เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน
จึงได้ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์การน�ำเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน�ำเจตจ�ำนงทางการเมืองในเรื่อง
การต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่าง
ทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์สว่ นตน โดยพบตัง้ แต่ขนั้ ตอนการก�ำหนดนโยบายของพรรคการเมือง
การใช้อ�ำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
จึงได้กำ� หนดให้มยี ทุ ธศาสตร์ “สกัดกัน้ การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึง่ เป็นยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ ป้องกันการทุจริต
ตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก�ำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตัง้ แต่เริม่ ขัน้ ก่อตัว
นโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก�ำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย
(Policy Decision) ขัน้ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ (Policy Implementation) ขัน้ การประเมินนโยบาย
(Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ลดโอกาสการทุจริตหรือท�ำให้การทุจริตเกิดยากขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ โดยอาศัยทัง้ การก�ำหนด
กลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอืน่ ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”ยุทธศาสตร์การปฏิรปู
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ เน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไก
และกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผูก้ ระท�ำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปราม
การทุ จ ริ ต และจะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ในการพั ฒ นากลไก
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท�ำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท�ำ
การทุจริตจะได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท�ำการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใส
และการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การประเมินและวิธกี ารส�ำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัดก�ำกับ ติดตามให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการท�ำงาน รวมไปถึงการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดแนวทาง
การจัดท�ำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อมา
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบตามที่ส�ำนักงบประมาณ
ได้เสนอเรื่อง การก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดท�ำแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำ� ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ ประกอบกับน�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนแม่ บ ทบู ร ณาการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เชือ่ มโยงไปสูย่ ทุ ธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals : SDGs) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนแม่บทมีปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพื้นฐานของแผนแม่บท
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 20 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ
ด�ำเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการท�ำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน
ทางความคิดของประชาชนทีน่ อกจากตนเองจะไม่กระท�ำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริต
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทยอีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ เจตจ�ำนงทางการเมืองของประชาชนทีต่ อ้ งการสร้างชาติทสี่ ะอาดปราศจากการทุจริต
จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับ
ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทัง้ นี้ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม
และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ ให้มีมาตรฐานสากล
แผนแม่บทบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) จึงก�ำหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์นี้
มุง่ เน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธคี ดิ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกช่วงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการก�ำหนดกลไกด้านการป้องกัน
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นสากล ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบให้สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดปัจจุบัน

ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

พลต�ำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
(Pol.Gen.Watcharapol Prasarnrajkit)

กรรมการ ป.ป.ช.

นายปรีชา เลิศกมลมาศ  
(Mr.Preecha Lertkamolmart)

พลต�ำรวจเอก สถาพร หลาวทอง
(Pol.Gen.Sataphon Laothong)

นายณรงค์ รัฐอมฤต
(Mr.Narong Rathamarit)

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ
(Miss Supa Piyajitti)

234
_19-0384(001-304)P3.indd 234

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

นายวิทยา อาคมพิทักษ์
(Mr.Vittaya Arkompituk)

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
(Mrs.Suwana Suwanjuta)

นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร
(Mr.Surasak Keereevichien)

พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์
(Gen.Boonyavat Kruahongs)

หน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ
ป.ป.ช.)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ไต่ ส วนและมี ค วามเห็ น กรณี มี ก ารกล่ า วหาผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ ง ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ�ำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(2) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร�่ำรวยผิดปกติ กระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
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(3) ก�ำหนดให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กร
อิสระและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว
(4) ไต่สวนเพื่อด�ำเนินคดีในฐานความผิดอื่นที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนด
หรือที่มีกฎหมายก�ำหนดให้อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(5) หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจอืน่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่น
(6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อรัฐสภาทุกปี ทั้งนี้
ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายมาแถลงรายงานดังกล่าว
ต่อรัฐสภา และให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะ
(7) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ
หรือองค์กรอัยการในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต การกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่
ราชการหรือการกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
2) จั ด ให้ มี ม าตรการและกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ  มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด
3) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดที่เป็น
ช่องทางให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลดีต่อราชการได้
(8) ก�ำหนดมาตรการและกลไกที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพือ่ มีสว่ นร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ    
ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือพยานหลักฐาน
ส�ำหรับการกระท�ำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยช่องทางดังกล่าว
ต้องมีวิธีการที่ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว รวมทั้งด�ำเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
2) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดให้มีกลไกการแจ้งเตือน
กรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน
3) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของ
การทุจริตรวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง
4) รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อน�ำไปปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส�ำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ซึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
1) มีค�ำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น มาให้ถ้อยค�ำหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน
2) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำ  หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อประโยชน์
ในการไต่สวน
3) ด�ำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�ำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ท�ำการ
หรือสถานทีอ่ นื่ ใด รวมทัง้ ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนึ้ และพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน
หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวน และหากยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลา
ดังกล่าวให้สามารถด�ำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ
4) มีค�ำสั่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานเอกชนชี้แจงข้อเท็จจริง อ�ำนวยความสะดวก หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
5) จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สิน
และการด�ำเนินคดีในการติดตามทรัพย์สนิ ในต่างประเทศได้ ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก�ำหนด
(9) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ หรือบุคคลใด กระท�ำความผิด
(10) ไต่สวนและวินิจฉัยการกระท�ำความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งได้กระท�ำลงนอกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวน
และวินิจฉัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(11) ด�ำเนินการตามค�ำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริตที่ผู้ประสานงาน
กลางตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด�ำเนินการหรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศในคดีทจุ ริตซึง่ มิใช่คำ� ร้องขอความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
(12) ก�ำหนดต�ำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามบทบัญญัติกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(13) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนีส้ นิ ของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีย่ นื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ
และหนี้สิน
(14) ก�ำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
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(15) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ และเอกสาร
ประกอบของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(16) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีย่ นื่ บัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
(17) ด�ำเนินการส่งเรือ่ งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขอให้ศาลมีคำ� สัง่ หรือค�ำพิพากษาให้ยกเลิก
หรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์หรือ
ออกเอกสารสิทธิ แก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ทางราชการ
(18) ด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกีย่ วกับความซือ่ สัตย์
สุจริต รวมทัง้ ด�ำเนินการให้ประชาชนหรือกลุม่ บุคคลมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(19) ด�ำเนินการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศโดยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต
(20) ก�ำหนดวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือต�ำแหน่งอื่น
ที่เทียบเท่า
(21) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(22) ด�ำเนินการอืน่ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีบ้ ญ
ั ญัตหิ รือกฎหมายอืน่ ก�ำหนด
ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่
(22.1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
           (22.2) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542
(22.3) พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
ในการด�ำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�ำผิดมาฟ้องลงโทษ
(2) ด�ำเนินการขอให้ศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจออกหมายเพือ่ ให้มกี ารจับและควบคุมตัว ผูถ้ กู กล่าวหา
ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระท�ำความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด�ำเนินการต่อไป
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

(3) ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นได้ เพื่อร้องขอให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
(4) ฟ้องคดีหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมืองหรือศาลที่มีเขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแล้วแต่กรณี ดังนี้
           (4.1) ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. และอั ย การสู ง สุ ด ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานขึ้ น
พิจารณาแล้ว ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีได้
           (4.2) ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด
(5) มีอำ� นาจส่งเรือ่ งให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูถ้ กู กล่าวหาสัง่ พักราชการหรือ พักงาน เพือ่ รอฟังผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่
ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนข้อเท็จจริง
(6) จัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือ
นิตบิ คุ คลเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีคสู่ ญ
ั ญาใด
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญ หรือกรณีมีความจ�ำเป็นจะต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการช�ำระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล โดยการประสานหรือสัง่ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องรับเรือ่ งดังกล่าวไป
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ แล้วให้หน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการด�ำเนินการให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบ
กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สืบเนือ่ งจากพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561 ก�ำหนดวิธีการไต่สวน โดยวางหลักการไว้ ดังนี้
1) มาตรา 46 ในการด�ำเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบือ้ งต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน แล้วแต่กรณี ต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริง
ที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา
พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหาน�ำส่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หัวหน้า
พนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนจะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดขั้นตอนมิได้ เว้นแต่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชี้มูลแล้ว หรือเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวิงเวลาหรือใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริต
ในกรณีทผี่ ถู้ กู กล่าวหาขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงาน
ไต่สวนเรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานไต่สวนด�ำเนินการ
ตามทีร่ อ้ งขอ แต่ผถู้ กู กล่าวหาต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งข้อกล่าวหา ทัง้ นี้ เว้นแต่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือกรรมการที่ก�ำกับดูแลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจ
ประวิงเวลา หรือใช้สทิ ธิโดยไม่สจุ ริต หรือบุคคลหรือเอกสารทีข่ อให้เรียกนัน้ ไม่มผี ลต่อการวินจิ ฉัยของ
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ตอ้ งบันทึกเหตุนนั้ ไว้ในส�ำนวนการไต่สวนหรือรายงานการไต่สวนเบือ้ งต้นด้วย
หลักการตาม มาตรา 46 นี้ กล่าวโดยย่อคือการเริม่ ต้นกระบวนการไต่สวนทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงข้อเท็จจริง
ที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วย รวมทั้งต้องรับฟังพยานหลักฐานใดๆ ที่ผู้ถูกกล่าวหาน�ำส่งก่อนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชมี้ ลู จะอ้างไม่รบั พยานหลักฐานว่าพ้นระยะเวลาชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาแล้ว
ไม่ได้ ซึ่งเป็นหลักที่ผดุงไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาอย่างสูงสุด
2) มาตรา 47 ให้เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการทีจ่ ะควบคุมและกวดขัน
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการไต่สวน ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในหมวดนี้ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณีด�ำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี
3) มาตรา 48 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ว่า
มีการกระท�ำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจโดยพลัน โดยในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีการไต่สวน ต้องไต่สวน
และมีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ซึ่งต้อง
ไม่เกินสองปีนับแต่วันเริ่มด�ำเนินการไต่สวน
ในการก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ค�ำนึงถึงความรวดเร็ว ความยากง่าย
ของการไต่สวน และอายุความของการด�ำเนินการในเรื่องนั้น โดยจะระบุระยะเวลาของการไต่สวน
ข้อกล่าวหาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันก็ได้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ� ำ เป็ น อั น ไม่ อ าจด� ำ เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
หรือวรรคสอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปตามที่จ�ำเป็นได้แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกินสามปี เว้นแต่เป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศ หรือขอให้หน่วยงานของ
ต่างประเทศด�ำเนินการไต่สวนให้ หรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ จะขยายระยะเวลาออก
เท่าที่จ�ำเป็นก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควร
เชือ่ ได้วา่ การใช้จา่ ยเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อนั เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือใช้อำ� นาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ�ำนาจ
จะด�ำเนินการใดได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนโดยพลัน โดยให้ถือว่าเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท�ำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�ำนวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายใต้กำ� หนดอายุความ เมือ่ พ้นก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสาม หรือตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงมีหน้าที่และอ�ำนาจที่จะ
ด�ำเนินการไต่สวน และมีความเห็น หรือวินิจฉัย หรือด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป แต่ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสอบสวนและด�ำเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

หลักการตาม มาตรา 47 และ มาตรา 48 นี้ กล่าวโดยย่อคือการก�ำหนดเวลาเร่งท�ำการไต่สวน
ของเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักการที่ระยะเวลา 2-3 ปี เพื่อมิให้การไต่สวนล่าช้าจนผู้ถูกกล่าวหาเสียสิทธิ
ที่พึงมีพึงได้ รวมทั้งหากได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ฯ ก็ต้องเร่งด�ำเนินการไต่สวนโดยพลัน
4) มาตรา 49 เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไม่วา่ จะเป็นกรณีทมี่ กี ารกล่าวหาหรือไม่ ให้เลขาธิการหรือผูท้ เี่ ลขาธิการมอบหมายตรวจสอบเบือ้ งต้นก่อน
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก� ำ หนด หากตรวจสอบเบื้ อ งต้ น แล้ ว พบว่ า มี ข ้ อ มู ล
หรือรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะด�ำเนินการต่อไป หรือความผิดที่กล่าวหานั้นไม่ได้อยู่ในหน้าที่
และอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้พิจารณา
ตามมาตรา 54 หรือมาตรา 55 (1) ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้
พิจารณาตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีค�ำสั่งไม่รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่มีค�ำกล่าวหาให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้พิจารณาและมีค�ำสั่งแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
ค�ำกล่าวหาใดที่ไม่มีเหตุที่ไม่รับไว้พิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้ด�ำเนินการไต่สวนต่อไป
ผูก้ ล่าวหาซึง่ ไม่เห็นด้วยกับค�ำสัง่ ไม่รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณาของกรรมการตามวรรคสอง อาจมีหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนค�ำสั่งนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตาม
วรรคสอง
ในการตรวจสอบเบื้องต้นให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอ�ำนาจตามมาตรา 34 (1)
(2) และ (3) ด้วย
หลักการตาม มาตรา 49 นี้ กล่าวโดยย่อคือก่อนเข้าสู่กระบวนการไต่สวน จะถูกคัดกรอง
เบื้องต้นด้วยวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน เพื่อเป็นการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถูกร้องเรียน
ที่อาจถูกกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดีหรือยืมเครื่องมือรัฐในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนได้
5) มาตรา 50 ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเลขาธิการ หัวหน้าพนักงาน
ไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน เป็นผู้ไต่สวนเบื้องต้นได้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามวรรคหนึง่ ให้เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวนด�ำเนินการเป็นคณะ ประกอบด้วยเลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนเป็น
หัวหน้า พนักงานไต่สวนอย่างน้อยหนึง่ คนร่วมเป็นคณะ และอาจมีผชู้ ว่ ยพนักงานไต่สวนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้ และในการไต่สวนปากค�ำผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานต้อง
กระท�ำโดยเลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหนึ่งคน และผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก�ำหนด
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การไต่สวนเบือ้ งต้นตามวรรคหนึง่ ต้องด�ำเนินการให้เสร็จและจัดท�ำรายงานการไต่สวนเบือ้ งต้น
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้ระยะเวลาตามมาตรา 48 ในกรณีที่ไม่อาจด�ำเนินการไต่สวนเบื้องต้นตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนดในวรรคสามให้เลขาธิการ หัวหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนแจ้งอุปสรรคและ
ปัญหาในการด�ำเนินการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและระยะเวลาด�ำเนินการ เพื่อให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาสัง่ ขยายระยะเวลา โดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน
หกสิบวัน ในการนีค้ ณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นผูม้ อี ำ� นาจ
ขยายระยะเวลาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รบั เรือ่ งใดไว้พจิ ารณาแล้ว หากไม่สามารถด�ำเนินการต่อไปได้
เพราะเหตุขาดอายุความ อันเนื่องมาแต่การมิได้ปฏิบัติตามระยะเวลาตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ ยุตกิ ารด�ำเนินคดีอาญา และหากการขาดอายุความดังกล่าว
เกิดจากความผิด หรือ   จงใจปล่อยปละละเลย หรือประมาทเลินเล่อของผูใ้ ด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด�ำเนินการเพื่อลงโทษผู้นั้นโดยเร็ว
ในการไต่สวนเบือ้ งต้นให้เลขาธิการและหัวหน้าพนักงานไต่สวน มีอำ� นาจตามมาตรา 34 (1) (2)
และ (3) ด้วย
เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำกับการไต่สวนเบือ้ งต้นให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรม คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะมอบหมายให้ ก รรมการแต่ ล ะคนก� ำ กั บ ดู แ ลการไต่ ส วนเบื้ อ งต้ น ในแต่ ล ะด้ า นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนดก็ได้
หลักการตาม มาตรา 50 นี้ กล่าวโดยย่อคือเป็นการวางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ไต่สวน
เบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในคดีประเภทที่ไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือ
มิใช่กรณีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ถูกร้องเรียน
6) มาตรา 51 ในการไต่สวนเรือ่ งใดทีเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง หรือเป็นกรณี
มีการไต่สวนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนเอง หรือจะแต่งตัง้ กรรมการไม่นอ้ ยกว่าสองคนและบุคคลอืน่
เป็นคณะกรรมการไต่สวนก็ได้
การแต่งตัง้ บุคคลอืน่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อาจแต่งตั้งจากหัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่ตามความเหมาะสมกับเรื่องที่
ไต่สวนได้
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึง่ มีอำ� นาจแต่งตัง้ หัวหน้าพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนในการด�ำเนินการตามหน้าที่ได้ตามที่
เห็นสมควร
ในกรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องมีผทู้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งที่
ท�ำการไต่สวน ให้คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งมีอ�ำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวที่ไม่มี
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ลักษณะตามมาตรา 56 ให้เป็นทีป่ รึกษาหรือเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒนิ นั้
เป็นกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนได้
ให้ที่ปรึกษาตามวรรคสี่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ
คณะกรรมการไต่สวนตามวรรคหนึ่งต้องด�ำเนินการให้เสร็จและจัดท�ำส�ำนวนการไต่สวนเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และให้นำ� ความในมาตรา 50
วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนเอง ให้น�ำความในวรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้ามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
หลักการตาม มาตรา 51  นี้ กล่าวโดยย่อคือเป็นการวางหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน โดยมีกรรมการ ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่า
สองคนและบุคคลอื่นเป็นคณะกรรมการไต่สวน
7) มาตรา 52 ในการพิ จ ารณารายงานการไต่ ส วนเบื้ อ งต้ น หรื อ ส� ำ นวนการไต่ ส วน
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบด้วยกับรายงานการไต่สวนเบื้องต้นหรือส�ำนวน
การไต่สวนรวมทั้งที่ไต่สวนเพิ่มเติมแล้ว ให้ถือว่ารายงานหรือส�ำนวนดังกล่าว เป็นส�ำนวนการไต่สวน
ของคณะกรรมการป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเพื่อมีมติว่ากรณีมีมูลตามที่กล่าวหา
หรือไม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมตามมาตรา 75 วรรคสอง
8) มาตรา 53 นอกจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบเบื้องต้น
การไต่สวน และการไต่สวนเบื้องต้นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้แล้วให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำ� นาจออกระเบียบก�ำหนดรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการตรวจสอบเบือ้ งต้น
การไต่สวน และการไต่สวนเบื้องต้นได้ แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็นหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้น โดยอย่างน้อยต้องก�ำหนดระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการ และขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่ละระดับให้ชดั เจน และมีระบบ
การติดตามตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม
9) มาตรา 54 ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนีข้ นึ้ พิจารณา
(1) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันเป็นสาระส�ำคัญแก่คดี ซึ่งอาจท�ำให้ผลของ
ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปลี่ยนแปลงไป
(2) เรือ่ งทีเ่ ป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำ� สัง่
เสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัย
ในเนื้อหาแห่งคดีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยกค�ำกล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้
(3) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาตาย เว้นแต่เป็นกรณีร�่ำรวยผิดปกติ
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สุวณา สุวรรณจูฑะ

10) มาตรา 55 ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกเรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนีข้ นึ้ พิจารณา
เว้นแต่มหี ลักฐานปรากฏชัดแจ้งและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเป็นกรณีทเี่ ป็นการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
(1) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินสิบปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา
(2) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีการด�ำเนินการต่อผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหา
ตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการด�ำเนินการนั้น
ไม่เที่ยงธรรม
(3) ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากต�ำแหน่ง
ที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกินห้าปี ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องภายในก�ำหนดเวลา แม้จะพ้นก�ำหนดเวลา
ห้าปีแล้วก็ให้มีอ�ำนาจด�ำเนินการต่อไปได้
		
หลักการตาม มาตรา 54 และ มาตรา 55 นี้ กล่าวโดยย่อคือการก�ำหนดข้อห้ามประเภท
เรือ่ งกล่าวหาทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่อาจยกขึน้ พิจารณาได้อกี ซึง่ เป็นการก�ำหนดไม่ให้กระทบสิทธิ
ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกด�ำเนินคดีซ�้ำ  หรือเป็นกรณีที่มิใช่เรื่องก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ
เป็นเรื่องที่อาจค้นหาพยานหลักฐานได้ยาก
11) มาตรา 56 ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน
ผูช้ ว่ ยพนักงาน    ไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึง่ มีเหตุดงั ต่อไปนี้ เข้าร่วมด�ำเนินการไต่สวน พิจารณา
หรือวินิจฉัยคดี
(1) รูเ้ ห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกีย่ วกับเรือ่ งทีก่ ล่าวหาในฐานะอืน่ ทีม่ ใิ ช่
ในฐานะกรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มาก่อน
(2) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ
ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(5) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือ
ขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
ในการด�ำเนินการในเรือ่ งใด กรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดมีเหตุตามวรรคหนึ่งในเรื่องนั้น ให้ผู้นั้นแจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผูท้ คี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายโดยเร็ว และระหว่างนัน้ ห้ามมิให้บคุ คล
ดังกล่าวยุ่งเกี่ยวกับการด�ำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายจะวินิจฉัย ซึ่งต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
รับแจ้ง
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ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านกรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน
พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย ซึ่งมีเหตุ
ตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างที่รอการวินิจฉัย
ให้กรรมการ กรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกคัดค้านระงับการปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อน
การยื่นค�ำคัดค้าน การพิจารณาค�ำคัดค้าน และการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาด�ำเนินการ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
หลักการตาม มาตรา 56 นี้ กล่าวโดยย่อคือการก�ำหนดเหตุคัดค้าน เพื่อให้การไต่สวนมีความ
เป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหา
12) มาตรา 57 ในระหว่างการไต่สวน หากปรากฏว่าผูถ้ กู กล่าวหาพ้นจากต�ำแหน่งหรือพ้นจาก
ราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำ� นาจด�ำเนินการไต่สวน
เพือ่ ด�ำเนินคดีอาญา ด�ำเนินการทางวินยั หรือขอให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ต่อไปได้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากต�ำแหน่งหรือพ้นจากราชการอันเนื่องมาจากความตายให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจด�ำเนินการไต่สวนในข้อกล่าวหาว่าร�่ำรวยผิดปกติต่อไปได้
หลักการตาม มาตรา 57 นี้ กล่าวโดยย่อคือการไต่สวนในข้อกล่าวหาว่าร�่ำรวยผิดปกติ
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ น�ำทรัพย์สนิ ทีร่ ำ�่ รวยผิดปกติตกคืนมาเป็นของแผ่นดิน มิได้มงุ่ หมายทีจ่ ะบังคับเอากับ
เสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้น แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะถึงแก่ความตายก็ไม่อาจยุติการด�ำเนินการได้
13) มาตรา 58 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ส�ำนักงาน
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
และให้เปิดเผยเหตุผลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เว้นแต่เป็นกรณี
การด�ำเนินการสอบสวนตามมาตรา 88
หลักการตาม มาตรา 58 นี้ กล่าวโดยย่อคือการคืนความเป็นธรรมทางสังคมให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา
เมื่อพบว่าข้อกล่าวหานั้นๆ ไม่มีมูล
14) มาตรา 59 ในการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นค�ำกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือส�ำนักงาน
ภายใต้บังคับมาตรา 55 การกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ ให้กล่าวหาในขณะที่ผู้ถูกร้องเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เกินห้าปี แต่ไม่ตดั อ�ำนาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ที่จะยกค�ำกล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ถูกร้องพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าว
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการยกค�ำกล่าวหาขึ้นพิจารณาหรือกรณีที่ยกเหตุอันควรสงสัยขึ้นไต่สวนภายใน
ก�ำหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำ� นาจด�ำเนินการกับเจ้าพนักงานของรัฐอืน่
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ซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในเรื่องนั้นได้ด้วย ไม่ว่าผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
หรือพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าวแล้ว
หลักการตาม มาตรา 59 นี้ กล่าวโดยย่อคือจะกล่าวหาเจ้าหน้าทีต่ อ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ปกติ
ต้องพ้นต�ำแหน่งมาแล้วไม่เกอน 5 ปี หากเกินแต่ยังไม่พ้น 10 ปี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ยกเหตุ
อันควรสงสัยขึ้นด�ำเนินการไต่สวนได้
15) มาตรา 60 ค�ำกล่าวหาว่ามีการกระท�ำความผิดทีอ่ ยูใ่ นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
(2) ชื่อหรือต�ำแหน่งของผู้ถูกร้อง
(3) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท�ำผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน
หรืออ้างพยานหลักฐาน
ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้
การกล่าวหาตามวรรคหนึง่ จะท�ำด้วยวาจาหรือท�ำเป็นหนังสือก็ได้ และจะส่งด้วยวิธใี ดๆ ทีจ่ ะให้
ค�ำกล่าวหานัน้ ถึงส�ำนักงานก็ได้ ในกรณีทที่ ำ� ด้วยวาจา ให้เป็นหน้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงาน
ไต่สวนที่จะบันทึกรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
ให้ส�ำนักงานจัดให้มีระบบในการจดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนที่รักษาไว้เป็น
ความลับ และไม่วา่ กรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดังกล่าวมิได้ และให้ลบชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูก้ ล่าวหาออกจาก
หนังสือกล่าวหานั้น
หนังสือกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา ถ้ามีรายละเอียดตาม (3) แล้ว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะปฏิเสธไม่รับไว้พิจารณาไม่ได้
การกล่าวหาบุคคลตามมาตรานี้ ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ทีถ่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติไว้เป็นความผิดด้วย
หลักการตาม มาตรา 60  นี้ เป็นการวางเงือ่ นไขการจัดท�ำข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
16) มาตรา 61 ในกรณีทผี่ เู้ สียหายได้รอ้ งทุกข์หรือมีผกู้ ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำ� เนินคดี
กับเจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอืน่ ใดในข้อหาใดๆ บรรดาทีอ่ ยูใ่ นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรือ่ งทีไ่ ด้รบั มาตามวรรคหนึง่ ไม่อยูใ่ นหน้าที่
และอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรง
ที่เป็นการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนเป็นผูด้ ำ� เนินการ ก็ให้สง่ เรือ่ งคืนพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจาก
พนักงานสอบสวน โดยจะก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการให้พนักงานสอบสวนต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยก็ได้
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท�ำ
คูม่ อื แจกจ่ายให้พนักงานสอบสวนอย่างทัว่ ถึงเพือ่ ให้พนักงานสอบสวนทราบว่าเรือ่ งใดบ้างทีอ่ ยูใ่ นหน้าที่
และอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในกรณีที่มีเหตุจะต้องขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจ
เพื่อให้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่นที่จะจับโดยไม่มีหมายจับได้
ให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจมีอ�ำนาจจับบุคคลดังกล่าวได้
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจทีจ่ บั บุคคลดังกล่าวไว้ ส่งตัวผูถ้ กู จับพร้อมทัง้ บันทึกการจับ
มายังพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับมาถึง
ที่ท�ำการของพนักงานสอบสวน โดยมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่น�ำตัวผู้ถูกจับจากที่จับมายัง
ที่ท�ำการของพนักงานสอบสวน รวมเข้าในก�ำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย ในกรณีที่ไม่จ�ำต้อง
มีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป โดยมีประกัน หรือไม่มี
ประกันก็ได้
ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมตัวผูถ้ กู จับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยืน่ ค�ำร้องต่อศาล
เพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาส�ำหรับความผิดที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้น
17) มาตรา 62 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่อ�ำนวยการระดับสูงหรือ
เทียบเท่าลงมามีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดในเรื่อง
ที่ มิใช่ เป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ บรรดาที่ อ ยู ่ ในหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด�ำเนินการแทน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รบั เรือ่ งตามวรรคหนึง่ ให้สำ� นักงานด�ำเนินการส่งเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ไว้
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อด�ำเนินการต่อไปภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ส�ำนักงานได้รับเรื่อง
การเทียบต�ำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะวางหลักเกณฑ์การด�ำเนินการไต่สวนและการชีม้ ลู ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐให้สอดคล้องกับการด�ำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก็ได้
ในการด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐด�ำเนินการตามก�ำหนดระยะเวลาทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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18) มาตรา 63 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นหน้าที่
และอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 28 (2) และ (4) ที่มิใช่ความผิดร้ายแรงให้พนักงาน
สอบสวนด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้
19) มาตรา 64 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นว่าเรื่องที่มีการกล่าวหาเรื่องใด
มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือกล่าวหาในเรือ่ งทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนของผู้ถูกร้อง
ด�ำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอ�ำนาจก็ได้
20) มาตรา 65 เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 61 มาตรา 62
มาตรา 63 และมาตรา 64 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด�ำเนินการไปตามหน้าที่และอ�ำนาจของตน
และรายงานผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและภายในก�ำหนด
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
21) มาตรา 66 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วยกับผลการด�ำเนินการตามรายงาน
ตามมาตรา 65 หรือมีกรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการด�ำเนินการนั้นจะ
ไม่เทีย่ งธรรมให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำ� นาจสัง่ การอย่างใดอย่างหนึง่ หรืออาจเรียกส�ำนวนการไต่สวน
หรือสอบสวนมาเพื่อด�ำเนินการได้ โดยจะด�ำเนินการไต่สวนใหม่ทั้งหมด หรือน�ำผลการไต่สวนหรือ
สอบสวนของหน่วยงานของรัฐนัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนมาถือเป็นการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก็ได้
หลักการตาม มาตรา 61  – มาตรา 66 นี้ เป็นการวางเงื่อนไขของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ใช้
ในการรับ-ส่งคดีจากพนักงานสอบสวน หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเงื่อนไขการส่งเรื่องไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
22) มาตรา 67 ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องไม่ท�ำหรือจัดท�ำการใดๆ ซึ่งเป็นการให้ค�ำมั่นสัญญา
ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก�ำลังบังคับหรือกระท�ำโดยมิชอบด้วยประการใดๆ เพื่อจูงใจให้ผู้นั้น
ให้ถ้อยค�ำในเรื่องที่ไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น
ในการสอบปากค�ำพยานหรือผู้ให้ถ้อยค�ำ  จะกระท�ำโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุซึ่งถ่ายทอด
ออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งพยานหรือผู้ให้ถ้อยค�ำนั้นได้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง
ของบันทึกการให้ปากค�ำนั้นแล้ว กรรมการหรือพนักงานไต่สวนอาจท�ำส�ำเนาข้อความดังกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือสิ่งบันทึกอย่างอื่นก็ได้ ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค�ำเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีต้อง
ด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจน�ำพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน
หรือพยานหลักฐานที่ได้มาจากต่างประเทศอันได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในคดีใดคดีหนึ่งมาใช้
เป็นพยานหลักฐานประกอบส�ำนวนการไต่สวนที่เกี่ยวข้องได้
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

23) มาตรา 68 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้คณะกรรมการไต่สวนด�ำเนินการ
ไต่สวนตามมาตรา 51 หรือมอบหมายให้ผู้ไต่สวนเบื้องต้นด�ำเนินการไต่สวนเบื้องต้นเรื่องใดแล้ว
ให้คณะกรรมการไต่สวนและผู้ไต่สวนเบื้องต้นมีหน้าที่และอ�ำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการไต่สวน
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หลักการตาม มาตรา 67 – มาตรา 68 นี้ เป็นการวางเงื่อนไขการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรง
24) มาตรา 69 ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้นว่ามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า
จะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สนิ ทีผ่ ถู้ กู กล่าวหา ได้ใช้ในการกระท�ำความผิดหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ เนื่องจากการกระท�ำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการร�่ำรวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่ความผิดนั้นมีโทษทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สนิ นัน้ ไว้ชวั่ คราว ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิผถู้ กู กล่าวหาทีจ่ ะยืน่ ค�ำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้
(2) ในกรณีทเี่ ป็นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการร�ำ่ รวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำ� นาจ
ออกค�ำสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ นัน้ ไว้ชวั่ คราวเป็นเวลาไม่เกินหนึง่ ปีนบั แต่วนั ยึดหรืออายัด หรือจนกว่า
จะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องคดีนั้น แต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึด
หรืออายัดชั่วคราวมิได้เกี่ยวข้องกับการร�่ำรวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งถอนการยึด
หรืออายัดโดยพลันรวมทั้งไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้น
ไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาให้
หมายความรวมถึงทรัพย์สนิ ทีบ่ คุ คลอืน่ มีชอื่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และมีพฤติการณ์เป็นการถือครองแทน
หรือถือกรรมสิทธิแ์ ทนด้วย ในกรณีเช่นนัน้ ผูม้ ชี อื่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิม์ สี ทิ ธิพสิ จู น์วา่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
มิได้เกี่ยวข้องกับการร�่ำรวยผิดปกติ
หลักการตาม มาตรา 69 นี้ เป็นการวางเงือ่ นไขอ�ำนาจการสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ นัน้ ไว้ชวั่ คราว
ซึง่ เป็นบทบัญญัตทิ กี่ ระทบสิทธิผถู้ กู กล่าวหาอย่างมาก ซึง่ การใช้อำ� นาจดังกล่าวจึงต้องพึงระวังอย่างสูง
25) มาตรา 70 ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบื้องต้น หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไต่สวนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา 50 วรรคเจ็ด เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
และก�ำหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐาน
หรือน�ำพยานบุคคลมาให้ปากค�ำประกอบการชี้แจง
การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึง่ ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการกระท�ำทีก่ ล่าวหาว่าผูถ้ กู กล่าวหา
ได้กระท�ำผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าทีจ่ ะท�ำให้ผถู้ กู กล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี และในกรณีทเ่ี ป็นการ
กล่าวหาว่าร�ำ่ รวยผิดปกติให้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีร่ ำ�่ รวยผิดปกติ สถานทีต่ งั้ ของทรัพย์สนิ
ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูค้ รอบครองหรือมีชอื่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ในขณะทีแ่ จ้งข้อกล่าวหาทัง้ นี้
เท่าที่ท�ำได้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิการคัดค้านตามมาตรา 56
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ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้จดั ท�ำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อกั ษร ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
26) มาตรา 71 ถ้าผู้ถูกกล่าวหามีหลักฐานแสดงว่าตนไม่ได้รับ การแจ้งข้อกล่าวหาให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือ
น�ำพยานบุคคลมาให้ปากค�ำประกอบการชี้แจงได้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
แต่ต้องยื่นค�ำร้องขอก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล
การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อการไต่สวนที่ได้กระท�ำไป
ก่อนแล้ว
27) มาตรา 72 ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 70 ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้ง
พร้อมทั้งมอบบันทึกสรุปสาระส�ำคัญข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา สรุปสาระส�ำคัญ
ต้องมีรายละเอียดเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ในการชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาได้ และต้องแจ้งให้ผถู้ กู กล่าวหา
ทราบถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 73 และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย
สรุปสาระส�ำคัญตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เป็นการเปิดเผยชือ่ ต�ำแหน่ง ทีอ่ ยูข่ องผูก้ ล่าวหาหรือพยาน
หรือข้อมูลอืน่ ใดอันเป็นเหตุให้ทราบถึงตัวผูก้ ล่าวหาหรือพยาน เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็นเพือ่ ให้ผถู้ กู กล่าวหา
เข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
28) มาตรา 73 ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค�ำของผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
มีสทิ ธินำ� ทนายความหรือบุคคลซึง่ ผูถ้ กู กล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟังในการชีแ้ จงหรือให้ปากค�ำ
ของตนได้
29) มาตรา 74 ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าพยานหลักฐานใดในส�ำนวนการไต่สวนซึ่งต้อง
อ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การน�ำมาสืบพยานในภายหลัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยืน่
ค�ำร้องต่อศาลขอให้มคี ำ� สัง่ ให้สบื พยานหลักฐานนัน้ ไว้ทนั ทีได้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีทจุ ริต
และประพฤติมชิ อบ หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง
หลักการตาม มาตรา 70 - มาตรา 74 นี้ เป็นการวางเงื่อนไขและขั้นตอนในการแจ้งข้อกล่าวหา
การต่อสู้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องใช้สิทธิที่มีอยู่อย่างเต็มที่
30) มาตรา 75 เมื่อด�ำเนินการไต่สวนเสร็จแล้ว ให้จัดท�ำส�ำนวนการไต่สวนเสนอประธาน
กรรมการโดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและต�ำแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา
(2) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(3) ข้อกล่าวหา ค�ำแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้จาก
การไต่สวน
(4) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(5) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(6) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาส�ำนวนการไต่สวนเพื่อมีมติโดยเร็วซึ่งต้อง
น�ำเสนอต่อที่ประชุมไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับส�ำนวนการไต่สวนเว้นแต่
จะได้มีการนัดหมายให้มีการประชุมทุกวันอยู่แล้วและมีเรื่องอื่นค้างพิจารณาอยู่
ให้น�ำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการจัดท�ำรายงานการไต่สวนเบื้องต้นด้วยโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาส�ำนวนการไต่สวนตามล�ำดับทีไ่ ด้รบั ส�ำนวนนัน้ แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเรือ่ งใดกระทบถึงประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนอย่างร้ายแรง จะหยิบยก
ขึ้นพิจารณาก่อนก็ได้
หลักการตาม มาตรา 75 นี้ เป็นการวางหลักเกณฑ์การจัดท�ำส�ำนวนการไต่สวน ซึง่ มีความส�ำคัญ
ในการใช้ด�ำเนินคดีทางอาญา หรือทางวินัยต่อไป
ส�ำหรับการด�ำเนินการกรณีร�่ำรวยผิดปกติ ได้ก�ำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการไต่สวนเพิ่มเติม
ดังนี้
1) มาตรา 115 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ว่าเพราะเหตุมีการกล่าวหา
หรือเพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดร�่ำรวยผิดปกติให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนโดยพลัน
การกล่าวหาและการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามวรรคหนึ่ง ให้น�ำความในหมวด 2
การไต่สวน มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนนี้
2) มาตรา 116 ในการไต่สวนและมีความเห็นหรือวินจิ ฉัยว่าผูใ้ ดร�ำ่ รวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอำ� นาจตรวจสอบทีม่ าของทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ การเคลือ่ นไหวทางการเงิน หรือการท�ำธุรกรรม
ของบุคคลนัน้ และด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงมาประกอบการวินจิ ฉัย และในกรณีทผี่ ถู้ กู กล่าวหา
ได้ยนื่ บัญชีทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ไว้แล้ว ไม่วา่ จะเป็นการยืน่ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเป็นการยืน่ ตาม
มาตรา 130 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. น�ำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาพิจารณาเพื่อเทียบเคียงกับ
ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูใ่ นขณะด�ำเนินการไต่สวน ประกอบกับรายได้และรายจ่าย และการเสียภาษีเงินได้ของ
ผูน้ นั้ และเพือ่ ประโยชน์แห่งการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำ� นาจสัง่ ให้ผถู้ กู กล่าวหายืน่ บัญชีทรัพย์สนิ
และหนี้สินตามรายการและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ไม่ว่าผู้นั้นจะได้เคยยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน
เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนตามวรรคหนึง่ แล้ว แม้ผถู้ กู กล่าวหาจะถึงแก่ความตาย
ก็ไม่ตัดอ�ำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด�ำเนินการตรวจสอบต่อไป แต่ต้องด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
3) มาตรา 117 เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่าร�่ำรวยผิดปกติแล้วให้ผู้ถูกกล่าวหา
มีหน้าที่พิสูจน์หรือแสดงที่มาของรายได้หรือทรัพย์สินของตน
4) มาตรา 118 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วและมีความเห็นว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระร�ำ่ รวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ
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สุวณา สุวรรณจูฑะ

ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส�ำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดด�ำเนินการยื่นค�ำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ำรวยผิดปกติ โดยให้น�ำความในมาตรา 84
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
5) มาตรา 119 เมือ่ อัยการสูงสุดได้รบั ส�ำนวนคดีตามมาตรา 118 แล้ว ให้อยั การสูงสุดด�ำเนินการ
ยืน่ ค�ำร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองเพือ่ ขอให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของ
แผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้นำ� ความในมาตรา 77
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการพิสูจน์ที่ต้องแสดง
ให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เกิดจากการร�่ำรวยผิดปกติ
การด�ำเนินคดีหรือการร้องขอให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน ให้ได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
6) มาตรา 120 ในกรณีทศี่ าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ประทับฟ้องคดี
ตามมาตรา 119 ให้น�ำความในมาตรา 81 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ำรวยผิดปกติ ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระท�ำความผิด รวมทั้ง
บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
ให้น�ำความในมาตรา 82 มาใช้บังคับกับกรณีร�่ำรวยผิดปกติด้วย
ในกรณีที่อัยการสูงสุดยื่นค�ำร้องขอตามมาตรา 119 ส�ำหรับบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้
หรือผูส้ นับสนุนด้วย ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองมีอำ� นาจพิจารณาและ
พิพากษาคดีส�ำหรับบุคคลดังกล่าวได้ด้วย
7) มาตรา 121 ในกรณีที่มีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลถึงที่สุดให้ยกค�ำร้องด้วยเหตุที่
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ไม่ได้รำ�่ รวย
ผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา ให้น�ำความในมาตรา 86 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
8) มาตรา 122 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร�่ำรวย
ผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน ส�ำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น
ไปยังอัยการสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยการสูงสุดด�ำเนินการยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร�่ำรวยผิดปกติตกเป็นของ
แผ่นดินต่อไป และให้น�ำความในมาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 119 มาตรา 120 และมาตรา 121
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอัยการสูงสุด ให้ประธานกรรมการ
ยื่นค�ำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร�่ำรวยผิดปกติ
ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป โดยให้น�ำความในมาตรา 80 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งค�ำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุป
ไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ถอดถอนของผูถ้ กู กล่าวหาภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีว่ นิ จิ ฉัย
เพื่อสั่งลงโทษไล่ออกภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้ถือว่ากระท�ำการทุจริตต่อหน้าที่
ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินจิ ฉัยว่าข้าราชการดังกล่าวร�ำ่ รวย
ผิดปกติให้แจ้งให้ประธานกรรมการแจ้งไปยังประธานกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม ประธานกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง หรือประธานกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ แล้วแต่กรณีต่อไป และ
ในกรณีที่มีการสั่งให้พ้นจากราชการ ให้ถือว่าเป็นการให้พ้นจากราชการเพราะกระท�ำการทุจริต
ต่อหน้าที่
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิน่ ให้สง่ ค�ำวินจิ ฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ให้พน้ จากต�ำแหน่ง
เพื่อสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�ำการ
ทุจริตต่อหน้าที่
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอนตามวรรคสาม หรือผู้มีอ�ำนาจสั่งให้พ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวรรคห้า มีอำ� นาจสัง่ ไล่ออกหรือด�ำเนินการถอดถอนได้โดยไม่ตอ้ งสอบสวนหรือขอมติจาก
คณะรัฐมนตรี หรือความเห็นชอบจากองค์กรบริหารงานบุคคล
9) มาตรา 123 ในกรณีที่มีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลให้ยกค�ำร้องขอด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ได้ร�่ำรวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา และถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอนตาม
มาตรา 122 วรรคสามหรือวรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอน หรือผู้มีอ�ำนาจ
สั่งให้พ้นจากต�ำแหน่ง แล้วแต่กรณี สั่งเพิกถอนค�ำสั่งไล่ออกหรือถอดถอนโดยเร็ว และผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่พึงได้รับถ้ามิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน
ทั้งนี้ ตามระเบียบบริหารงานบุคคลหรือมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ในกรณีตามวรรคหนึง่ ถ้าผูถ้ กู กล่าวหาเป็นข้าราชการตามมาตรา 122 วรรคสี่ การจะด�ำเนินการ
อย่างใดให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
หรือคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี ก�ำหนด
การด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสองให้ผนู้ นั้ ได้รบั ความเป็นธรรมตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�ำหรับผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับดังกล่าว ให้ด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการดังกล่าวห้ามไม่ให้
หน่วยงานของรัฐยกอายุความใดขึ้นอ้างอันจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่บุคคล
ดังกล่าวได้
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 253

253
6/18/62 BE 9:54 AM

สุวณา สุวรรณจูฑะ

10) มาตรา 124 การโอนหรือการกระท�ำใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้
กระท�ำหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ แสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
ของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 116 ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณีมีค�ำขอ
โดยท�ำเป็นค�ำร้อง ศาลมีอ�ำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือระงับการกระท�ำนั้นๆ ได้ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือ
ผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมาโดยสุจริต
และมีค่าตอบแทน
11) มาตรา 125 ถ้าศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งถูกกล่าวหาว่าร�่ำรวย
ผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศาลมีค�ำพิพากษา
หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอื่น
ของผูถ้ กู กล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ แต่ตอ้ งไม่เกินมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ในกรณีทมี่ คี ำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลถึงทีส่ ดุ แล้ว หากปรากฏว่ามีการโอนหรือการกระท�ำใดๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินก่อนหรือหลังมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถบังคับคดีเอากับ
ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ศาลสัง่ ให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำ� นาจยืน่ ค�ำร้องต่อศาลเพือ่
เพิกถอนการโอนนัน้ ได้ หากไม่สามารถเพิกถอนการโอนนัน้ ได้เพราะเหตุแห่งการแปลงสภาพหรือเหตุอนื่
ให้ด�ำเนินการตามมาตรา 84 โดยอนุโลม
จากทีก่ ล่าวมาย่อมเห็นได้วา่ กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่วา่ จะด�ำเนินการ
โดยรูปแบบใด ย่อมมีข้อก�ำหนดบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการ
ไต่สวนเอง หรือคณะกรรมการไต่สวน หรือคณะผูไ้ ต่สวนเบือ้ งต้น ควรอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการโดยยึด
หลักนิติธรรมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
การน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.
   1. การไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย
1.1 การไต่สวน
1.1.1 หลักการในการไต่สวน
(1) ในการไต่สวนคดีต่างๆนั้น นอกจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะต้องค�ำนึงถึง
ผลแห่งคดีแล้ว ยังจะต้องให้ความส�ำคัญกับสิทธิของพยาน ผูก้ ล่าวหา ผูถ้ กู กล่าวหา หรือผูต้ อ้ งสงสัยด้วย
เช่น สิทธิในความมั่นคงปลอดภัย ส่วนบุคคลต้องไม่ถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยพลการ หรือ
การปฏิบัติที่เป็นการย�่ำยีศักดิ์ศรี เป็นต้น
(2) การกระท�ำของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ต่อผู้เสียหายหรือพยาน ต้องชอบด้วย
กฎหมาย เป็นการปฏิบัติอย่างมีเมตตา ปราศจากอคติ โดยต้องค�ำนึงเสมอว่า บุคคลย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์
จนกว่าจะถูกพิสูจน์ว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

1.1.2 แนวทางในการปฏิบัติในการไต่สวน
(1) ก่อนจะเริ่มการไต่สวนคดีใดๆ ให้ถามตัวเองว่า   “ถูกกฎหมายหรือไม่”
“น�ำไปใช้ในศาลได้ไหม” “จ�ำเป็นหรือไม่” และ  “เป็นการกระท�ำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่”
(2) ผู้บังคับบัญชาต้องมีบทลงโทษที่เข้มงวดส�ำหรับการกระท�ำผิดระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวน
1.2 การก่อความวุ่นวาย ภาวะฉุกเฉิน และความขัดแย้ง ที่มีการใช้ก�ำลังอาวุธ
1.2.1 หลักการ
(1) มาตรการทั้งปวงในการรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ต้องเคารพ
สิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ และต้องค�ำนึงเสมอว่าการจ�ำกัดสิทธิใดๆ จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของ
บุคคลอืน่ เคารพในศีลธรรมจรรยา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะและสวัสดิภาพโดยทัว่ ไป
ของประชาชน
(2) ต้องใช้วิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นล�ำดับแรกก่อนการใช้ก�ำลัง ซึ่งจะ
ใช้ก�ำลังได้ก็ต่อเมื่อมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น และต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนกับ
วัตถุประสงค์ทชี่ อบด้วยกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย หากมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจะต้องได้รบั การรักษา
เยียวยาโดยทันที
(3) ต้องไม่มกี ารบังคับในข้อจ�ำกัดใดๆ ในเรือ่ งเสรีภาพในความคิดเห็น การพูด
การชุมนุม การคบหาสมาคม หรือการเคลื่อนย้าย
1.2.2 แนวทางในการปฏิบัติ
(1) เมือ่ มีการชุมนุมหรือประท้วง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะต้องใช้ความอดทนอดกลัน้
ต่อการชุมนุม ไม่คกุ คามหรือแสดงตัวเป็นปฏิปกั ษ์ ต่อผูร้ ว่ มชุมนุม หลีกเลีย่ งการกระตุน้ ยัว่ ยุ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย
(2) ควรจัดให้มกี ารติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง กับตัวแทนผูช้ มุ นุมเพือ่ หา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน
(3) เมื่อจ�ำเป็นต้องมีการสลายการชุมนุมต้องแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายหน่วยงานอืน่ เช่น เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เจ้าหน้าทีท่ หาร ร่วมด�ำเนินการหลัก และเริม่ จากมาตรการ
เบาไปหาหนัก และต้องเปิดทางหลบหนีที่เห็นได้ชัดเจนเสมอ
(4) ต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ การชุมนุม
เรียกร้องต่างๆ เช่น การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปขบวนการจัดก�ำลัง รวมถึง
การใช้จิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง
(5) ต้องจัดท�ำและบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในเรื่องการใช้ก�ำลัง
และอาวุธตามที่กฎหมายให้อ�ำนาจกระท�ำได้
(6) การควบคุมฝูงชนที่มีประสิทธิภาพที่สุด จะต้องด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสาธารณะ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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2. การบังคับบัญชาและบริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
2.1 หลักการ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถตลอดเวลา
ด้วยการรับใช้ชุมชน และให้การปกป้องคุ้มครองประชาชนจากการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
(1) ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระท�ำที่เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่เสียเอง
(2) ให้ความเคารพและปกป้องคุม้ ครองศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ ทัง้ ต้องด�ำรงรักษา
และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั้งปวง
(3) ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมส�ำหรับการปฏิบัติงานทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
(4) เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์ในการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิผล ชอบด้วยกฎหมายและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
2.2 แนวทางการปฏิบัติ
ควรมีการสุ่มตรวจการท�ำงาน หรือสถานที่ท�ำการ โดยไม่บอกล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เป็นไป ตามระเบียบและกฎหมาย

สรุป

เมือ่ มองขัน้ ตอนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกระบวนการและขั้นตอน
การไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ย่อมเป็นกฎหมายที่ก�ำหนด
กระบวนการและขั้นตอนสอดคล้องกับ “หลักสิทธิมนุษยชน” แทบทั้งสิ้น แต่กระนั้นก็ตามผู้เขียน
ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ได้แก่
1. แนวทางในการปฏิบัติในการไต่สวน ดังนี้
(1) ก่อนจะเริม่ การไต่สวนคดีใดๆ ให้ถามตัวเองว่า  “ถูกกฎหมายหรือไม่” “น�ำไปใช้ในศาล
ได้ไหม” “จ�ำเป็นหรือไม่” และ “เป็นการกระท�ำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่”
(2) ผู้บังคับบัญชาต้องมีบทลงโทษที่เข้มงวดส�ำหรับการกระท�ำผิดระเบียบข้อบังคับ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวน
2. แนวทางในการปฏิบัติเมื่อมีการก่อความวุ่นวาย ภาวะฉุกเฉิน และความขัดแย้ง ที่มีการใช้
ก�ำลังอาวุธ ดังนี้
(1) เมื่อมีการชุมนุมหรือประท้วง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นต่อ
การชุมนุม ไม่คุกคามหรือแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ ต่อผู้ร่วมชุมนุม หลีกเลี่ยงการกระตุ้นยั่วยุ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย
(2) ควรจัดให้มีการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรอง กับตัวแทนผู้ชุมนุมเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน
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สิทธิมนุษยชนกับการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.

(3) เมื่อจ�ำเป็นต้องมีการสลายการชุมนุมต้องแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมด�ำเนินการหลัก และเริ่มจากมาตรการเบา
ไปหาหนัก และต้องเปิดทางหลบหนีที่เห็นได้ชัดเจนเสมอ
(4) ต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ การชุมนุมเรียกร้อง
ต่างๆ เช่น การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รูปขบวนการจัดก�ำลัง รวมถึงการใช้
จิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง
(5) ต้องจัดท�ำและบังคับใช้ระเบียบปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน ในเรือ่ งการใช้กำ� ลังและอาวุธตามที่
กฎหมายให้อ�ำนาจกระท�ำได้
(6) การควบคุมฝูงชนที่มีประสิทธิภาพที่สุด จะต้องด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของสาธารณะ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. แนวทางการปฏิบัติในการบังคับบัญชาและบริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
ควรมีการสุม่ ตรวจการท�ำงาน หรือสถานทีท่ ำ� การ โดยไม่บอกล่วงหน้า เพือ่ ให้แน่ใจว่าการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เป็นไป ตามระเบียบและกฎหมาย
ผูเ้ ขียนอย่างยิง่ ว่า หากเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ป.ป.ช. ได้นำ� แนวทางการปฏิบตั ดิ งั กล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไต่สวนส�ำนวนคดีของส�ำนักงาน ป.ป.ช. จะส่งผลดียิ่งต่อสายตา
ประชาคม ในการด�ำรงไว้ซึ่ง “สิทธิมนุษยชน” อย่างเต็มภาคภูมิ

บรรณานุกรม

กฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
คู่มือ
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจตามหลักสิทธิมนุษยชน, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
กันยายน 2556
กรมคุ ้ มครองสิท ธิและเสรีภาพ กระทรวงยุ ติ ธรรม และศู นย์ วิจัย และพั ฒ นาอาชญาวิ ท ยาและ
กระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 : 19
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อมรา พงศาพิชญ์

ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
อมรา พงศาพิชญ์*

ค�ำน�ำ

ในปัจจุบนั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการและวิธกี ารทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นต้องมี
ในทุกระดับในสังคมโลก แม้หลักการเรือ่ งการปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนจะเป็นหลักการทีเ่ กิดจาก
การชี้น�ำของสหประชาชาติ แต่ขณะนี้หลักการนี้ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แม้จะ
ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ช่วงแรกในรูปแบบกรรมาธิการจนกระทั่งในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ได้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเทียบเท่ากับคณะมนตรีความมั่นคง และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
ในโครงสร้างสหประชาชาติที่มีอยู่เดิม

ภาพ 1 : องค์ประกอบคณะมนตรีในโครงสร้างองค์การสหประชาชาติ
ปฏิญญาสากลและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติประกาศกฎบัตรสหประชาชาติ เมือ่ ปี ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) และปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมือ่ ปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเน้นให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ความเสมอภาค เสรีภาพ และการไม่เลือกปฏิบตั ิ
จากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ ฐานะ ฯลฯ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกล่าวถึง
สิทธิมนุษยชนใน 2 หมวดใหญ่ คือ (1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (2) สิทธิทางเศรษฐกิจ
* อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

สังคม และวัฒนธรรม หลังจากนั้น 18 ปี ในปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) จึงได้เสนอกติกาสากลว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและการเมืองกับกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กติกาสากล
ทั้งสองฉบับขยายความประเด็นที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาฯ ทั้งสองหมวดและได้รับการรับรองจาก
ประเทศภาคีอีกสิบปีต่อมา ในค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519)
การที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก�ำหนดแบ่งสิทธิต่างๆ เป็น 2 หมวดใหญ่ มีผลให้
สหประชาชาติจัดตั้งให้มีคณะมนตรีความมั่นคง เพื่อดูแลสิทธิพลเมืองและการเมืองกับคณะมนตรี
เศรษฐกิจ สังคม เพือ่ ดูแลสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีสำ� นักงานตัง้ อยูท่ นี่ ครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะแรก ได้จัดให้มีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนภายใต้คณะมนตรี
เศรษฐกิจสังคม และมีส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) จึงได้ยกระดับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเทียบเท่ากับคณะมนตรีความมั่นคง และคณะมนตรีเศรษฐกิจสังคม
ส่วนส�ำนักงานยังคงตั้งอยู่ที่นครเจนีวา
มีข้อสังเกตว่า สหประชาชาติใช้เวลาถึง 18 ปี จึงสามารถร่างกติกาทั้ง 2 ฉบับ ให้ส�ำเร็จได้และ
ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปีเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะมีการถกเถียงและเปรียบเทียบ
ความส�ำคัญระหว่าง (1) สิทธิพลเมืองกับสิทธิการเมือง ซึง่ ค่ายยุโรปอเมริกาเห็นว่าเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ทีส่ ดุ และมีความหมายในการต่อต้านเผด็จการสอดแทรกอยู่ กับ (2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
ซึ่งค่ายสังคมนิยมน�ำโดยสหภาพโซเวียต ยืนยันว่าการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางสังคมเป็น
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน การถกเถียงทางความคิดในประเด็นเรือ่ งสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ท�ำให้การร่างกติกาต้องล่าช้า
เมื่อร่างกติกาได้รับการรับรองแล้ววงการสิทธิมนุษยชนได้ขนานชื่อให้สิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง
เป็นสิทธิรุ่นแรก (first generation) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เป็นสิทธิรุ่นที่สอง
(second generation) ต่อมาเมื่อมีการร่างอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชากรกลุ่มต่างๆ
(กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิง เด็ก คนพิการ ฯลฯ) จึงได้เรียกสิทธิที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นสิทธิ
รุน่ ทีส่ าม (third generation) ล่าสุดมีนกั วิชาการรุน่ ใหม่เสนอว่าควรมองกลุม่ สิทธิรนุ่ ทีส่ ามว่าเป็นสิทธิ
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะการเรียกร้องสิทธิใน 2 เรื่องนี้ เป็นการเรียกร้องในรูปของสิทธิ
ส่วนรวม สิทธิสาธารณะ หรือสิทธิชุมชน แตกต่างจากการเรียกร้องในสองรุ่นแรก ซึ่งเป็นการเรียกร้อง
สิทธิในระดับปัจเจกบุคคล (Frezzo, 2015)
แนวคิดสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ของรัฐ
ข้อตกลงในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติกาทั้งสองฉบับระบุว่า ความรับผิดชอบ
ในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐ การที่ประเทศต่างๆ
สมัครเข้าเป็นภาคีในกติกาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ หมายความว่า รัฐบาลของประเทศนั้นๆ
ตกลงที่จะท�ำหน้าที่ในเรื่องการเคารพสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ และการท�ำให้เกิดการเข้าถึงสิทธิได้
(respect, protect, fulfil)
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• การเคารพสิทธิ (respect) หมายถึง รัฐต้องเคารพและไม่ดำ� เนินการใดๆ ทีข่ ดั หรือละเมิดสิทธิ
ที่ก�ำหนดไว้ในกติกา หรืออนุสัญญา ที่รัฐได้เข้าเป็นภาคี
• การคุ้มครองสิทธิ (protect) หมายถึง รัฐต้องด�ำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ ต้องมี
กลไกเพือ่ คุม้ ครองสิทธิในรูปของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มีกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ป็น
อิสระจากอ�ำนาจรัฐ มีกลไกการป้องกันการละเมิดสิทธิและมีมาตรการเยียวยาเมื่อเกิดการ
ละเมิดสิทธิ
• การท�ำให้เข้าถึงสิทธิ (fulfil) รัฐมีหน้าที่มากกว่าการป้องกัน แต่ต้องมีกฎหมายเพื่อส่งเสริม
และรณรงค์ให้ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน มีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิฯ มีงบประมาณ
ที่เพียงพอในการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน

1. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนกับกลไกภูมิภาคและกลไกชาติ

การที่สหประชาชาติยกระดับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนจากกรรมาธิการมาเป็นคณะมนตรี
ในปี ค.ศ. 2506 หมายถึง การยอมรับถึงความส�ำคัญของประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการ
มากขึ้น
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนซึ่งตั้งอยู่ที่นครเจนีวา มีข้าหลวงใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด
โดยข้าหลวงใหญ่ได้รับการคัดเลือกจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และมีวาระการท�ำงาน 3 ปี
แต่ไม่เกิน 6 ปี โครงสร้างขององค์กรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพันธกรณี (treaty–based) และส่วน
กฎบัตร (charter–based) ในส่วนพันธกรณี มีคณะกรรมการของแต่ละพันธกรณีเป็นผู้ตรวจสอบ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็นของพันธกรณีนั้นๆ ในบทความนี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดใน
เรื่องพันธกรณีเพราะมีเนื้อหาที่กว้างขวางและไม่สามารถครอบคลุมในบทความนี้ได้ ในส่วนกฎบัตร
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นงานที่อยู่ภายใต้ความดูแลของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนนั้น
งานส�ำนักงานแยกได้เป็น 5 ประเภท คือ 1. การประชุมสามัญของคณะมนตรี ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทน
ของรัฐภาคี 47 ประเทศ ผูแ้ ทนของรัฐภาคีได้รบั การคัดเลือกโดยการหมุนเวียนภายในภูมภิ าค 4 ภูมภิ าค
คือ แอฟริกา 13 ประเทศ ยุโรป 13 ประเทศ เอเชียแปซิฟิก 13 ประเทศ อเมริกา 8 ประเทศ และ
มีการประชุมสามัญปีละ 3 ครั้ง 2. การประชุมวิสามัญในเรื่องเฉพาะตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน 3. การ
แต่งตั้งผู้รายงานพิเศษในหัวข้อที่ต้องการรายละเอียดเพื่อวินิจฉัยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
4. การท�ำงานร่วมกับผูแ้ ทนภาคประชาสังคม รวมทัง้ องค์กรระดับภูมภิ าคและระดับชาติ มีหน่วยพิเศษ
ดูแลเรียกว่า National Institutions and Regional Mechanism Section–NIRMS และ 5. การก�ำหนด
ให้ประเทศสมาชิกจัดท�ำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศทุก 4 ปี หรือ 4 ปีครึ่ง
ภายใต้รายงานชือ่ Universal Periodic Review โดยมีการก�ำหนดตารางเวลาทีแ่ ต่ละประเทศมีหน้าที่
ต้องจัดท�ำรายงานส่งให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนพิจารณา
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ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

1.1 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและกลไกภูมิภาค
การจัดตัง้ กลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมภิ าค มีความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั บริบทของภูมภิ าคนัน้ ๆ
การก่อตั้งกรรมาธิการมักจะต้องเชื่อมโยงกับร่างกฎบัตรสิทธิมนุษยชน ในยุโรป อเมริกา หรือแอฟริกา
การร่างกฎบัตรของภูมิภาคและการตั้งกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคมักจะเกิดขึ้นในระยะ
เวลาใกล้เคียงกัน คือ (1) ในยุโรป อนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนยุโรปเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2497) และ
กฎบัตรสังคมยุโรป ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) (2) ในอเมริกา กฎบัตรอเมริกาเกิดขึ้นใน ปี ค.ศ. 1961
(พ.ศ. 2491) และกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอเมริกา ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) (3) ในแอฟริกา กฎบัตร
แอฟริกาและคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแอฟริกา เกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2534) และ (4) ส�ำหรับ
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ยังไม่มกี ฎบัตรและกรรมาธิการ มีเฉพาะอนุภมู ภิ าคอาเซียน โดยกรณีอาเซียนนัน้
ได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) แต่กฎบัตรอาเซียนได้รับการรับรอง
หลังจากนั้นถึง 40 ปี คือ ในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) และกรรมาธิการอาเซียนเกิดขึ้นในปีถัดมา
ค.ศ. 2009 (พ.ศ.2552)
1.2 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนกับเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวคิดเรือ่ งการจัดให้มสี ถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ เกิดขึน้ พร้อมๆ กับการร่างปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุว่าต้องการก�ำหนดมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนส�ำหรับมนุษย์ทุกคนใน
ทุกประเทศชาติ และได้มีการเชิญชวนให้มีการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนในทุกประเทศ แต่กลไก
ระดับชาติกเ็ กิดขึน้ อย่างเชือ่ งช้า จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติจึงจัดสัมมนาในเรื่องนี้และตกลงร่างแนวคิดในการจัดโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กรระดับชาติ จากนั้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดตั้งสถาบันระดับชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่กรุงปารีส เรียกข้อเสนอจาก
การประชุมว่าหลักการปารีส (Paris Principles) (OHCHR 2010 : 7)
หลังการประชุมสิทธิมนุษยชนระดับโลก (World Conference on Human Rights) ที่กรุง
เวียนนา เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ได้มีการประกาศ Vienna Declaration and
Programme of Action (on Human Rights) และประกาศปี ค.ศ. 1993 เป็นปีสากลด้านสิทธิมนุษยชน
ต่อจากนั้นที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536)
ได้รับรองหลักการปารีสเป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติในการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
(UN General Assembly Resolution 48/134) ทัง้ นีห้ มายถึงการผลักดันให้เกิดองค์กรสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติขึ้นในทุกประเทศ โดยมีความคาดหวังว่าองค์กรอิสระระดับชาติที่ไม่อยู่ภายใต้อ�ำนาจรัฐจะ
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากลไกรัฐ นอกจากนี้อำ� นาจหน้าที่หลักของกลไกชาติน้ี
ยังเน้นที่การติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ รวมทั้งการตรวจสอบการท�ำงานของ
ภาครัฐและภาคอื่นๆ ในประเด็นของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมตัวกันในรูปเครือข่ายภายใต้ชื่อ คณะกรรมการประสานงาน
องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ International Coordinating Committee of National Human Rights
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Institutes (เรียกย่อๆ ว่า ICC ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Global Alliance of National Human Rights
Institutions - GANHRI) แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มภูมิภาค สอดคล้องกับโครงสร้างการท�ำงานของ
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ภายในภูมภิ าค ส่วนรูปแบบการรวมตัวกันภายในภูมภิ าคก็ไม่ได้มกี ารก�ำหนดตายตัว ให้ขน้ึ อยูก่ บั บริบท
ทางประวัตศิ าสตร์ และพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละภูมภิ าค แม้แต่ชอื่ เครือข่ายก็แตกต่างกัน
ดังนี้
• The Network of African National Human Rights Institutions (NANHRI)
• The Network of National Institutions for the Promotion and Protection of
Human Rights in the Americas
• The Asia – Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APF)
• The European Group of National Institutions for the Promotion and Protection
of Human Rights (OHCHR, 2010 : 5 และ Manfred Nowak, 2003)
การรวมตัวของเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในกลุ่มเอเชีย
แปซิฟิกในการประชุมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมประกอบด้วยกลุ่มประเทศในภูมิภาคที่ได้จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วในขณะนั้น
รวมทั้งผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ผู้แทนรัฐบาล และภาคประชาสังคม วัตถุประสงค์คือ การจัดตั้ง
เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับภูมิภาค ให้ท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กร
และปรึกษาหารือในประเด็นสิทธิมนุษยชนของภูมิภาค ส�ำนักงานของเครือข่ายตั้งอยู่ที่นครซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในการจัดตั้งส�ำนักงาน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานทั้งหมด
ความเข้มแข็งของเครือข่ายเอเชียแปซิฟกิ มีผลท�ำให้เกิดการจัดตัง้ เครือข่ายในภูมภิ าคอืน่ ๆ ด้วย
โดยเครือข่ายของสถาบันสิทธิฯ ในอเมริกา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ด้วยการสนับสนุนของ
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และเครือข่ายแอฟริกาเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 2007
(พ.ศ. 2550) โดยปรับจากรูปแบบเดิมในรูปคณะกรรมการประสานงานมาเป็นเครือข่าย ปัจจุบันมี
ส�ำนักงานถาวรอยู่ที่นครไนโรบี ประเทศเคนยา และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน ส�ำหรับเครือข่ายยุโรปนั้น ปัจจุบันก�ำลังด�ำเนินการจัดตั้ง เนื่องจากเดิม
รูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของยุโรป ท�ำหน้าที่ทางวิชาการและวิจัยเป็นหลัก ส่วนการ
ตรวจสอบค�ำร้องเป็นหน้าที่ของศาลยุโรปด้านสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีความจ�ำเป็นที่สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในยุโรปจะจัดตัง้ เครือข่าย แต่หลังจากทีม่ สี ถาบันสิทธิมนุษยชนเกิดมากขึน้ ในประเทศ
เกิดใหม่ในยุโรปตะวันออก จึงได้มีการด�ำเนินการจัดตั้งเครือข่ายยุโรป ปัจจุบันเครือข่ายยุโรปก�ำลัง
ร่างโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2015 สหภาพยุโรปได้ให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนทัง้ หมด ผ่านสถาบันสิทธิมนุษยชนของเดนมาร์ก
ส�ำหรับปี ค.ศ. 2015–2018 (พ.ศ. 2558–2561) ด้วย
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1.3 คณะกรรมการประสานงานสถาบันสิทธิมนุษยชนชาติเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacif ic
Forum of NHRIs หรือ APF)
ส�ำนักงาน APF ถือเป็นส�ำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กร
สิทธิมนุษยชนระดับชาติในภูมิภาคแห่งแรก ใน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) มีสมาชิก APF 19 ประเทศ
ประกอบด้วย สถานะ A 15 ประเทศ และสถานะ B 4 ประเทศ ประเด็นส�ำคัญของการขาดคุณสมบัติ
ส�ำหรับสถานะ A คือ การที่กฎหมายของการจัดตั้งองค์กรขัดกับหลักการปารีส เช่น มีการก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งในลักษณะของการเลือกปฏิบตั ิ คือ การก�ำหนดว่าต้องนับถือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง หรือการก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี หรือ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งแสดงถึงความไม่อิสระในการด�ำเนินการ
ส�ำนักงานของ APF ตั้งอยู่ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในการด�ำเนินงานสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
สิทธิมนุษยชนระดับชาติในทวีปเอเชียแปซิฟิก เลขาธิการของส�ำนักงาน APF ท�ำหน้าที่ประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับประธานฯ ภูมิภาค และประธานคณะกรรมการ GANHRI มีการจัดท�ำแผนงาน
โครงการและแผนงบประมาณน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�ำปีของ APF ซึ่งก�ำหนดให้มีทุกปี
รวมทั้งก�ำหนดให้มีการประชุมวิชาการทุก 2 ปีด้วย
แผนงานโครงการที่ส�ำคัญของ APF คือการจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ
การท�ำงานของบุคคลากรขององค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพองค์กร
และบุคลากรขององค์กรที่ก่อตั้งใหม่ เพื่อให้สามารถผ่านมาตรฐานของหลักการปารีส และการเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ ความเข้มแข็งของ APF ถือเป็นแม่แบบการท�ำงานที่
ภูมิภาคอื่นๆ ก�ำลังด�ำเนินการตาม
เนือ่ งจากภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ เป็นภูมภิ าคทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีท่ กี่ ว้างใหญ่มาก มีสมาชิกทีม่ ปี ระวัติ
ความเป็นมาและบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกัน ประกอบด้วยกลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก ที่พูด
ภาษาอาหรับและนับถือศาสนาอิสลาม กลุ่มประเทศเกิดใหม่จากการแยกตัวจากสหภาพโซเวียต
กลุม่ ประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุม่ หมูเ่ กาะแปซิฟกิ รวมทัง้ นิวซีแลนด์
และออสเตรเลีย ปัจจุบนั กลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มกี ารรวมตัวกันค่อนข้างใกล้ชดิ เกาะกลุม่ ภายใต้
ชื่อ Southeast Asia NHRI Forum (SEANF) ใช้ชื่อล้อตาม Asia Pacific NHRI Forum (APF) ปัจจุบัน
สมาชิก SEANF ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย ติมอร์เลสเต และพม่า ส�ำหรับ
ติมอร์เลสเตนั้น ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน และก�ำลังได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิก
อาเซียนอยู่ในขณะนี้ แต่ติมอร์เลสเตสามารถเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย SEANF ได้
ขณะนี้ APF ก�ำลังพยายามสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุม่ กันในกลุม่ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันตก
กลุ่มประเทศที่พูดภาษาอาหรับ โดยเห็นว่าการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคย่อยเช่นเดียวกับ SEANF
จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มย่อยได้อย่างทั่วถึง
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อมรา พงศาพิชญ์

2. กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนและเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในภูมิภาค
อาเชียอาคเนย์
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations –
ASEAN หรืออาเซียน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิก 5 ประเทศ มีปฏิญญากรุงเทพ
เป็นเอกสารระบุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการก่อตั้งองค์กรด้วยเหตุผลของความจ�ำเป็นทาง
การเมืองและความมัน่ คง รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การรวมตัวกันครัง้ นีไ้ ม่ได้มสี ถานะ
เป็นนิตบิ คุ คลและไม่มผี ลบังคับทางกฎหมาย เมือ่ สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เปลีย่ นแปลงไป
สมาชิกอาเซียนมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นและเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องมีสถานะทางกฎหมาย จึงได้มีการร่าง
“กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งได้รับการรับรองในปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) และมีผลบังคับใช้เมื่อสมาชิก
10 ประเทศ ให้สัตยาบันครบทุกประเทศ ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
ปัญหาของรัฐบาลอาเซียน คือ ความแตกต่างในฐานความคิดด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อาเซียนดั้งเดิม 5 ประเทศ กับประเทศอาเซียนใหม่ ซึ่งมีฐานคิดในการปกครองแบบรวมอ�ำนาจ
กึ่งเผด็จการ เมื่อฐานความคิดทางการเมืองการปกครองต่างกัน การยอมรับในเรื่องสิทธิมนุษยชน
จึงต่างกันด้วย (Vitit Muntarbhorn, 2013) กฎบัตรอาเซียนก�ำหนดให้อาเซียนเป็นกลไกทีป่ ระกอบด้วย
ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกเป็นผู้แทน สมาคมอาเซียนจึงเป็นกลไกรัฐ กฎบัตร
อาเซียนได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในข้อ 14 ให้มีการจัดตั้งองค์กร
สิทธิมนุษยชนอาเซียน ในทางปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องต้องห้ามส�ำหรับการหารือในกรอบ
อาเซียนมาตั้งแต่ต้น รวมทั้งมีหลักปฏิบัติว่า การหารือหรือลงมติในเรื่องใดๆ ต้องยึดหลักส�ำคัญ 2 ข้อ
คือ (1) การไม่แทรกแซงในกิจการซึ่งกันและกัน และ (2) การลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีการลงความเห็น
เป็นเอกฉันท์
ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) โดยผู้น�ำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ 15 ที่ อ� ำ เภอชะอ� ำ –หั ว หิ น เมื่ อ วั น ที่ 23 ตุ ล าคม2552
ในปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค (กรมอาเซียน, 2010) การจัดตั้ง AICHR เป็นผลงานของการยกร่างของคณะท�ำงาน
ระดับสูงว่าด้วยองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (High Level Panel on an ASEAN Human Rights
Body – HLP) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ การยกร่างเอกสารจัดตั้ง
AICHR เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ด้วยเหตุที่สมาชิกอาเซียนมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ข้อตกลง
ของสมาชิกก�ำหนดไว้ว่าเอกสารที่จะได้รับการรับรองจากสมาชิกอาเซียนต้องได้รับการเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์
นอกจากนี้ AICHR ยังถูกวิจารณ์วา่ กระบวนการร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน เป็นไปอย่าง
ปกปิดและผ่านการถกแถลงที่เข้มข้นระหว่างผู้แทนกลุ่มก้าวหน้าและกลุ่มอนุรักษ์ ด้วยเหตุผลของ
ความแตกต่างทางความคิดพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชน
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อาเซียน มีการรับรองข้อก�ำหนด (Terms of Reference) ในการจัดท�ำร่างปฏิญญา เมื่อเดือนเมษายน
ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ถกเถียงกันระหว่างบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ความแตกต่าง
ทางศาสนาและวัฒนธรรม มีการห้ามเปิดเผยรายละเอียดของการถกเถียง และร่างปฏิญญาฉบับที่ยัง
ไม่ได้รับรอง การปิดประตูไม่ให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน กับ
ภาคประชาสังคม รวมทัง้ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติดว้ ย การพิจารณาทีล่ า่ ช้าอยูท่ ปี่ ระเด็นในเรือ่ ง
การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการให้เป็นเพียงที่ปรึกษา (consultative status) หรือเป็นผู้
ติดตามตรวจสอบ (monitoring) ของสมาคมอาเซียน (Gerard Clark, 2012) สุดท้ายผลคือ ปฏิญญา
อาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนไม่ได้ให้อ�ำนาจกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน ในการรับเรื่องร้องเรียน
และตรวจสอบ (protection) ท�ำได้เพียงให้การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน (promotion) เท่านั้น

ภาพที่ 2 : องค์ประกอบประชาคมอาเซียนและกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
2.1 ความสัมพันธ์ของกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) และสถาบันสิทธิ
		 มนุษยชนระดับชาติในเอเชียอาคเนย์ (SRANF)
เมือ่ มีการจัดตัง้ กลไกอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนรัฐจาก 10  ประเทศ
สมาชิก จึงเกิดค�ำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลไกอาเซียนกับกลไกระดับชาติ ซึ่งมีอยู่ใน 5 ประเทศ
ในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาหลักการขององค์กร 2 ระดับแล้ว จะเห็นว่าอ�ำนาจหน้าที่และแนวปฏิบัติของ
องค์กร 2 ระดับมีความแตกต่างกัน เพราะมีที่มาแตกต่างกัน สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติถูกระบุ
ให้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ตามหลักการปารีส คือส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (promotion) และ
ให้การปกป้องคุ้มครอง (protection) ด้วย แต่กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนไม่ได้ก�ำหนดหน้าที่
ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบการละเมิดสิทธิ รัฐบาลของประเทศอาเซียนเลือกที่จะก�ำหนด
หน้าที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคให้ท�ำหน้าที่เพียงแคบๆ ด้วยเหตุผลของการให้ความส�ำคัญ
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กับประเพณีและวัฒนธรรมอาเซียนในการไม่ก้าวก่ายกัน นอกจากนี้รัฐบาลของประเทศอาเซียนบาง
ประเทศยังแสดงการไม่สนับสนุนการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติด้วย สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะ
พัฒนาการของการสร้างประชาธิปไตยต่างกัน (Vitit Mantarbhorn, 2013) ประเทศสังคมนิยมเดิม
หรือสมาชิกอาเซียนที่เกิดใหม่ ยังไม่พร้อมที่จะรับหลักการประชาธิปไตยเต็มที่ และยังไม่เห็นด้วยกับ
การจัดตัง้ องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศ แต่ในทางกลับกันจะเห็นได้วา่ เมือ่ ประเทศเมียนมาร์ตอ้ งการ
เป็นประธานอาเซียน และต้องการแสดงความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากกว่าเดิม รัฐบาลเมียนมาร์
ได้ยอมจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเมียนมาร์ขึ้น ในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เป็นประเทศที่ 6
ในอนุภูมิภาคอาเซียน สร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนอาเซียนอื่นๆ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
แนวคิดเรื่องจ�ำกัดบทบาทของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนก็ยังคงอยู่ ในเรื่องวัตถุประสงค์ของ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน แม้พยายามเขียนให้เหมือนกับมาตรฐานสากล แต่ในทางปฏิบัติ
ไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้ด้วยเหตุผลดังนี้
1. “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า ตาม
มาตรฐานอาเซียนเน้นเฉพาะด้านการส่งเสริม แต่ยังไม่มีมาตรการในการท�ำงานด้านคุ้มครอง
2. “การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในบริบทภูมิภาคและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริม
เสถียรภาพและความปรองดองในภูมภิ าค เพิม่ ความร่วมมือระดับภูมภิ าค” หมายความว่า ข้อตกลงของ
สมาชิกอาเซียนต้องใช้มติเอกฉันท์ เพื่อความปรองดอง
3. “การธ�ำรงไว้ซึ่งมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน” หมายความรวมถึงการธ�ำรง
มาตรฐานภายใต้ข้อตกลงอาเซียน เรื่องการไม่แทรกแซงกิจการซึ่งกันและกัน
ถ้าเปรียบเทียบรูปแบบองค์กรและพิจารณาว่าองค์กรอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน และสถาบัน
ด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ จะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดได้บ้าง อาจแยกพิจารณาใน 2 มิติ คือ
(1) ประเด็นความร่วมมือในการปฏิบัติการโดยพิจารณาจากรูปแบบและคุณสมบัติขององค์กรที่อาจ
เสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันได้และ (2) ประเด็นความร่วมมือด้านเนื้อหาและวิชาการ การด�ำเนินการ
อาจพิจารณาได้ดังนี้
(1) ความร่วมมือด้านอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
• อ�ำนาจหน้าที่เชิงพื้นที่ แยกความรับผิดชอบโดยก�ำหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ให้สถาบัน
สิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs) ปฏิบตั กิ ารภายในอาณาเขตประเทศชาติของตน และ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) ปฏิบัติการกรณีข้ามอาณาเขตชาติภายใน
ภูมิภาคอาเซียน
• อ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อาจมีแผนงานระดับภูมิภาค
โดยการริเริ่มของกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) และแบ่งย่อยเป็น
แผนงานระดับชาติ มอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs) รับผิดชอบ
ภายในประเทศต่อไป
266
_19-0384(001-304)P3.indd 266

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

• อ�ำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครอง ในรูปของการรับเรื่องร้องทุกข์ ถ้าเป็นภายในประเทศ
มอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (NHRIs) ด�ำเนินการ และกรณีเรื่อง
ร้องทุกข์ข้ามพรมแดน มอบหมายให้กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR)
ด�ำเนินการ หรืออาจจัดตัง้ ศาลสิทธิมนุษยชนเพือ่ มาด�ำเนินการในเรือ่ งค�ำร้อง เช่นเดียวกับ
วิธีด�ำเนินการในภูมิภาคยุโรป
อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) ยังไม่พร้อมที่จะรับความ
รับผิดชอบในด้านการคุ้มครอง เพราะได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการท�ำงานของตัวเอง
ให้แคบเหลือเฉพาะเรือ่ งการส่งเสริมความรูป้ จั จุบนั ประเด็นเรือ่ งการคุม้ ครองจึงยังอยูใ่ นระดับชาติเท่านัน้
(2) ความร่วมมือด้านเนื้อหาและวิชาการ
ปัจจุบันเนื่องจากสมาชิกกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) ยังไม่พร้อมที่จะ
ประสานงานกับเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนอาเชียอาคเนย์ (SEANF) 6 ประเทศ การด�ำเนินงาน
จึงยังอยูใ่ นลักษณะแยกส่วนกัน แต่ละกลุม่ ก�ำหนดหัวข้อ ( thematic issue ) ของตนเอง และด�ำเนินการ
ตามล�ำพังความสามารถ มีหวั ข้อทีเ่ หมือนกันอยูอ่ ย่างน้อย 2 เรือ่ ง คือ เรือ่ ง แรงงานข้ามชาติ (migrant
worker) และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การด�ำเนินงานของกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR)
อยูใ่ นรูปแบบการวิจยั ศึกษาหาข้อมูลเป็นหลัก ส่วนการด�ำเนินงานของเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชน
เอเซียอาคเนย์ (SEANF) เริ่มจากการท�ำงานของแต่ละสถาบันตามค�ำร้องที่ได้รับ หรือตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่เคยก�ำหนดร่วมกันไว้ว่า ประเทศใดจะเน้นเรื่องใดบ้าง เนื่องจากแต่ละสถาบันต่างมี
ภาระงานที่กว้างขวาง และไม่ได้มีงบประมาณมาก จึงมีข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกัน ในการประชุมของ
เครือข่ายประจ�ำปีก็จะมีรายงานความก้าวหน้าของแต่ละประเทศในเรื่องที่ได้ตกลงกันไว้ โดยสรุป
อาจกล่าวได้ว่าความร่วมมือระหว่างองค์กรมีน้อยและยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ
ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) กับเครือข่าย
สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ (SEANF) กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ยังไม่เกิด
ได้มีความพยายามจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่บ้าง แต่ยังอยู่ในลักษณะเบื้องต้นและเป็นครั้งคราวเท่านั้น
3. ศักยภาพของเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (SEANF) กับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน (AICHR)
จากเนือ้ หาทีไ่ ด้กล่าวถึงในหัวข้อข้างต้น จะเห็นได้วา่ ได้มคี วามพยายามสร้างกลไกสิทธิมนุษยชน
ระดับภูมภิ าค แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าใดนัก แต่เมือ่ พิจารณากลไกระดับชาติซงึ่ ก่อตัง้ และด�ำเนินการ
โดยยึดตามหลักการปารีส ปรากฎว่า สถาบันระดับชาติสามารถด�ำเนินการได้ในระดับที่น่าพอใจ
ในการให้การส่งเสริมความรู้และการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน Julie Mertus (2012) ได้ประเมิน
ศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติตามโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ และบทบาททางสังคม
(Structure, Mandate, and Impact) เนื่องจากเนื้อที่มีจ�ำกัด อาจสรุปประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพ
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การพัฒนาสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติให้มีความเข้มแข็ง และสามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ใน 6 ประเด็น ดังนี้
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนกับกลไกรัฐและภาคประชาสังคม
ขณะนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติส่วนใหญ่ได้ปรับวิธีการท�ำงานให้เป็นองค์กรเชื่อม
ระหว่างรัฐและภาคประชาสังคม ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมอาจอยู่กัน
คนละขั้ว มีปรัชญาและวิธีการท�ำงานที่แตกต่างกัน สถาบันสิทธิฯ ที่เกิดใหม่บางสถาบันมีแนวคิดใน
แนวสนับสนุนรัฐบาล บางสถาบันใช้ปรัชญาแนวคิดของภาคประชาสังคม เมื่อได้ด�ำเนินการแล้ว
สถาบันสิทธิฯ แต่ละแห่งได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและสามารถท�ำหน้าที่เป็นองค์กรที่เชื่อมระหว่างรัฐและ
ภาคประชาสังคมได้ดีขึ้น
ส�ำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ Asian
Network of NHRI หรือ ANNI ตรวจสอบการท�ำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และมีการ
จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) โดยมีผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการ
ตรวจสอบระดับประเทศ ในระยะแรกๆ ANNI มักจะวิพากษ์วิจารณ์วิธีการท�ำงานของสถาบันสิทธิฯ
ระดับชาติค่อนข้างรุนแรง ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง ANNI และสถาบันสิทธิฯ ระดับชาติ (NHRI)
อยู่ในระดับที่เข้าใจกันมากขึ้น และยังกล่าวได้ว่า สถาบันสิทธิฯ ระดับชาติ ยังอยู่ในฐานะที่อยู่กลาง
ระหว่างรัฐบาลกับภาคประชาสังคม โดยทีก่ ารประชุมประจ�ำปีของ APF ได้มกี ารพยายามปรับบทบาท
และความสัมพันธ์ระหว่าง NHRIs กับภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับรัฐบาล
ในบางประเทศ สถาบันสิทธิฯ ระดับชาติ ถูกมองว่าเป็นองค์กรทีท่ า้ ทายอ�ำนาจรัฐ ท�ำหน้าที่
วิพากษ์วิจารณ์และอยู่คนละฝ่ายกับรัฐ รัฐบาลในบางประเทศจึงหวาดกลัวสถาบันสิทธิฯ ระดับชาติ
และในประเทศทีย่ งั ไม่ได้กอ่ ตัง้ สถาบันสิทธิฯ ชาติ รัฐบาลก็จะไม่สนับสนุนให้มสี ถาบันสิทธิฯ ระดับชาติ
เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันในบางประเทศ รัฐบาลอาจหวังพึ่งให้สถาบันสิทธิฯ ช่วยเสริมภาพลักษณ์
ความเป็นประชาธิปไตยให้กับรัฐบาล อย่างเช่น กรณีการก่อตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนเมียนมาร์เพื่อ
เสริมภาพลักษณ์ให้กับรัฐบาล เป็นต้น
คณะกรรมการสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในทุกประเทศ มีหน้าที่ที่จะรักษาความ
เป็นกลาง ความเที่ยงตรง และก�ำหนดท่าทีขององค์กรให้ไม่เอียงเข้าข้างรัฐบาลหรือต่อต้านรัฐบาล
โดยยึดหลักการด�ำเนินการตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
(3) อ�ำนาจในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่รัฐได้เข้าเป็น
ภาคี
หลักการปารีสให้สถาบันสิทธิมนุษยชนท�ำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนตามกติกาและอนุสัญญาที่รัฐเป็นภาคี แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงขอบเขตการท�ำงานว่า
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จะต้องตรวจสอบอย่างไร หรือรายงานอย่างไร ต่อใคร รวมทัง้ การตรวจสอบสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
นอกเหนือจากที่รัฐเป็นภาคีด้วย
ในระยะหลังจะพบว่า กติกาและอนุสญ
ั ญา หรือพิธสี ารทีส่ หประชาชาติรบั รอง หลัง ค.ศ. 2006
(พ.ศ. 2549) มีการระบุบทบาทหน้าที่ของกลไกตรวจสอบอย่างชัดเจนขึ้น อนุสัญญาว่าสิทธิคนพิการ
มาตรา 33 ระบุให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระท�ำหน้าที่ตรวจสอบการด�ำเนินการตามอนุสัญญา โดยอาจ
มอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติท�ำหน้าที่นั้น นอกจากนี้ พิธีสารเลือกรับฉบับเพิ่มเติม
อนุสัญญาการซ้อมทรมานและการเลือกปฏิบัติฯ (OPCAT) ระบุให้มีการก�ำหนดกลไกคุ้มครองการ
ซ้อมทรมานระดับชาติ (National Protective Mechanism – NPM) ที่ชัดเจน และองค์กรที่รับท�ำ
หน้ า ที่ นี้จะต้องผ่านกระบวนการจัดตั้ ง และเตรี ย มตั วโดยผ่ า นหลั ก สู ตรฝึ ก อบรมตามมาตรฐาน
สหประชาชาติ องค์กรที่รับหน้าที่นี้จะต้องเป็นองค์กรอิสระและสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
เหมาะสมที่จะรับท�ำหน้าที่ตรวจสอบนี้เป็นอย่างยิ่ง
(4) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในการสร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคม โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของขบวนการทางสังคมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสังคมเปลี่ยนผ่าน (transitional society) ที่ก�ำลังเปลี่ยนจากสังคมเผด็จการเป็นสังคม
ประชาธิปไตย หรือเปลีย่ นจากสังคมด้อยพัฒนาสูส่ งั คมพัฒนา ขบวนการเปลีย่ นแปลงมักจะได้รบั การ
ขนานนามว่า ขบวนการทางสังคมแนวใหม่ (New social movement) ในความหมายว่า ขบวนการ
ทางสังคมในความหมายเดิมคือการรวมตัวกันของผูค้ นเพือ่ เรียกร้องการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ผลประโยชน์
ของกลุ่มตน เช่น ขบวนการแรงงานเรียกร้องการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ  หรือขบวนการเกษตรกร
เรียกร้องการปรับราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น แต่ขบวนการทางสังคมแนวใหม่ คือ การรวมตัวกันของ
ผู้คนเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อสาธารณะ โดยประเด็นของการเรียกร้อง ถูกท�ำให้เป็นประเด็น
ทางการเมือง
ขบวนการสิทธิมนุษยชนเป็นการรวมตัวของผูค้ นทัว่ โลกในการเรียกร้องให้เกิดการเคารพ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่า การประท้วงที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก
ได้มีการอ้างถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนอยู่ทุกครั้ง สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ จึงมีบทบาทส�ำคัญ
ในการมี ส ่ ว นร่ ว มในขบวนการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมนี้ ในประเทศที่ มี ส ถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระดับชาติแล้ว สถาบันสิทธิฯ ชาติจะต้องก�ำหนดท่าทีและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยการส่งเสริม
การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสาธารณชน ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
ให้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการรองรับการเรียกร้องของสาธารณชนอย่างรอบคอบ
(5) บทบาทหน้าที่ในการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับกติกาและอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
หลักการปารีสก�ำหนดไว้ชัดเจนว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติมีหน้าที่เสนอแนะให้
รัฐบาลด�ำเนินการอนุวรรตกฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับกติกา/อนุสัญญา ที่รัฐเป็นภาคี รวมทั้ง
การปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ ห้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รัฐบาลจะต้องรับฟัง
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ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้อยู่
ภายใต้อำ� นาจบริหารของรัฐบาล แต่ได้รบั งบประมาณแผ่นดิน และมีสำ� นักงานทีจ่ ดั ตัง้ ด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน รัฐบาลจะต้องไว้วางใจว่า สถาบันสิทธิฯ ทีท่ ำ� หน้าทีอ่ งค์กรอิสระเพือ่ ตรวจสอบการด�ำเนินการ
ของรัฐทางด้านสิทธิมนุษยชน จัดท�ำข้อเสนอแนะด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในชาติและในโลก และไม่ได้มีเป้าหมายในการท�ำลายล้างรัฐบาล
(6) ความคาดหวังของสาธารณะในการท�ำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
สาธารณชนมีความคาดหวังสูงว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติจะสามารถช่วยแก้ปญ
ั หา
และความเดือดร้อนของผู้คนเมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคาดหวังนี้
เป็นความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับความจริง เพราะอ�ำนาจหน้าที่หลักของสถาบันสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติ คือ การตรวจสอบสถานการณ์สิทธิฯ และการด�ำเนินการของหน่วยงานต่างๆ การแก้ไข
ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานบริหารของรัฐ รัฐบาลแต่ละสมัย
ต้องจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยตรงและทันท่วงที
นอกจากนีส้ าธารณชนยังคาดหวังว่าเมือ่ สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ มีหน้าทีร่ บั ค�ำร้อง
และตรวจสอบข้อเท็จจริง สถาบันฯ จะสามารถสอบสวนผู้กระท�ำการละเมิดสิทธิฯ และมีมาตรการ
ลงโทษได้ ความคาดหวังนีเ้ ป็นความคาดหวังทีค่ ลาดเคลือ่ นเช่นเดียวกัน เพราะอ�ำนาจหน้าทีข่ องสถาบัน
สิทธิมนุษยชนระดับชาติมีเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น ส่วนการวินิจฉัยค้นหาผู้กระท�ำผิดและก�ำหนด
มาตรการลงโทษเป็นหน้าที่ของศาล (quasi – judicial function)

สรุป

บทความนี้บรรยายถึงหลักการของสหประชาชาติและความเป็นมาในการจัดให้มีกลไกระดับ
ภูมภิ าคและระดับชาติ โดยชีใ้ ห้เห็นว่าได้มคี วามพยายามจัดตัง้ กลไกระดับภูมภิ าค เริม่ จากยุโรป อเมริกา
และแอฟริกา ส่วนในทวีปเอเชียแปซิฟิก ยังไม่สามารถจัดตั้งได้ นอกจากนี้ในยุโรปก็ได้ยกเลิก
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรปและให้ศาลท�ำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และพิพากษาทั้ง
กระบวนการ ส่วนในภูมิภาคอเมริกา และแอฟริกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคก็
ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก รวมทั้งในทวีปเอเชียแปซิฟิก แม้ไม่มีกลไกระดับภูมิภาค
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ทวีป แต่มกี ารจัดตัง้ กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึน้ ในระดับภูมภิ าคย่อย อย่างไรก็ดี
เนือ่ งจากเหตุผลทางด้านประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมประเพณี กลไกอาเซียนเลือกทีจ่ ะให้ความส�ำคัญ
กับวัฒนธรรมและค่านิยมอาเซียน และจ�ำกัดบทบาทของกรรมาธิการให้เหลือเพียงท�ำหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและให้ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน และไม่รบั ท�ำหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชากร
ในภูมิภาค
เมื่อกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและภูมิภาคย่อย ไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากนัก ในปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) สหประชาชาติได้สนับสนุนให้เกิดสถาบัน
สิทธิมนุษยชนระดับชาติขึ้นอย่างจริงจัง และก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำของคุณสมบัติและอ�ำนาจหน้าที่
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ขององค์กรระดับชาติตามหลักการปารีส นอกเหนือจากการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรระดับชาติ
แล้ว สหประชาชาติยังได้สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบันระดับชาติ ภายใต้ชื่อ
คณะกรรมการประสานงานสถาบันสิทธิมนุษยชนชาติระหว่างประเทศ (International Coordinating
Committee of NHRIs) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Global Alliance of National Human Rights
Institution - GANHRI เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติสามารถเจริญเติบโตทั้งทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ทางด้านปริมาณ ในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) เครือข่ายมีสมาชิกจาก 104 ประเทศ
ทางด้านคุณภาพ เครือข่ายสามารถสนับสนุนการท�ำงานของสมาชิกเครือข่าย ในการให้การสนับสนุน
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศให้ดำ� เนินการในฐานะองค์กรอิสระอยูภ่ ายนอกการควบคุม
ของอ�ำนาจรัฐ และมีศักยภาพในการท�ำหน้าที่ (1) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ และภาค
ประชาสังคม (2) เป็นองค์กรอิสระท�ำหน้าที่ตรวจสอบการท�ำหน้าที่ของภาครัฐและภาคอื่นๆ ไม่ให้
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (3) ตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีของสหประชาชาติที่รัฐ
ได้เข้าเป็นภาคี (4) ส่งเสริมขบวนการทางสังคมเพือ่ ส่งเสริมประชาธิปไตยและขบวนการสิทธิมนุษยชน
(5) เสนอแนะรัฐบาลในการแก้กฎหมายและปริวรรตกฎหมาย รวมทัง้ มาตรการและกฎระเบียบทีม่ อี ยู่
ให้สอดคล้องกับกติกาและอนุสัญญาที่รัฐเข้าเป็นภาคี และ (6) เป็นที่พึ่งของสังคมในการหาค�ำตอบ
ในปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน แม้ในความเป็นจริงประชาชนอาจมีความคาดหวังทีส่ งู เกินกว่าอ�ำนาจหน้าที่
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ เพราะขาดความเข้าใจในการแบ่งอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างกลไก
บริหารของรัฐทีม่ หี น้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิมนุษยชน กับกลไกตรวจสอบ เช่น สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
แต่อย่างน้อยสถาบันระดับชาติก็สามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐให้ดำ� เนินการให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และให้การเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
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บทคัดย่อ

เมื่อกล่าวถึงค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ก็คงจะมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
ซึ่งมีที่มาอันยาวนานผ่านวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมาย ความกังวลในการคุ้มครองมนุษยชาติ
ให้พ้นจากการกระท�ำกดขี่ทารุณเป็นที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดแนวคิด
เรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา เมื่อใดมีการกระท�ำที่กดขี่ข่มเหงทารุณอย่างรุนแรง
ก็จะมีการกล่าวอ้างถึงสิทธิมนุษยชนอยูเ่ สมอ แต่อย่างไรก็ดี การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
จะด�ำเนินการได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนอย่างเพียงพอของมาตรฐานสากล
ที่ก�ำหนดขึ้น อีกทั้งกลไกต่างๆ ที่จะท�ำงานโดยมีประสิทธิภาพเพียงใดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศนั้นไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงในแง่กฎหมายเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมก็ตาม แต่ทสี่ ำ� คัญกว่านัน้ คือพืน้ ฐานของกฎหมาย ปรัชญา เชือ้ ชาติ ศาสนา และขึน้ อยูก่ บั
วัฒนธรรม การเมือง สังคม เศรษฐกิจของสังคมที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศอีกด้วย
ในช่วงศตวรรษที่ 19 ได้เริ่มมีการก�ำหนดถึงสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ
แต่อย่างไรก็ดี การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ได้เป็นไปอย่างกว้างขวางถึงขนาดทีจ่ ะท�ำให้เกิด
ความเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังทั่วถึงในทันที นอกจากนั้นอุปสรรคที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง
คือ เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กับผลประโยชน์ของแต่ละรัฐ เป็นเรือ่ งอ�ำนาจอธิปไตยทีไ่ ม่อาจเข้าไป
ก้าวล่วงได้ ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งของประเทศต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศทีจ่ ะต้องด�ำเนินการด้วยวิถที าง
ตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นส�ำคัญ
แม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่ ส่วนใหญ่กเ็ ป็นประเทศทีย่ งั ไม่พฒ
ั นานัก ลักษณะทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศเหล่านี้ จึงเป็นปัญหาที่ส�ำคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน เมือ่ ประเทศยังไม่พฒ
ั นาจึงเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการคุม้ ครองสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
เช่น กฎหมายแรงงาน การสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น สิทธิมนุษยชนจึงเป็นปัญหาทีต่ งั้ อยูบ่ นมูลเหตุ
ทีแ่ ตกต่างหลากหลายไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ นอกจากนีล้ กั ษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
* ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอวี วิศวกรรม จ�ำกัด, ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 3 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ที่ตั้งอยู่บนหลักการของอ�ำนาจอธิปไตย และการไม่แทรกแซงปัญหาภายในของรัฐอื่นนั้น ท�ำให้
ยิ่งยากล�ำบากมากขึ้นต่อการควบคุมดูแลประเทศต่างๆ ให้ปฏิบัติตามพันธกรณี แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่
ส�ำคัญมากในการเคารพสิทธิมนุษยชนคือเรื่อง “การเมือง” เพราะความร่วมมือระหว่างประเทศ
จะเป็นไปโดยราบรืน่ มีอปุ สรรคมากน้อยเพียงใดนัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การเผชิญหน้าระหว่างแนวความคิด
ของพวกเราที่เรียกว่า “มนุษยชาติ” นั่นเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายธรรมชาติ และกฎหมายบ้านเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนคืออะไร ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คอื สิทธิของมนุษย์นนั่ เอง แต่อะไรคือสิทธิของมนุษย์
ก็คงต้องมองย้อนกลับไปในอดีต นับแต่มีการก�ำเนิดมนุษย์ข้ึนมาในโลกนี้ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวก็มีแต่
ธรรมชาติเท่านั้นที่อยู่ล้อมรอบมนุษย์เรา ไม่มีใครที่จะปฏิเสธความจริงนี้ได้ ในระยะเริ่มแรกมนุษย์
ก็คงจะไม่แตกต่างไปจากสัตว์ ซึง่ ต่างก็จะต้องดิน้ รนเพือ่ ให้มชี วี ติ อยูร่ อด ต่อมาเมือ่ มนุษย์มคี วามเจริญ
ก้าวหน้าขึ้น มีการอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นครอบครัว เป็นชนเผ่า เป็นรัฐ ตามล�ำดับ ความไม่เป็นธรรม
ก็เกิดมีขึ้นในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ความไม่สงบสุข ความเอารัด
เอาเปรียบ ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้าง บางครั้งก็ถึงขนาดเป็นการป่าเถื่อนไม่มี
มนุษยธรรม มนุษย์จึงมีความต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีความปลอดภัยตลอดจนได้รับ
สิทธิต่างๆ ของตนอันพึงจะมี
มนุษย์จึงได้พิจารณาสิทธิตามธรรมชาติ ส�ำหรับแนวความคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาตินี้
เป็นที่มาอันส�ำคัญยิ่งของสิทธิมนุษยชน สาระส�ำคัญตามแนวความคิดดังกล่าวนี้มีว่า มนุษย์ทั้งหลาย
เกิดมาเท่าเทียมกัน มนุษย์มสี ทิ ธิบางประการทีต่ ดิ ตัวมนุษย์มาแต่กำ� เนิดจนกระทัง่ ถึงแก่ความตาย สิทธิ
ดังกล่าวได้แก่ สิทธิในชีวติ เสรีภาพในร่างกาย และความเสมอภาค ซึง่ เป็นสิทธิทไี่ ม่อาจโอนให้แก่กนั ได้
และใครจะล่วงละเมิดมิได้ หากมีการล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือกระทบกระเทือน
เสื่อมเสียต่อสภาพของความเป็นมนุษย์ได้ (วีระ โลจายะ 2535:1)
แนวความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาตินี้ มีที่มาจากแนวความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติ
“กฎหมายธรรมชาติ” หมายถึง กฎหมายซึ่งบุคคลอ้างว่ามีอยู่ตามธรรมชาติ คือเกิดมีมาเองโดยมนุษย์
ไม่ได้ท�ำขึ้นเป็นกฎหมายที่อยู่เหนือรัฐและใช้ได้โดยไม่จ�ำกัดกาลเทศะ (หยุด แสงอุทัย 2523:114)
แนวความคิดกฎหมายธรรมชาตินี้ แท้จริงแล้วก็เป็นความพยายามทีจ่ ะไม่ให้ผมู้ อี ำ� นาจปกครองมีอำ� นาจ
มากจนเกินไป
ที่มาของกฎหมายธรรมชาตินั้น นักปราชญ์มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปซึ่งพอจะสรุปได้เป็น
3 ทาง (หยุด แสงอุทัย 2523: 114) คือ
1. เกิดจากธรรมชาติโดยตรง เป็นสิ่งที่มีมาเองตามธรรมชาติ
2. เกิดจากพระเจ้า เป็นแนวความคิดจากทางคริสต์ศาสนาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจาก
พระเจ้าทั้งสิ้น
3. เกิดจากความรู้สึกผิดชอบของมนุษย์ เห็นว่ามนุษย์ย่อมรู้สึกว่ากฎหมายธรรมชาติมีอยู่
อันเกิดจากความรู้สึกผิดชอบของมนุษย์เอง
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ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายบ้านเมืองมีสองแนวความคิด แนวความคิด
หนึ่งเห็นว่า กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายที่สูงกว่า (Higher Law) ในแง่นี้ กฎหมายบ้านเมือง
จะขัดแย้งกับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้ ส่วนอีกแนวความคิดหนึง่ เห็นว่า กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมาย
อุดมคติ (Ideal Law) กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายที่แท้จริง (Reality) ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุดมคติ กับความเป็นจริง เป็นความสัมพันธ์ที่ขัดแย้ง และมีลักษณะดึงดูดและผลักไสซึ่งกันและกัน
ในท�ำนองความสัมพันธ์แบบ Dialectic เพราะความเป็นจริงกับอุดมคติแตกต่างกัน ในขณะที่อุดมคติ
เป็นอย่างหนึ่ง ความเป็นจริงเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามพัฒนาความเป็นจริงเข้าสู่
อุดมคติให้มากที่สุด และความเป็นจริงหากยิ่งห่างจากอุดมคติมากขึ้นเพียงใดก็ไม่พึงปรารถนายิ่งขึ้น
เพียงนั้น ถ้าความเป็นจริงใกล้เคียงกับอุดมคติแสดงว่าดีขึ้น ถ้าความเป็นจริงห่างออกไปจากอุดมคติ
แสดงว่าเลวลง แต่ในความเป็นจริงจะเลวลงถึงขีดสุดไม่ได้ อุดมคติและความเป็นจริงจึงสัมพันธ์กัน
ในลักษณะนี้ (สมยศ เชื้อไทย 2536: 77-78) ตัวอย่างเช่น คริสตจักรส�ำคัญกว่าอาณาจักร โดยมี
คริสตจักรเป็นผู้น�ำ  ส่วนอาณาจักรเป็นผู้ตาม การคิดเช่นนี้เป็นการน�ำศาสนาไปปนกับการเมืองและ
เป็นการบังคับให้ผนู้ ำ� ทางการเมืองยอมตนต่อผูน้ ำ� ศาสนา ดังเห็นได้จากคตินยิ มทีว่ า่ ผูข้ นึ้ ครองราชสมบัติ
เป็นกษัตริย์ในยุโรปต้องมาคุกเข่าต่อหน้าพระสันตปาปาเพื่อให้พระองค์ประทานพรและสวมมงกุฎ
แท้จริงแล้วศาสนจักรเป็นคนละส่วนกับอาณาจักร หรือ อีกนัยหนึง่ ศาสนาต่างกับเมือง การปกครองรัฐ
และการใช้ชวี ติ ในรัฐต้องอาศัยระเบียบทีต่ ราในรัฐ ดังทีเ่ รียกว่า “กฎหมายของมนุษย์” (Human Law)
ส่วนการด�ำรงชีวิตในศาสนจักรต้องอาศัยระเบียบปฏิบัติพิเศษ ดังที่เรียกว่า “กฎศักดิ์สิทธิ์” (Divine
Law) ทั้งระเบียบหรือกฎหมายของศาสนจักรและอาณาจักรต้องอยู่ใต้กฎเกณฑ์เดียวกันซึ่งได้แก่
“กฎธรรมชาติ” (Natural Law) และ “กฎนิรันดร” (Eternal Law) อันพระผู้เป็นเจ้าได้ก�ำหนดขึ้น
แต่เมือ่ พระเจ้ามีหน้าทีท่ ำ� มนุษย์ให้พน้ ทุกข์ พระเจ้าจึงเป็นผูน้ ำ� ความคิดในเรือ่ งกฎหมายและการเมือง
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะการที่ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงโดยกษัตริย์ที่ไร้คุณธรรม ถูกข่มเหง
โดยกฎหมายที่เลว ย่อมถือว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะต้องบ�ำบัดให้
(วิษณุ เครืองาม 2536: 55-56)
อย่างไรก็ดี นักปราชญ์ตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมาแม้วา่ จะไม่ได้มแี นวคิดเดียวกัน แต่กม็ ที ศั นคติคล้ายคลึง
กันว่า ผู้ปกครองที่ชอบจะต้องได้รับอ�ำนาจการปกครองจากประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ประชาชนในฐานะปัจเจกบุคคลมีสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิอันเป็นสิทธิตามธรรมชาติของตน ซึ่งไม่มีผู้ใด
จะขัดขวางหรือพรากเอาไปได้ แนวความคิดของนักปราชญ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้มีการพัฒนา
ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และท�ำให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทางสังคมที่ดีขึ้น เช่น เรื่องทาส นับว่า
เป็นการกดขีข่ ม่ เหงต่อความเป็นมนุษยชาติอย่างร้ายแรง เรือ่ งกระบวนการพิจารณาคดี ทีม่ กี ารสอบสวน
ไต่สวนด้วยวิธกี ารทีโ่ หดร้ายทารุณ ท�ำให้มผี บู้ ริสทุ ธิถ์ กู ลงโทษมากมาย เรือ่ งการควบคุม คุมขังผูก้ ระท�ำ
ความผิด นักโทษจะถูกคุมขังและถูกปฏิบัติในสภาพการณ์ที่เลวร้าย และเรื่องสิทธิและเสรีภาพต่างๆ
เป็นต้น ส่งผลให้มีการต่อต้านลัทธิอ�ำนาจนิยม และเป็นพื้นฐานของการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยต่อมา และที่ส�ำคัญที่จะต้องกล่าวคือ แนวความคิดที่กล่าวถึงนี้เป็นเหตุผลส�ำคัญที่ได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายธรรมชาติ และกฎหมายบ้านเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชน

มีการกล่าวอ้างต่อมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในการปฏิวัติของอังกฤษ การประกาศอิสรภาพ
ของอเมริกา และการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

การประกาศอิสรภาพของอเมริกา

มูลเหตุของการประกาศอิสรภาพของอเมริกาสืบเนื่องมาจากการปกครองประเทศอาณานิคม
คือ ประเทศอังกฤษกับดินแดนอาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกา แต่เดิมคนอังกฤษกับคนฝรั่งเศส
เกิดข้อขัดแย้งกันในการท�ำการค้าขนสัตว์ จนเกิดเป็นสงครามเรียกว่า “French and Indian War”
ในระหว่าง ค.ศ. 1755 ถึง 1759 และลงนามในสัญญาสงบศึกที่กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ.1763 สงคราม
ดังกล่าวท�ำให้รฐั บาลอังกฤษต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการท�ำสงครามเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการรักษาความสงบต่อไปอีกรัฐบาลอังกฤษต้องการให้ชาวอาณานิคมเป็นผู้ร่วมออกค่าใช้จ่ายต่างๆ
เป็นส่วนใหญ่ โดยออกกฎหมายเก็บภาษีแต่กถ็ กู ต่อต้านเรือ่ ยมา จนในทีส่ ดุ รัฐบาลอังกฤษได้ออกกฎหมาย
คือ “The Townsend Acts” ใน ค.ศ. 1767 เพือ่ เก็บภาษีเกีย่ วกับเครือ่ งแก้ว กระดาษ ตะกัว่ และใบชา
และก็เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงทีเ่ รียกว่า Boston Tea Party ขึน้ รัฐบาลอังกฤษโต้ตอบโดยออกกฎหมาย
เพือ่ ลงโทษชาวอาณานิคม 4 ฉบับ ซึง่ ชาวอาณานิคมเรียกกฎหมายเหล่านีว้ า่ “The Intolerable Acts”
มีเนื้อหาที่ไม่เป็นธรรม เช่น ห้ามพลเมืองในรัฐแมสซาซูเซตส์ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการปกครอง
ที่เดิมเรียกกันว่า TownMeeting และให้ปิดที่ท�ำการบอสตันไปจนกว่าจะช�ำระเงินค่าทดแทน
ตามราคาค่าเสียหายของใบชาในเหตุการณ์ Boston Tea Party จนครบถ้วนเป็นต้นไป
มลรัฐอาณานิคมต่างๆ ได้มกี ารเคลือ่ นไหวและชุมนุมกันเรียกว่า First Continental Congress
1774 และมีความเห็นว่ากฎหมาย 13 ฉบับ ของอังกฤษที่ออกมานั้นละเมิดสิทธิของประชาชน
ชาวอาณานิคมซึง่ เป็นพลเมืองอังกฤษ เกิดความขัดแย้งจนในทีส่ ดุ รัฐบาลอังกฤษสัง่ ปิดเมืองท่าอาณานิคม
ทุกแห่ง การต่อสู้ขยายตัวรุนแรงมากขึ้นจน 13 มลรัฐอาณานิคมตัดสินใจแยกตัวออกจากประเทศ
อั ง กฤษ โดยได้ ม อบให้ Thomas Jefferson ยกร่ า งค� ำ ประกาศอิ ส รภาพและได้ ป ระกาศ
The Declaration of Independence ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ในค�ำประกาศอิสรภาพ
ได้ยืนยันถึงสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน
เมือ่ พิจารณาถึงประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาแล้ว จะเห็นได้วา่ มีการกล่าวอ้างถึงทัง้ ทฤษฎี
กฎหมายธรรมชาติ และแนวคิดแบบเสรีนิยม ของ John Locke โดยในบางส่วนได้กล่าวอ้างว่า
เหนือกษัตริย์ยังมีกฎหมายธรรมชาติและมนุษย์ก็มีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายธรรมชาตินี้ ผู้ปกครอง
คนใดบั ง อาจล่ ว งละเมิ ด ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง หากมี ก ารละเมิ ด สภาพบั ง คั บ ก็ คื อ สิ ท ธิ ที่ จ ะต่ อ ต้ า นการกดขี่
ซึง่ John Locke กล่าวเอาไว้วา่ ประชาชนสามารถล้มล้างการปกครองได้ นอกจากนีย้ งั มีการกล่าวถึงอีกว่า
รัฐบาลต้องมาจากความยินยอมของผู้อยู่ใต้ปกครอง และมีอยู่เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของมนุษย์
ในสังคมเท่านั้น และประการสุดท้ายแนวความคิดในเรื่องความเสมอภาคของปัจเจกชนทุกคน
ปรากฏอย่างชัดเจนตามค�ำประกาศฉบับนี้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2537: 60-61)
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อังคณา วงศ์วีรธร

ภายหลังจากการประกาศอิสรภาพแล้ว มลรัฐต่างๆ ก็พากันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญของตน เช่น
มลรัฐเวอร์จเิ นีย ประกาศในปี ค.ศ. 1776 มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประกาศในปี 1780 เป็นต้น รัฐธรรมนูญ
เหล่านี้ต่างได้รับรองและคุ้มครองถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐธรรมนูญของมลรัฐเวอร์จิเนียนั้นได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า “โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นอิสระและ
ไม่ได้อยูใ่ นบังคับบัญชาของผูใ้ ด” นอกจากนีร้ ฐั ธรรมนูญบางฉบับยังได้กำ� หนดให้มอี งค์กรเพือ่ ท�ำหน้าที่
พิจารณากฎหมายหรือการปฏิบัติของฝ่ายบริหารว่าขัดกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย
ต่อมาได้มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาขึ้น และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน
1787 ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญได้รบั รองหลักการใน The Declaration of Independence และ
แสดงวัตถุประสงค์ไว้ดว้ ยว่า “เราประชาชนแห่งสหรัฐ เพือ่ ทีจ่ ะจัดตัง้ สหภาพทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้   เพือ่ ทีจ่ ะ
สถาปนาความยุตธิ รรม เพือ่ ทีจ่ ะประกันความสงบภายใน เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้มนั่ คงซึง่ เสรีภาพทีไ่ ด้รบั มาแก่
ตัวของเราเองและชนชั้นหลัง จึงได้บัญญัติและสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ส�ำหรับสหรัฐอเมริกา...”
ส่วนในเรือ่ งเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ได้มกี ารบัญญัตไิ ว้มากนัก นับตัง้ แต่ได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญในปี 1787 จนถึงปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ส�ำเร็จอยู่ 26 หัวข้อ ส�ำหรับการ
แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกบุคคล มีการออกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม 10 ฉบับแรก ซึ่งถือว่า
เป็นค�ำประกาศว่าด้วยสิทธิของสหรัฐอเมริกา (มนตรี รูปสุวรรณ 2538: 111) ซึ่งพอสรุปข้อความ
ที่ส�ำคัญได้คือ
1. การประกันเสรีภาพในด้านต่างๆ เช่น ศาสนา การพูด การพิมพ์ การโฆษณา การชุมนุม
โดยสงบ และการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาล
2. การอนุญาตให้ประชาชนมีและถืออาวุธได้
3. กองทหารจะเข้าไปอยู่อาศัยในเคหสถานบ้านเรือนของราษฎรโดยที่เจ้าของมิได้ยินยอม
ไม่ได้
4. การตรวจค้นบุคคล เคหสถาน ทรัพย์สิน หรือเอกสารจะต้องมีหมายค้น
5. การพิจารณาคดีอาญาที่มีโทษหนัก เช่น ประหารชีวิต จะต้องผ่านคณะลูกขุน ความผิด
อันเดียวกัน จะมีการพิจารณาพิพากษาซ�้ำอีกไม่ได้ บุคคลจะถูกบังคับให้การปรักปร�ำตนเองไม่ได้
การลงโทษบุคคล การจ�ำกัดสิทธิจะต้องกระท�ำโดยกระบวนการของกฎหมาย ทรัพย์สินส่วนตัวถ้าจะ
น�ำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์จะต้องท�ำต่อหน้าผู้ต้องหา
6. การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาจะต้องไม่ลา่ ช้า และต้องกระท�ำโดยเปิดเผย ณ ทีท่ ค่ี วามผิด
เกิดขึ้น โดยลูกขุนทีไ่ ม่มอี คติ บุคคลจะต้องได้รบั แจ้งให้ทราบถึงลักษณะและเหตุทกี่ ล่าวหาและให้ประกัน
จะต้องมีทนายแก้ต่าง การสืบพยานจะต้องท�ำต่อหน้าผู้ต้องหา
7. การก�ำหนดค่าปรับและการประกันตัวจะสูงเกินควรไม่ได้ และห้ามการลงโทษที่ทารุณ
โหดร้าย
8. จ�ำกัดขอบเขตการใช้สิทธิมิให้ล่วงละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่น
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9. เลิกการมีทาสและการบังคับใช้โดยไม่สมัครใจ ยกเว้นเป็นการลงโทษตามกฎหมาย
10. ให้ความเสมอภาคของประชาชนอเมริกัน ซึ่งแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิว (นพนิธิ สุริยะ
2537: 44-45)
นอกจากนี้ยังมีฉบับที่ 13 (ค.ศ. 1865) เกี่ยวกับการเลิกทาส ฉบับที่ 14 (ค.ศ. 1868) เกี่ยวกับ
เงือ่ นไขทางสิทธิของประชาชน และการขยายหลักประกันทางศาลภายใต้หลักทีว่ า่ “ทุกคนเท่าเทียมกัน
ในการได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย” ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองมีดังต่อไปนี้คือ
ฉบับที่ 15 (ค.ศ. 1870) เกีย่ วกับการห้ามปฏิเสธการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ เนือ่ งจากผิวหรือฐานะความเป็นทาส
ในอดีต ฉบับที่ 19 (ค.ศ. 1920) เกีย่ วกับสิทธิเลือกตัง้ ของสตรี และฉบับทีส่ ำ� คัญอีกฉบับหนึง่ คือ ฉบับที่ 26
(ค.ศ. 1971) เกีย่ วกับการลดอายุของผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตัง้ จาก 21 ปี เป็น18 ปี (มนตรี รูปสุวรรณ 2538: 111)

การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส 1789

ฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ทรงท�ำพินัยกรรมยกราชบัลลังก์ให้แก่
พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ซึ่งใน ค.ศ. 1715 ทรงมีพระชนม์เพียง 5 พรรษา ในช่วงแรกจึงต้องแต่งตั้ง
ผู้ส�ำเร็จราชการในการบริหารประเทศแทน ในตอนปลายสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ระหว่าง
ค.ศ. 1743-1774 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เสื่อมลงเรื่อยๆ พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แม้ว่าจะทรงมี
สติปญ
ั ญาเฉียบแหลมและรอบรู้ แต่กไ็ ม่ทรงสนพระทัยทีจ่ ะบริหารราชการแผ่นดิน ขาดความเป็นผูน้ ำ 
�
ความขยันขันแข็งและความมั่นพระทัยในตัวพระองค์เอง นอกจากนี้ยังทรงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนรัฐ
มีหนี้สินมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินรุนแรงขึ้นและก่อให้เกิดความอยุติธรรมในด้าน
การเก็บภาษี ขณะเดียวกันได้น�ำประเทศเข้าไปพัวพันในสงครามครั้งแล้วครั้งเล่า ท�ำให้เสียค่าใช้จ่าย
เป็นอันมาก ในที่สุดพระองค์เสด็จสวรรคตใน ค.ศ.1774 โดยทิ้งหนี้สินจ�ำนวนมหาศาลไว้พร้อมกับ
ท้องพระคลังที่ว่างเปล่านั้น (เอี่ยม ฉายางาม 2521: 98-107)
ต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงสนพระทัยแต่เรือ่ งการล่าสัตว์ และทรงปล่อยพระองค์ให้อยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของพระมเหสี คือพระนางมารี-อองตัวแน็ต ซึ่งทรงเอาแต่พระทัยของพระนางเอง ฝรั่งเศส
ต้องเผชิญกับปัญหาทางการคลังอีกเมื่อฝรั่งเศสได้เข้าไปพัวพันในสงครามการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ
ของอเมริกา นอกจากนีไ้ ด้มนี กั ปรัชญาเผยแพร่แนวความคิดต่างๆ อันส่งผลให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เสื่อมถอยลงตามล�ำดับ (เอี่ยม ฉายางาม 2521: 116-118) คือ
- มองเตสกิเออ (Montesquieu) ได้เขียนหนังสือ L’Esprit des Lois” ซึง่ พิมพ์ใน ค.ศ. 1748
เขาเห็นว่าควรมีสถาบันอืน่ ๆ มาจ�ำกัดการใช้อำ� นาจของกษัตริย์ และการใช้เสรีภาพของประชาชนไม่ให้
เกินขอบเขตอันควร ควรจะมีการแบ่งอ�ำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร
และอ�ำนาจตุลาการ ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดนั้นคือ ระบอบที่มีสภามาควบคุมการใช้อ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริย์โดยให้ชนชั้นขุนนางและชนชั้นศาลเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกของสภา
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- วอลแตร์ (Voltaire) เป็นนักปรัชญาที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม
แก่ประชาชน เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น
- จัง จาคส์รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) นับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นๆ มาก
ดังจะเห็นได้จากค�ำกล่าวทีม่ ชี อื่ เสียงว่า “มนุษย์เกิดมาอิสระ” และจากหนังสือชือ่ “Contrat Social” ซึง่ พิมพ์
ใน ค.ศ. 1762 รุสโซมีแนวความคิดว่า “ทุกคนมีความเสมอภาคกันและต่างก็มีสิทธิเลือกผู้แทนราษฎร
อย่างเท่าเทียมกัน” ในสัญญาประชาคมมนุษย์มเี จตนารมณ์รว่ มกันในการตัดสินใจทีจ่ ะอยูภ่ ายใต้สงั คม
ที่ตกลงกันโดยมีความเชื่อมั่น แต่ละบุคคลสามารถกระท�ำในสิ่งที่ตนเองเลือกและเชื่อในสิ่งที่ตนเอง
เชือ่ บุคคลทุกคนต้องเป็นอิสระ ส�ำหรับรุสโซการทีจ่ ะไม่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างอ�ำนาจรัฐกับเสรีภาพนัน้
มนุษย์จะต้องผูกพันเป็นส่วนร่วมด้วยกับทุกสิ่งโดยไม่ยึดติดว่าสิ่งใดเป็นของตน ในเงื่อนไขดังกล่าว
มนุษย์จะรู้สึกว่ามีความเท่าเทียมกันในสังคม เสมือนเช่นในสภาวะตามธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดจะเรียกร้อง
ต่อผู้อื่นตามที่ตนต้องการแต่ฝ่ายเดียวได้ ความเสมอภาคจึงก่อให้เกิดเสรีภาพ การคุ้มครองเสรีภาพ
ตามสภาวะธรรมชาติของมนุษย์และเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการของสังคมนั้นคือแนวความคิดที่ว่า
กฎหมายอันเกิดจากเจตนารมณ์รว่ มกันจะต้องไม่ตกเป็นเครือ่ งมือทีถ่ กู ใช้ในการกดขีข่ ม่ เหง แนวคิดดัง
กล่าวได้ครอบง�ำแนวคิดของพวกเสรีนิยม
ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 1776 ได้มีประกาศค�ำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งในค�ำประกาศได้มีการกล่าวอ้างถึงทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติและแนวคิดแบบเสรีนิยมของ John
Locke และกล่าวว่ารัฐบาลต้องมาจากความยินยอมของผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองและมีอยูเ่ พือ่ คุม้ ครองเสรีภาพ
ของมนุษย์ในสังคมเท่านัน้ นอกจากนี้ ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจและสังคมของฝรัง่ เศสมิได้เป็นไป
อย่างมีระเบียบแบบแผนระบบการปกครองที่ใช้อยู่หรือที่เรียกว่าระบบแบบเก่า (Ancien Regime)
จึงเป็นการปกครองทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและยุง่ เหยิงมากซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ก่อให้เกิดปัญหาการบริหาร
บ้านเมืองปัญหาในกระบวนการยุติธรรมปัญหาในเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
สิง่ ต่างๆ เหล่านีป้ ระกอบกันท�ำให้ประชาชนชาวฝรัง่ เศสลุกขึน้ ก่อการปฏิวตั ใิ หญ่เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม
ค.ศ. 1789 โดยเข้าท�ำลายคุก BASTILLE ซึ่งกักขังนักโทษการเมืองและได้มีการจับกุมกษัตริย์ราชินี
ขุนนางมาประหารชีวิตเป็นจ�ำนวนมากต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 สมัชชาแห่งชาติ
ได้ประกาศใช้ “ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง” (Declaration des Droits de I’Homme
et du Citoyen) ซึ่งมีค�ำอารัมภบทว่า
“บรรดาผู้แทนของประชาชนชาวฝรั่งเศสซึ่งประกอบเป็นสมัชชาแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ความหลงลืมความไม่น�ำพาต่อสิทธิของมนุษย์ เป็นต้นเหตุน�ำมาซึ่งภัยพิบัติ
แก่ประชาชน และความเหลวแหลกของรัฐบาลจึงพร้อมกันประกาศเป็นปฏิญญาโดยชัดแจ้งแสดงถึงสิทธิ
ตามธรรมชาติของมนุษย์อนั ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละไม่อาจโอนให้แก่กนั ได้เพือ่ ให้ปฏิญญานีซ้ งึ่ ปรากฏอยูต่ อ่ หน้า
บรรดาสมาชิกของสังคมนั้น จักได้เตือนให้ทุกคนค�ำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของตนอยู่ทุกเมื่อเพื่อให้การ
กระท�ำของอ�ำนาจนิติบัญญัติอ�ำนาจบริหารอันเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการปกครอง
บ้านเมืองซึ่งแต่นี้สืบไปจะมีมูลฐานอยู่บนหลักการธรรมดาและไม่อาจจะคัดค้านได้นั้น มุ่งไปในทาง
ที่จะผดุงรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและความเจริญสุขของประชาชน
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ฉะนั้น สมัชชาแห่งชาติจึงรับรู้และขอประกาศสิทธิต่อไปนี้ของมนุษย์และพลเมืองต่อหน้าและ
ภายใต้ความพิทักษ์ของพระผู้เป็นเจ้า”
แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าในปฏิญญาฯ นั้นมิใช่จะมีแต่ความเชื่อมั่น
ในกฎหมายแต่เพียงด้านเดียวทัง้ นีเ้ พราะการก�ำหนดไว้แต่เพียงให้มกี ฎหมายคงจะไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้
เกิดการเคารพในสิทธิมนุษยชนได้อย่างสมบูรณ์ในอีกด้านหนึ่งจึงมีการก�ำหนดให้สิทธิที่จะท�ำการ
ป้องกันต่อการกระท�ำทีจ่ ะเป็นพิษภัยต่อสังคมได้โดยกฎหมายอาญาก�ำหนดโทษได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่
โดยชัดแจ้งแล้วเท่านัน้ (มาตรา 5,8) ปฏิญญาฯ นีไ้ ด้กำ� หนดโครงสร้างของสังคมทีเ่ ป็นเสรีนยิ มปัจเจกชน
นิยมและที่เป็นการแข่งขันกันที่แต่ละบุคคลจะมีโอกาสจากพื้นฐานสิทธิที่เหมือนกันแต่ไม่ได้ค�ำนึงถึง
ปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจึงเห็นได้ว่าเป็นการให้สิทธิและเสรีภาพในทางทฤษฎี
อย่างกว้างแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดโอกาสที่เสมอเหมือนกันในทางปฏิบัติ (สมชาย กษิติประดิษฐ์ 2544:
244-229)
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปแล้ ว ว่ า ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและพลเมื อ งเป็ น เอกสาร
ทางสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญที่มีการกล่าวอ้างถึง ทั้งในด้านการเผยแพร่การศึกษาและการกล่าวอ้างถึง
เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงความพยายามในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนถูกจ�ำกัด
ในวงแคบแต่เพียงปัญหาบางประการของชนกลุ่มน้อยชาวพื้นเมืองและผู้ใช้แรงงานเท่านั้นรัฐต่างๆ
ยังไม่เห็นถึงความจ�ำเป็นต่อการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง ต่อมาเมื่อ
เกิดสงครามโลกครั้งที่สองความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้น จึงเป็นชนวนส�ำคัญท�ำให้รัฐต่างๆ มองถึง
ความเท่ า เที ย มกั น ในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ยชาติ แนวความคิ ด ในการให้ ค วามคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงจึงเริ่มปรากฏขึ้นในกฎหมายระหว่างประเทศ และในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาคมโลกต่างๆ
เมื่อพรรคนาซีเยอรมันแข็งแกร่งขึ้นโดยการน�ำของฮิตเลอร์ ได้แสดงการท้าทายสนธิสัญญา
แวร์ซายส์ ด้วยการเสริมสร้างก�ำลังทหารอย่างมากและเป็นผู้ออกค�ำสั่งให้ประเทศเยอรมันถอนตัว
จากสันนิบาตชาติใน ค.ศ. 1936 ได้เข้ายึดครองไรน์แลนด์ ใน ค.ศ. 1938 ได้ผนวกออสเตรียและยึด
สุเดเต็นแลนด์ ในต้น ค.ศ. 1939 ได้ยกทัพเข้าเชคโกสโลวาเกียและเมื่อเยอรมันบุกโปแลนด์ในวันที่
1 กันยายน ค.ศ. 1939 อังกฤษและฝรั่งเศสจึงได้ประกาศสงครามกับเยอรมันสงครามโลกครั้งที่สอง
ซึ่งเป็นสงครามที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจึงได้เริ่มขึ้นและนับได้ว่าเป็นการสิ้นสุด
ของสันนิบาตชาติด้วยเช่นกัน
ในระยะแรกเริ่มของสงครามนั้นประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้เข้าสู่สงครามด้วยแต่เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 1941 ญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ อันเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออเมริกันที่รัฐฮาวาย
ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้บอกกล่าวให้รตู้ วั ล่วงหน้าสภาคองเกรตจึงได้ประกาศสงครามกับญีป่ นุ่ ในวันที่
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8 ธันวาคม 1941 เยอรมันและอิตาลีได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาในวันที่ 11 ธันวาคม 1941
สหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศสงครามด้วยเช่นกัน การสู้รบในระหว่างสงครามก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวงต่อทรัพย์สนิ และจิตใจของมนุษยชาติทงั้ มวลเยอรมันได้ลงนามยอมแพ้โดยไม่มเี งือ่ นไข
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 1945 สงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปเป็นเวลาถึง 5 ปี จึงได้ยุติลง ส่วนสงคราม
ทางมหาสมุทรแปซิฟกิ เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 สหรัฐอเมริกาได้สง่ เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดปรมาณูทเี่ มือง
ฮิโรชิมา และในวันที่ 9 สิงหาคม 1945 ได้ทิ้งระเบิดปรมาณูอีกลูกหนึ่งที่เมืองนางาซากิญี่ปุ่นจึงได้
ยอมแพ้ในวันที่ 2 กันยายน 1945 นับได้ว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ผลของสงครามทีเ่ กิดขึน้ ต่อมวลมนุษยชาตินที้ ำ� ให้มคี วามพยายามทีจ่ ะก�ำหนดหลักการพืน้ ฐาน
ต่างๆ ที่ส�ำคัญเพื่อเป็นหลักประกันที่จะให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อมวลมนุษยชาติโดยรวม
เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 1941 ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำ� รายงาน
ต่อรัฐสภากล่าวถึงหลักการแห่งเสรีภาพ 4 ประการ คือ
1. เสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Speech and Expression)
2. เสรีภาพในการนับถือศาสนา (Freedom of Warship)
3. เสรีภาพจากการขาดแคลน (Freedom from Want)
4. เสรีภาพจากความหวาดกลัว (Freedom from Fear)
ในการแสดงออกซึ่ ง หลั ก การต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในหลั ก การแห่ ง เสรี ภ าพ 4 ประการ
ของประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ ก็ดกี ฎบัตรแอตแลนติกก็ดี ปฏิญญาของสหประชาชาติกด็ ตี า่ งได้
แสดงซึ่งความเป็นห่วงต่อเสรีภาพและสิทธิทั้งหลายที่จะพึงมีและการได้รับความคุ้มครองอันเป็น
หลักประกันต่อความสงบสุขของมนุษยชาติ หลักการที่ส�ำคัญต่างๆ เหล่านี้ได้รวมอยู่ในกฎบัตร
สหประชาชาติซึ่งได้มีการลงนาม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1945 แต่อย่างไรก็ดีในกฎบัตรสหประชาชาติ
ยังไม่ได้มกี ารก�ำหนดถึงรายละเอียดของสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนไว้ โดยจะเห็นได้จากประวัตศิ าสตร์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคในแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นนี้
พอจะแยกให้เห็นถึงความปรารถนาร่วมกัน คือ ประการแรกประเทศในยุโรปมีความภาคภูมิใจว่าตน
เป็นแหล่งก�ำเนิดของแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ และมีความพยายามจะให้ประเทศต่างๆ
ในยุโรปได้รับการคุ้มครองและเกิดเป็นสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็กลัวว่า การไปสู่
สิทธิมนุษยชนสากลนัน้ อาจท�ำให้สทิ ธิบางประการมีการแปรเปลีย่ นไปจากหลักการเดิมได้ ประการทีส่ อง
ในขณะเดียวกันบางประเทศก็กงั วลว่าน่าจะมีการก�ำหนดถึงสิทธิอนื่ ๆ บ้าง โดยเฉพาะสิทธิในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งมีการพิจารณากันว่าน่าจะเป็นสิทธิที่ก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการสิทธิมนุษยชน
ด้วยหรือไม่อย่างไร และประการสุดท้ายเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับปัญหาทางเทคนิคในการพยายามท�ำให้เป็น
กฎหมายร่วมกัน โดยเห็นว่าน่าจะเป็นขั้นเป็นตอนจากระดับประเทศไปสู่ระดับภูมิภาคแล้วจึงจะท�ำ
จากระดับภูมิภาคไปสู่ระดับสากล (Valticos1969: 384-385)อย่างไรก็ตามแนวความคิดในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของปัญหาสังคมวัฒนธรรมศาสนาของแต่ละ
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ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายธรรมชาติ และกฎหมายบ้านเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชน

ประเทศ แต่สิ่งที่แน่นอนคือสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิที่เป็นส่วนส�ำคัญของที่มา
ของแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการเรียกร้องต่อสู้ได้มาด้วยความยากล�ำบากในยุโรป
และมีความพยายามเผยแพร่ไปยังส่วนต่างๆ ของโลก เพือ่ ให้มกี ารเคารพในศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
ส� ำ หรั บ สิท ธิมนุษยชนปัจจุบันได้มีก ารเพิ่ ม เติ ม ตามการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมในเรื่ อ งของสิ ท ธิ
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ดว้ ย ดังนัน้ สิทธิมนุษยชนทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปจึงหมายความถึง
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองส่วนหนึ่งและสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม อีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้บัญญัติไว้รวมกันทั้งหมด

สถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏเสมอๆ ในสังคมไทยพอจะสรุปได้ดังนี้คือ
สถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว

ทิศทางการพัฒนาที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาส่งผล
ให้ ส ถาบั น ครอบครั ว ไทยอ่ อ นแอลง ทั้ ง ในแง่ ข องการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลในครอบครั ว และ
สร้างภูมิต้านทานให้แก่เด็ก รวมถึงการท�ำร้ายเด็กโดยบุคคลในครอบครัว ท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น
เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กก�ำพร้า เด็กเร่ร่อน การใช้แรงงานเด็ก
เด็กในธุรกิจบริการทางเพศเด็กหนีภัย เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน

สถานการณ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะได้ก�ำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย และกระบวนการ
ยุตธิ รรมหลายประการ แต่ในทางปฏิบตั กิ ารละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ยงั คงเป็นปัญหาอีกมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหากระบวนการลงโทษโดยวิธีการต่างๆ การคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา นอกจากนี้ยังมีกฎหมายและกฎระเบียบอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ยัง
ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และมีกฎหมายอีกเป็นจ�ำนวน
มากที่ยังไม่ออกมารองรับสิทธิของประชาชนและสิทธิชุมชน โดยเฉพาะสิทธิในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ด้านนโยบายทางสังคม

แม้รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน
และก�ำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการ รวมทั้ง
ส่งเสริมความเสมอภาคทางโอกาสระหว่างหญิงและชาย และคุ้มครองมิให้มีการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว การคุม้ ครองผูใ้ ช้แรงงาน แต่กย็ งั มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกมาก เช่น ประเทศไทยยังเป็น
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ทัง้ ประเทศต้นทางประเทศส่งผ่านและประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ขา้ มชาติ โดยเหยือ่ ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงและเด็ก รวมถึงคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และจากประเทศอื่นๆ ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ด้านธุรกิจบริการทางเพศ และการเอาเปรียบแรงงาน
นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และก่อให้เกิดช่องว่าง
ของการกระจายรายได้ ผู้ใช้แรงงานถูกเอาเปรียบและไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีกระบวนการรวมกลุ่ม
ของสหภาพแรงงานต่างๆ ที่เข้มแข็ง สภาพความปลอดภัยในการท�ำงานส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงสูง
และไร้หลักประกัน

สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชน

การที่รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของชุมชนในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดการ
บ�ำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ก็เพื่อพัฒนา
ให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็ง มีอำ� นาจต่อรองในการพิทกั ษ์ปกป้องทรัพยากรและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ รวมทัง้
พื้นที่ท�ำกินที่อยู่อาศัย ตลอดจนความสามารถในการจัดการชุมชนของตน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
อย่างไรก็ตาม รัฐและกลไกของรัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน และการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง อีกทั้งยังนิยมใช้รัฐเป็นศูนย์กลางในการก�ำหนดนโยบาย
และการด�ำเนินการ จึงยังไม่มกี ารออกกฎหมายเพือ่ รับรองสิทธิชมุ ชนให้ชดั เจน บางครัง้ ยังไม่ตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นในการส่งเสริมการเคารพสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ท�ำให้เกิดปัญหาขัดแย้งจากการด�ำเนินโครงการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นโครงการของเอกชนบรรษัทข้ามชาติ
หรือรัฐบาล (วไล ณ ป้อมเพชร 2546:131-133)

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

คงจะกล่าวได้วา่ สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึง่ ของมนุษยชาติ และเราคงจะไม่สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้
โดยปราศจากสิทธิมนุษยชน โศกนาฏกรรมทีเ่ กิดขึน้ ต่อมวลมนุษยชาติ ความไม่สงบสุขทีเ่ กิดขึน้ ในทาง
สังคมและทางการเมือง ความรุนแรงในสังคมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
เป็นมูลเหตุที่ผลักดันให้ประเทศต่างๆ รวมตัวกันเพื่อจัดท�ำข้อก�ำหนดในการให้ความคุ้มครองต่อ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานต่างๆ นับได้ว่าเป็นแนวความคิดร่วมกันของประชาชนทุกคน
และของรัฐต่างๆ ทุกรัฐในความปรารถนาให้มีการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษยชาติ อันเป็นรากฐานของเสรีภาพและความยุติธรรมและสันติภาพในโลก
เมือ่ มีการลงมติรบั รองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในวันที่ 10 ธันวาคม 1948 ก็นบั ได้วา่
ปฏิญญาฯ ดังกล่าวนีเ้ ป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญทีย่ นื ยันถึงสิทธิทไี่ ม่อาจโอนให้แก่กนั ได้
และไม่อาจล่วงล�้ำได้ของสมาชิกทั้งมวลในครอบครัวของมนุษยชาติหลักการส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ใน
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ ไม่ได้ถูกก�ำหนดไว้เพื่อสังคมในปัจจุบันนี้เท่านั้น แต่เป็นการ
ก�ำหนดไว้เพื่ออนาคตร่วมกันของสังคมและประเทศชาติโดยรวม
ส�ำหรับเนื้อหาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีการแบ่งเนื้อหาเป็นประเภทของสิทธิ
ต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นแนวความคิดในเรื่องสิทธิ
ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 และยังมีอิทธิพลอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดีสิทธิต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ใน
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี ห ลากหลายมากขึ้ น กว่ า แต่ ก ่ อ น ทั้ ง นี้ เ พราะสั ง คมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามกาลเวลามนุษย์ จึงมีความต้องการต่อหลักประกันในรูปแบบต่างๆ
ทางสิทธิมนุษยชนมากขึน้ และขณะเดียวกันเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีข่ าดความมีมนุษยธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนต่างๆ
ของโลก ได้ถึงจุดอิ่มตัวท�ำให้บุคคลกลุ่มชุมชนต่างๆ ตลอดจนนานาอารยประเทศยอมรับ และพร้อม
ที่จะเข้าร่วมในการด�ำเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย นอกจากนี้ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
ในแต่ละประเทศ ซึง่ มีรปู แบบทางการปกครองและทางสังคมทีแ่ ตกต่างกันเป็นตัวอย่างอันดีทจี่ ะน�ำมา
ศึกษาและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงเพิม่ เติมเรือ่ งสิทธิตา่ งๆ ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป

บรรณานุกรม
นพนิธิ สุริยะ. (2537). สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน
บวรศักดิ์ อุวรรโณ. (2537). กฎหมายมหาชน: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย
มหาชนยุคต่างๆ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนตรี รูปสุวรรณ. (2558). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ภาควิชากฎหมายมหาชน. คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
วีระ โลจายะ. (2532). กฎหมายสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: ภาควิชากฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
วิษณุ เครืองาม. (2536). “ปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชน” เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมาย
มหาชน (Public Law) หน่วยที่ 1-7. หน้า 43-96. กรุงเทพฯ: สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมชาย กษิติประดิษฐ์. (2544). ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และพลเมืองฝรั่งเศส ลงวันที่ 26
สิงหาคม 1789. ในรามฯ รพี 44, หน้า 205-233. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง.
สมยศ เชื้อไทย. (2536). ความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน.
หยุด แสงอุทัย. (2523). ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 285

285
6/18/62 BE 9:54 AM

อังคณา วงศ์วีรธร

เอี่ยม ฉายางาม. (2521). ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ก่อน ค.ศ. 1789. กรุงเทพฯ: โครงการต�ำราฝรั่งเศส
ศึกษา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วไล ณ ป้อมเพชร. (2546). สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน.
Valticos, Nicolas. (1983). Droit International du Travail. 2 ed. Paris: Dalloz.

286
_19-0384(001-304)P3.indd 286

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

6/18/62 BE 9:54 AM

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายธรรมชาติ และกฎหมายบ้านเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชน

States, Impunity, and Civic Mechanisms to
Pursue Justice: Lesson Learned from Latin America
Nitikon Jirathitikankit*

Abstract

One of the primary duties of modern states is providing peace and justice for
their citizen. However, the facts illustrated by credible international human rights
organizations have proved that impunity and incapability of state to provide justice
lead to the high level of public distrust. To deliver an acceptable justice, citizens initiate
their mechanisms to challenge state authority. Such mechanisms could be regarded as
‘grassroots initiation.’ Some Latin American countries such as Mexico and Colombia,
where citizens routinely encounter the impunity and ineffective criminal justice for
many decades, are good example. Both countries; moreover, illustrate state’s failure
to providing effective judicial process and investigation lead to the innovation of civic
mechanisms to challenge state authority in different levels. Although citizen innovate
their own mechanisms to seeking truth, dignity, and justice, some issue that many
associated works were not mentioned, have been raised. That is how citizen achieve
actual justice through their own mechanisms. Pursuing justice by using civic mechanisms
initiated by ordinary people (s) and its legitimacy have been challenged, because of
state has still controlled national judicial system. Civic mechanisms would be more
weaken to challenge the state. Reinforcement from international entities would
therefore be necessary and important to strengthening civic mechanisms if they
wish to pursue their justice effectively.
Keywords: State of Impunity, Civic Mechanisms, Latin America
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บทคัดย่อ

ในทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หน้าที่หลักของรัฐ คือ การรักษาไว้ซึ่งความสงบ
และอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงที่ได้จากการส�ำรวจ
จากองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกลับปรากฏให้เห็นว่า ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อันเกิดจากการใช้อ�ำนาจของรัฐได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนดั ง กล่ า วเป็ น กระท� ำ ผ่ า นการใช้ อ� ำ นาจของรั ฐ โดยปราศจากความรั บ ผิ ด รวมถึ ง
ความไร้ประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้แก่ประชาชนของกระบวนการยุตธิ รรมในประเทศ
กลายเป็นสาเหตุส�ำคัญที่น�ำไปสู่ “ความไม่ไว้วางใจของสาธารณะ” (Public distrust) ปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้ภาคประชาชนจ�ำเป็นต้องสร้างกลไกในการต่อสู้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรม หรือที่เรียกว่า
“Grassroots initiation” ดังปรากฏให้เห็นจากตัวอย่างของประเทศในแถบละตินอเมริกา อาทิ เม็กซิโก
และโคลอมเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากการใช้ อ� ำ นาจของรั ฐ มาหลายทศวรรษ นอกจากนี้ ทั้ ง สองประเทศยั ง ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความล้มเหลวของรัฐในการบังคับใช้กลไกในกระบวนการยุติธรรมและการสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ จนเป็นเหตุให้ภาคประชาชนร่วมมือกันสร้างกลไกเพื่อท้าทายอ�ำนาจรัฐ อย่างไรก็ดี
แม้ภาคประชาชนจะคิดค้นกลไกในการต่อสูเ้ พือ่ ให้ได้รบั ความยุตธิ รรม แต่กม็ บี างประเด็นทีน่ กั วิชาการ
ทางสังคมศาสตร์ไม่ได้กล่าวถึงไว้ นั่นคือ กลไกของภาคประชาชนจะสามารถท�ำให้พวกเขาได้รับ
ความยุตธิ รรมได้อย่างแท้จริงได้หรือไม่ เนือ่ งจากกลไกดังกล่าวอาจประสบกับปัญหาด้านความชอบธรรม
เมื่อต้องเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกควบคุมโดยอ�ำนาจรัฐ ดังนั้น การสนับสนุนจากองค์กร
ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจึงอาจเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการส่งเสริมให้กลไกของภาคประชาชน
มีประสิทธิภาพและท�ำให้ภาคประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ: การกระท�ำของรัฐที่ปราศจากความรับผิด, กลไกของภาคประชาชน, ละตินอเมริกา

Introduction

Recently, notable online video that popularly shared worldwide has illustrated
the tragic story of 21-year-old North Korean girl, Yeonmi Park. She narrated her own
horror story to young delegates around the world in One Young World Summit 2014
in Dublin, when she spent her childhood in North Korea under long-standing Kim
family’s dictatorship before she escaped. She mournfully described that the North
Korean leaders normally oppress their citizen with brutal rules, and officials have
been authorized to put citizen into death penalty routinely if they are suspected in
against the Kim’s regime. As part of her speech stated that:
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“(...) North Korea is the only country in the world that executes people for
making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized
today (...). When I was nine years old, I saw my friend’s mother publicly executed,
her crime watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the
regime can get three generations of a family imprison or executed (...)”1
This article begins with a notable and well-known case of human rights violation
as delineated above, because it would like to persuade that human rights violations
can be found in any part of the world (not only in North Korea). In term of traditional
concept of security, human rights violations committed by state challenge the traditional
concept of security that describe ‘state’ is regarded as the primary referent object of
security, and the source of security and justice also commonly comes from state.2
It might be argued that there are primary duties of state, not only protecting itself from
external threats that harm its sovereignty and territorial integrity, but also maintaining
internal peace and order to its citizen. However, as illustrated empirical evidence of
North Korea, this traditional concept of state responsibility especially maintaining
internal peace and order for its citizen seems to be challenged because state failed to
provide these ideal services.3 However, North Korea is not the unique case of human
right violations conducted by state, because the international institutions such as
the Amnesty International (2017) and Human Rights Watch (2017) annually reported
the situation of human rights worldwide that illustrated human rights violations have
occurred in every region across the globe.4

1
2
3
4

One Young World. 2014. Escaping from North Korea in search of freedom. [Online]. [Accessed 17
March 2017]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=ufhKWfPSQOw, 00:01:00–00:02:17.
Newman, E. 2013. New Forms of Security and the Challenge for Human Security. In: Beeson, M. and Bisley,
N. (Eds). Issues in 21st Century World Politics. (2nd edition). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p.136.
Ochoa, R. 2012. Not just the rich: new tendencies in kidnapping in Mexico City. Global Crime, 13 (1),
p.14.
Please find interesting reports regarding situation of human rights violation, which published annually by
international entities for example: Amnesty International. 2017. Amnesty International Report 2016/17
The State of the World’s Human Rights. London: Amnesty International Ltd.; Human Rights Watch.
2017. Human Rights Watch World Report 2017 Events of 2016. New York: Seven Stories Press.
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Human rights violations conducted by state could be regarded as a kind of impunity
that state exercises its authority without any offenses and accountability, albeit such
conducting would harshly violate civil rights and liberties. This leads to the question
that how citizens achieve their acceptable justice when state is alleged as the key
offender rather than justice provider. This question illustrate the traditional concept
of security is challenged. However, the Amnesty International pointed out that people
who live in severe political regimes will seek feasible ways to challenge the state
authority and formal structure when they found that such authority is used for oppress
them.5 Supposedly, people will create their own means for pursuing justice when they
realize that state cannot provide them a satisfactory justice. Such argument would be
examined by the emerging case studies in Latin American countries discussed by
academics, for instance Schwartz-Marín and Cruz-Santiago6 and Moon7, who explicitly
pointed out that impunity, lack of the rule of law and incapability of state to providing
effective investigation and criminal justice process play a vital role, which encourage
people especially victims and their families to innovate their mechanisms. Such
mechanisms can be called ‘forensic civism or forensic humanitarianism,’ which is
initiated for seeking justice.
   This article will examine by referring the case studies from Latin American countries,
where citizen have routinely confronted with daily violenc and internal conflicts
conducted by state for many years, and they have lived under transitional political
regime from military dictatorship to civilian government.8 Moreover, this article would
like to describe whether the impunity and public distrust of law enforcement in Latin
American countries especially Mexico and Columbia have encouraged citizen to innovate
their own mechanism for pursuing justice. However, civic mechanisms and its legitimacy
might be fundamentally challenged by state, which claim that providing justice should
5
6
7
8

Amnesty International, Ibid, p.14.
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016a. Forensic civism: articulating science, DNA and kinship
in contemporary Mexico and Colombia. Human Remains and Violence, 2 (1), p.61.
Moon, C. 2014. Human rights, human remains: forensic humanitarianism and the human rights of the
dead. International Social Science Journal, 65 (215–216), p.51.
See also Amnesty International, Ibid.; Human Rights Watch, Ibid.; Schwartz-Marín and Cruz-Santiago,
Ibid., p.483; McSherry, P.1992. Military Power, Impunity and State-Society Change in Latin America.
Canadian Journal of Political Science, 25 (3), p.463.   
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be primary objective of state. Then, it could be concluded by endorsing the ideas of
‘from below perspective’ that describe seeking for justice, which could not be achieved
through state mechanisms, citizens would create their own means to oppose the
powerful state authority in order to pursue their justice.9 Moreover, civic mechanisms
initiated by citizen could be regarded as ‘local security networks,’ which developed by
grassroots to against helpless government.10 However, it might be noted that even
citizens have innovated their own mechanisms to challenge state authority, it is still
doubted that how they achieve the actual justice through such mechanisms, because
of state has still controlled the national judicial system.
Impunity in Latin America: Is it the reason why citizens create their own
mechanisms?
Generally, the impunity means ‘freedom from punishment,’ and the action with
impunity is seen as those who act above the law.11 Additionally, the impunity is significantly
sustained by formal structures of state authority, especially judicial and security
systems. Such systems are under-resourced, ineffective, corrupted and compounded by
lack of political will, and they are used for guarantee the impartiality and independence
of state authority.12 The impunity result ‘a climate of fear’ in the society, which widespread
with the sense of injustice and helplessness. Thus, citizens of such society would
aware that pursuing justice is unreachable and harmful.13
In Latin America, although most countries have intended to transform their political
regime from oppressive military dictatorship to civilian democratic government, their
governments are still controlled by military power to guaranteeing the protection
of their accountability in the past.14 The impunity of Latin American countries has
therefore its own specific meaning that is the action of state to repress and abuse its
9

10
11
12
13
14

McEvoy, K. and McGregor, L. 2008. Transitional Justice From Below: An Agenda for Research, Policy,
and Praxis. In: McEvoy, K. And McGregor, L. (Eds). Transitional Justice from Below Grassroots Activism
and the Struggle for Change. Oxford: Hart Publishing, p.3.
Dupont, B. 2004. Security in the Age of Networks. Policing and Society, 14(1), p.79.
Mcsherry, P. Ibid., p.470.
Amnesty International, Ibid., p.29.
Mcsherry, P. Ibid., p.470.
Ibid., p.469.
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citizens without any accountability through ‘the pacts of impunity.’ including military
self-amnesty, enacted various amnesty laws, pardon granted by new successive civilian
government, or other mechanisms.15 Although the formal democratic mechanisms
such as elections, national institutions, and popular participatory structure have been
legally established and civil liberties and political rights has been recognized
constitutionally, the popular demand of justice for the past oppressive actions by former
dictatorship are usually discouraged by the civilian governments through the enacted
pacts of impunity. For instance, a 1978 self-amnesty law enacted by Pinochet’s government
to absolve all crimes committed by the former junta after 11 September 1973, and
another case is the Brazilian reciprocal amnesty in 1979 that crimes committed by
state and individuals against each others were pardoned.16
Ochoa pointed out interestingly that most of Latin American countries have
commonly faced with high crime rates and corruption that linked to disregard for
rules and regulations.17 The lack of institutional control and historical and economic
development has facilitated the environment of social inequality, violence and fear in
many Latin American countries. Moreover, state authority and organized crime groups
are both regarded as de facto power that sometimes difficult to consider which action
is operated by whether state action or criminal activities.18 Notwithstanding, recent
situations of impunity in Latin American countries have been illustrated through the
reports provided by credible international institutions regarding human rights issues
such as Amnesty International (2017) and Human Rights Watch (2017). Amnesty International
reported that Latin America remains one of the most violent and unequal regions in
the world. The human rights problems are exacerbated by increasing obstacles and
restrictions to fundamental freedoms, since states commonly misuse their security and
justice mechanisms against public discontent. Failures of formal structures have
contributed to high level of violent repression, which often linked to the growth of
organized crime groups and sometimes colluded with the police and military. Thus,
the impunity sustained by such state’s failures has allowed officials, not only civilian but
15
16
17
18

Ibid., p.470.
Ibid., pp.471-472.
Ochoa, R. Ibid., pp.3-4.
Ibid., p.5.
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also military, to oppress citizen without fear of consequences.19 Human rights abuses
conducted by state have been emerged in many counties in Latin America, but this article
will focus merely in some countries especially Colombia and Mexico, where the
problems are very remarkable, and it illustrates that citizen would be encouraged to
create their own mechanisms to challenge the impunity.
In case of Colombia, there has been an experienced internal conflict between
state and many illegal armed groups - notably are the Revolutionary Armed Forces of
Colombia (FARC), the National Liberation Army (ELN), and the coalition of anti-subversive
groups (AUC) - for many decades. Recently reported by Colombian government, a longperiod internal conflicts has resulted almost 8 million victimized citizens, including almost
270,000 person were killed, around 46,000 person were enforced disappeared, more
than 10,000 person were tortured, and around 10,800 person were exploded by massive
military weapons.20 Also, more than 6.8 million people have been displaced.21 Even these
severe circumstances were arguably responsibility of national security forces, paramilitaries,
and illegal armed groups, the Colombian government and the FARC, the largest illegal
armed group, has been signed to end five decades armed conflict in 2016.22
Although the long-period conflict has been ended by mutual agreement of the
government and the FARC, many Colombians are suffered constantly by other armed
groups in particular the ELN, or in some circumstances were hardly to identify specific
group.23 Human rights defenders such as indigenous leaders, community activists, and
journalists are also the targets of death threats and violence, which acting either alone
or in collusion with state officials.24 Few of those who suspected in such abuses were
brought into judicial process provided by the Colombian government, while most of
perpetrators are rarely held accountable. As Diaz suggested that even the Colombian
government and guerrillas have intended to create peace process, but it would not
reflect the actual peaceful because Colombian communities, especially most of victims,
19
20
21
22
23
24

Amnesty International, Ibid., pp. 24-29.
Ibid., pp.123-124.
Human Right Watch, Ibid., p.201.
Ibid.; Amnesty International, Ibid., p.124.
Ibid., p.126.
Human Right Watch, Ibid.
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have not achieved their justice via judicial process controlled by the government.25
While Mexico is another Latin American country that also has remarkable human
rights abuses. The ten-year internal conflict or so-called ‘war of drug and organized
crime’ declared by the Mexican government is regarded as the source of impunity.
Mexican government has pervasively deployed military forces and operations including
extrajudicial killings, enforced disappearances, and torture, in public security to combat
organized crimes throughout the country.26 Human Rights Watch pointed out that the
Mexican military forces have collaborated partly in enforced disappearances, which
reported by the government that more than 27,000 people had gone missing since 2006
and they are remain unknown.27 While dozens of clandestine grave remain uncovered
across country, the perpetrators of such abuses were also unidentified.28 Moreover, the
investigations provided by the government usually fail to take the fundamental step to
identify those responsible for such disappearances. Thus, families of the disappeared
often initiate their own investigation that aim primarily to identify their missing loved
one rather than dependent on authorities or official forensic specialists.
Amnesty International highlighted that the Mexican state’s mechanisms are
ineffective not only in protecting citizens from human rights abuses and death threats,
but also identifying those who should responsible for their illegal actions.29 Many
perpetrators have enjoyed impunity. Similarly, Schwart-Marin and Cruz-Santiago
pointed out, by referring the United Nations High Commissioner for Human Rights, that
98 percent of all crimes in Mexico remain unpunished, and most of them were not
properly investigated.30 Moreover, in 2010, 92 percent of victims did not report their
cases, because they did not trust in government, and they considered it a waste of
25

26
27
28
29
30

Diaz, C. 2008. Challenging Impunity from Below: The Contested Ownership of Transitional Justice in
Colombia. In: McEvoy, K. And McGregor, L. (Eds). Transitional Justice from Below Grassroots Activism
and the Struggle for Change. Oxford: Hart Publishing, p.197.
Amnesty International, Ibid., p.250.
Human Rights Watch, Ibid., p.425.
Amnesty International, Ibid., p.251.
Ibid., p.253.
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016b. Pure Corpses, Dangerous Citizens: Transgressing the
Boundaries between Experts and Mourners in the Search for the Disappeared in Mexico. Social Research,
83 (2), p.487.
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time.31 This is because the Mexican criminal justice system routinely fails to provide
justice to victims, and causes of such failures usually include corruption, weak-resources
and training, and complicity of state’s authorities.32 Thus, the increasing number of
human rights abuses conducted by state (and also non-state actors) and the lack of
punishment and investigation lead to the question to Mexican government’s impunity.
It might be mentioned as Ochoa suggested that the inability of state to provide
effective security and the corruption of Mexican government are the most significant
causes for impunity.33 Although human rights agencies in national and international level
as well as victims and their families attempt to condemn and challenge such impunity,
the government usually claims ‘the pacts of impunity,’ to avoid their responsibility, such
as amnesty laws. Moreover, forgiveness is key condition for reconciliation and peaceful
process as well as the prevention for new internal conflict.34 However, such claim have
raised inevitable disputes between state and citizen, because processes launched by
government cannot offer citizen for their actual demands, which punishing those who
responsible for human rights abuses and investigating to identify their missing loved
ones in general, or achieving justice in particular. Thus, regarding whether impunity
and ineffective law enforcement have caused citizen to innovate their mechanisms to
achieve justice, it might be concluded as Schwart-Marin and Cruz-Santiago35 mentioned
by referring the cases of Mexico and Colombia that impunity, ineffective of criminal
justice process, and inadequate government efforts for investigating missing persons
have encouraged citizens - or families of the victims - to start searching their loved
disappeared by their own mechanisms. However, there are many ‘civic mechanisms’
that innovated by citizens, who may be victims themselves, families, civil society, and
local community, based on the efforts to challenging the state for pursuing justice.
The next section will therefore discuss by referring the notable mechanisms initiated
by citizens in Latin American countries that would illustrate the actual reasons why
citizens have created their own means. It could affirm such primary conclusion regarding
whether causes of civic mechanisms are encouraged by impunity.
31
32
33
34
35

Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016a, Ibid., p.66.
Human Rights Watch, Ibid., p.428.
Ochoa, R., Ibid., p.14.
McSherry, P., Ibid., p.478.
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016a, p.61.

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(001-304)P3.indd 295

295
6/18/62 BE 9:54 AM

Nitikon Jirathitikankit

Civic mechanisms in Latin America: the strategies to challenge impunity from
below
The cases of Latin American countries could illustrate some facts, for instance
victims and their families are fearful for seeking the truth, judges are frightened to
decide and implement the law for fear of retaliation, and state is not responsible
for the past.36 Moreover, such cases could affirm the assumption that the failing of
state to put robust mechanisms to pursuing truth and accountability from those who
responsible for human rights abuses have caused the ‘grassroots’ to attempt against
de facto impunity as well as to create ‘civic mechanisms’ for truth-telling.37
As McEvoy and Mcgregor mentioned that the creation of mechanisms by citizen
due to the lack of state capability on providing justice is regarded as ‘from below
actions,’ which used to describe ‘a resistant character’ of the actions of citizen, community,
and other non-state actors in order to against state authority.38 Moreover, the term
‘from below’ means various actors, for instance farm worker, indigenous, communitiesbased organizations, grassroots initiatives, victims organizations, local NGOs, and
trade-unions.39 However, civic mechanisms could bring unavoidable threats to those
who conduct or participate in such process.40 Thus, this section will discuss on citizen’s
mechanisms in Latin American countries by referring some examples, such as civic
mechanisms to against kidnapping and enforced disappearances and the citizen-led
approach on forensic activities.  
In cases of the attempts to against kidnapping and enforced disappearances
in Latin America, it might be firstly mentioned to the kidnapping case. Ochoa (2012)
described about trend of kidnapping in Mexico have changed from wealthy individuals,
who are normally typical victims of kidnapping, to middle class and lower class
individuals. This is partly because rich persons are able to find the way in order to
protect themselves from kidnapping, for instance building high-security wall and hiring
the private security consultancy to inspect around their community as well as using
36
37
38
39
40

McSherry, P., Ibid., p.485.
McEvoy, K. and Mcgregor, L. Ibid., p.5.
Ibid., p.3.
Diaz, C., Ibid., p.190.
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. (2016a), p.61.
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their influence to stimulate local authority for special protection.41 Another case was
the kidnapping of 14-year-old Mexican boy, who was kidnapped for ransom by armed
men dressed as federal police officers during he had commuted to school. His father
firstly hired a private security consultant to negotiate with suspected kidnappers, and
then he realized that it did not work and then he changed strategies via publicizing
and taking out newspaper advertisements offering more ransom if his son was return
unharmed. Unfortunately, the boy was found dead and the police noticed that he was
killed at least a month. Notably, this case has encouraged Mexican citizen to realize
that threat of kidnapping and the complicity between police officers and offenders.
Moreover, it has raised the ideas on anti-kidnapping measures especially increasing the
penalty to life in prison for kidnappers instead of 70-year imprisonment.42 It might be
mentioned that the cases of kidnapping in Mexico have encouraged people awareness
to seeking for their protection and anti-kidnapping strategies. Although these kinds of
mechanisms initiated by wealthy Mexican communities are mostly privatized security,
which seems to be one of the most effective responses to kidnapping, the extent of
this kind of protection has been limited exclusively by monetary resources and political
connections rather than grassroots’ initiatives. The achievement of levels of protection
is therefore available differently to all members of Mexican society.
It could be mentioned that the anti-kidnapping strategies initiated by Latin
American grassroots’ citizens might be explicitly illustrated in many cases. One of
notable cases is the 43 missing Mexican students in Ayotzinapa, which many scholars
and public interested. To raising public awareness, survived students and families of
disappeared had created the ‘Caravana 43’ as part of a series of trips to USA and
Europe for persuading global attention to the case of missing students, and asking
the US government to end Merida Initiative, which support Mexican forces on killing
Mexican citizens rather than protecting them. The objective of Caravana 43 is finding
missing children or classmates, receiving compensation for any damages, and pursuing
justice for their unfortunate circumstance. One of survived student pointed out that
41
42

Ochoa, R., Ibid., pp.16-20.
Lacey, M. and Betancourt, A. 2008. A Boy’s Killing Prods a City to Stand up to Kidnappers. [Online].
[Accessed 17 March 2017]. Available from: http://www.nytimes.com/2008/08/14/world/americas/
14mexico.html  
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the objective of this campaign is not merely searching for missing students, but it is
also demanding for justice and human dignity.43
In cases of Colombia; on the other hand, there are many interesting methods
initiated by Colombian citizens to tackle with kidnapping problem. The Center for
Historical Memory in Colombia highlighted that between 1970 and 2010; almost 40,000
Colombians were abducted by the FARC and the ELN.44 The ‘Voices of Kidnapping,’
for instance, is a radio show launched by journalist, Herbin Hoyos Medina, who was
kidnapped by the FARC. This program is very popular for families of victims, because
they can send their messages or songs to their loved ones. Its aim is to provide
hope for Colombian citizens who have been kidnapped to receive messages from
their families. However, even this program cannot rescue victims to survive from
their fate, it instead provides them faith, hope, and the will to fight for their life to
return home again.45
Another interesting example is the cooperation between military anti-kidnapping
unit, NGOs, and university on assisting kidnapping victims. Various aims are set
in this cooperation, for example it aims to educate the public about impact of
kidnapping on victims; to provide necessary resources to victims and their families;
to encourage victims to report their abductions; and to offer anti-kidnapping
operations.46 While Diaz pointed out interestingly that peace process initiated by
Colombian government in drafting of the Justice and Peace Law, citizen (or ‘players
from below’) have deployed the truth, justice, and reparations rights discourse through
workshops, research projects, publications, and campaigns as powerful tools against
impunity, which illustrated the perception on peace process was extremely different
43
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Binkowski, B. 2015. Mexico: Demanding the return of 43 missing students. [Online]. [Accessed
17 March 2017]. Available from: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/05/mexico-demandingreturn-43-missing-students-150518155502454.html
Gonzalez, E. 2014b. GAULA, Pais Libre and University of La Sabana help families of kidnapping
victims.[Online].[Accessed 17 March 2017]. Available from: https://dialogo-americas.com/en/articles/
gaula-pais-libre-and-university-la-sabana-help-families-kidnapping-victims  
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between government and citizen. This strategy might be regarded as a strategy of
resistance by ‘players from below’ who were affected by state’s abuses.47
However, the cases of seeking for those kidnapped and enforced disappearances
in Mexico and Colombia have arguably related to citizen-led approach on forensic
activities. The basic reasons of families of disappeared to innovate their own forensic
methods are not merely to identify their missing relatives for proper burial, but to
make for the dead who had been unrecognized by state can reclaim their identities
to the public.48 As Moon mentioned that human beings have the right not to lose
their identity after death, so the dead have at least one residual human right is that
‘the right to be treated with dignity.’49 Due to the cause of government do not effort
in searching for those who disappeared in clandestine mass graves throughout the
countries and providing effective forensic science service, as well as a lack of public
trust in state and legal institutions, citizens have explored civic engagement with
‘forensic grassroots techniques’.50
Moreover, Moon pointed out that forensic investigation – or she called forensic
humanitarianism – attempts to bridge between ameliorative aims, that is recovering
and identifying human remains and determining the cause of death, and adjudicative
aims, that is bolstering the norm of punishment by providing scientific evidence.51
Similarly, Schwart-Marin and Cruz-Santiago suggested that forensic technologies in DNA
identification are regarded as fundamental methods for identifying unnamed human
remains52, while Moon similarly highlighted that forensic science is assumedly power
to make the dead speak again.53 Moreover, human remains are source of truth and
the agent of justice, since it provides evidence, which used to challenge impunity and

47
48
49
50
51
52
53

Diaz, C., Ibid., pp.214-215.
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016b, p.496.
Moon, C. 2014. Ibid., p.58.
See also  Moon, C. 2014. Ibid., p. 51.; Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016a. Ibid., pp.61-62;
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016b. Ibid., pp.484-485.
Moon, C. Ibid., p.57.
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016a, p.59.
Moon, C. (2012). Interpreters of the Dead: Forensic Knowledge, human remains and the politics of the
past. Social and Legal Studies, 22 (2), p.157.
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to facilitate the prosecution of the actual perpetrators of the past.54 While Schwart-Marin
and Cruz-Santiago (2016a; 2016b) pieces of work vividly illustrated the using of forensic
investigation by citizens in Colombia and Mexico. Although both countries have their
own governmental forensic institutions, their citizens prompt to confront government
and fight against impunity and become forensic activists and promoters of public
debates that challenge the official truths.55 The citizen-led forensic activities also
affected the line between official forensic experts and citizen, which become blurred
especially uncovering the atrocities in the past.56 Such activities, for instance, the notable
case of 43 missing Mexican students demonstrates families of victims, local church,
and civil society have cooperated in searching for mass graves by using the citizen-led
registry and DNA database to collect independent data on number of disappearances
in Mexico. Such case also provided ‘the DNA collection kit’ for those families who
want to collect and enter their own biological samples in citizen-led bio-bank.57
It might be mentioned that citizen-led activities in both anti-kidnapping cases
and civic engagement in forensic investigation cases have illustrated some significant
point. When citizen realize that state is lack of effective state’s mechanisms in criminal
justice system or it is not responsible for impunity of the past, citizen (players from
below), who not only victims, but also families of victims, civil society, and community
will cooperatively innovate their own mechanisms in order to challenge state power.
However, various kinds of civic mechanisms have been deployed for pursuing justice,
for example founding the group of victims and their relatives in case of ‘the Caravana 43’;
using the private security agencies in case of 14-year-old Mexican boy abduction and
case of wealth Mexican community; using medias to providing necessary information
and hope to kidnapped victims in case of ‘Voice of Kidnapping’; arranging cooperation
between authorities, victims and families, and community to assist kidnapped victims
in case of Colombia; and using citizen-led forensic investigations in case of Mexican
and Colombia. On the one hand, these civic mechanisms initiated by citizens could
be regarded as ‘local security networks,’ which developed by grassroots to against
54
55
56
57

Ibid., pp.160, 165.
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016a, p.70.
Schwartz-Marín, E. And Cruz-Santiago, A. 2016b, p.484.
Ibid., pp 490-492.
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helpless government.58 It might be noted; however, that such mechanisms might be
seen as innovations of ‘the players from below,’ which somewhat weakened to
challenge state authority. Reinforcement from external entities is therefore necessary
and importance for civic mechanisms. Thus, contesting state authority through civic
mechanisms would be more effective if it can be achieved substantial international
support.59

Conclusion

It might be concluded that impunity and incapability of state to providing
justice leads to high level of public distrust and civic mechanisms innovated by citizen
to challenge state authority. This argument is affirmed by the example cases of Latin
American countries especially Mexico and Colombia, where citizens routinely face
the impunity and ineffective criminal justice process that encouraged them to create
their own mechanisms. The primary objective of civic mechanism is challenging state
authorities in different levels and also seeking for truth, justice and dignity. However,
mechanisms initiated by citizen are various, because they are depended on many
factors such as status, monetary resources, and political connections. The effective
outcomes of mechanisms are therefore different to pursing justice. Focusing on grassroots
citizen, who cannot create their mechanism based on monetary resources and political
connection, McEvoy and McGregor suggested that grassroots citizen or ‘the players from
below,’ who realize justice could not be normally achieved through state mechanisms
due to they are ineffective, would create their own mechanisms to oppose the powerful
state authorities.60 Mechanisms, on the one hand, initiated by grassroots citizens could
therefore be regarded as ‘local security networks,’ which operate themselves as means
of justice seeking.61 However, it might be arguably noted that even citizens have innovated
their own mechanisms to challenge the state authority, it might be questioned that
how they achieve actual justice through their innovated mechanisms. Because of the
state has still controlled the national criminal justice system, so civic mechanisms
58
59
60
61

Dupont, B. 2004, p.79.
McSherry, P. 1992, pp.484, 487.
McEvoy, K. and McGregor, L. 2008, p.3.
Dupont, B., Ibid., p.79.
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might be weaken and illegitimated. Thus, reinforcement from international entities
would be necessary and importance for civic mechanisms to strengthening them to
pursue justice effectively.
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(๒๓)
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คาวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่ องพิจารณาที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่ อง

ประธานสภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ส่ ง ความเห็ น ของสมาชิ ก สภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ข อให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓
ว่า ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรื อไม่
ประธานสภานิ ติ บัญญัติแห่ งชาติ ผูร้ ้ อง ส่ งความเห็ นของนายเจตน์ ศิ ร ธรานนท์ สมาชิ ก

สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ และคณะ รวม ๓๖ คน เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ โดยมีขอ้ เท็จจริ งตามคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง
สรุ ปได้ดงั นี้
ประธานกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้มี ห นั ง สื อ ลงวัน ที่ ๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ เสนอ
ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิ น พ.ศ. .... ต่อผูร้ ้ องเพื่อพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๗ ซึ่ งในคราวประชุ ม สภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ
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-๒ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้พจิ ารณา
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยผูต้ รวจการแผ่น ดิ น พ.ศ. .... ในวาระที ่ ห นึ่ ง
แล้วลงมติรับหลักการแห่ งร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิ การ
วิสามัญขึ้ นคณะหนึ่ งเพื่อพิจารณา ต่อมาในคราวประชุมสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๔๖/๒๕๖๐
เป็ นพิ เศษ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ ประชุ ม สภานิ ติ บัญญัติ แ ห่ งชาติ ไ ด้พิ จ ารณา
ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ในวาระที่สอง และลงมติ
ให้ความเห็ นชอบร่ างพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ ดังกล่าวในวาระที่ สาม และผูร้ ้ องได้ส่ง
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่ นดิ น พ.ศ. .... ที่ ผ่านความเห็ นชอบ
ของสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ ให้ผูต้ รวจการแผ่นดิ นและคณะกรรมการร่ างรั ฐธรรมนู ญ เพื่อพิจารณาว่า
ร่ างพระราชบัญญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดัง กล่ า วตรงตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อไม่
และให้แ จ้ง ผูร้ ้ อ งทราบภายในสิ บ วัน นับ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้รั บ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๗ วรรคห้ า
เมื่ อครบกาหนดระยะเวลาดัง กล่ าวผูต้ รวจการแผ่นดิ น และคณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญมิ ได้แ จ้ง
ความเห็นมายังผูร้ ้อง
ต่อมานายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ และคณะ เห็ นว่ารั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ ง เป็ นบทบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ การดารงตาแหน่ ง ของตุล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ผู ้ดารงตาแหน่ ง ในองค์ก รอิส ระ และผูว้ ่า การตรวจเงิ นแผ่นดิน ซึ่ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ โดยแบ่ ง ออกเป็ นสองช่ วงเวลา คื อ ในระหว่างที่ ย งั ไม่ มี พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่จดั ทาขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ บุคคลดังกล่าวยังคงอยู่ในตาแหน่ งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไป โดยการพ้นจากตาแหน่งให้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบัญ ญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ หรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง อันหมายถึงการพ้นจากตาแหน่ ง
ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยผู้ต รวจการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูใ่ นเวลาที่เข้าสู่ตาแหน่ง และในกรณี ที่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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-๓ที่จดั ทาขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ แล้ว การดารงตาแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่ งคาว่า “ต่อไปเพียงใด” นั้น ย่อมมีความหมายสองกรณี คือ ให้ดารงตาแหน่ ง
อยูต่ ่อไปหรื อไม่ หรื อให้ดารงตาแหน่ งอยูต่ ่อไปอีกเป็ นระยะเวลาเท่าใด คาว่า “เพียงใด” น่าจะหมายถึง
แต่เพียงช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จดั ทาขึ้น
ตามมาตรา ๒๖๗ จะกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลเท่านั้น ไม่หมายความรวมถึงการให้บุคคลดังกล่าว
ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่ งทั้งหมดเท่ าที่ เหลื ออยู่ นอกจากนี้ รั ฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๗๓ ไม่ มี บทบัญญัติ ใดยกเว้นว่ าไม่ ต้องน าคุ ณสมบัติ แ ละลักษณะต้องห้ ามของตุ ลาการ
ศาลรัฐธรรมนู ญ ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้ มาใช้บังคับ ดังนั้น แม้จะมี บทบัญญัติให้ตุลาการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ผูด้ ารงตาแหน่ งในองค์กรอิสระ และผูว้ ่าการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ยังคงอยู่ในตาแหน่ งเพื่อปฏิบตั ิ หน้าที่
ต่อไปได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องจะได้บญ
ั ญัติไว้ก็ตาม แต่ ก็ต อ้ งเป็ นผูม้ ี
คุณ สมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามรั ฐธรรมนู ญด้วย ดังนั้น การที่ ร่ างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิ น พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ที่ บญ
ั ญัติ ว่า “ให้ประธานผูต้ รวจการ
แผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดินซึ่ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตาแหน่ ง ต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรื อพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๘ เว้นแต่กรณี
ตาม (๓) ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การขาดคุ ณสมบัติ ตามมาตรา ๘ มิ ให้น ามาใช้บังคับ” จึ งขัดหรื อแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ นายเจตน์ ศิ รธรานนท์ สมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ และคณะ จึงเสนอความเห็น
ต่ อ ผู้ร้ อ ง เพื่ อ ให้ ผู้ร้ อ งส่ ง ความเห็ น ดัง กล่ า วมายัง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓
ประเด็นที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ต้อ งพิจ ารณาเบื้ องต้นมี ว่า ศาลรั ฐธรรมนู ญมี อานาจรั บค าร้ อ ง
ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 21 เล่มที่ 61 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562

_19-0384(305-330)P3.indd 307

307
6/18/62 BE 9:54 AM

-๔ประกอบมาตรา ๒๖๓ หรื อไม่ เห็ นว่า ตามค าร้ องเป็ นกรณี ที่สภานิ ติบญ
ั ญัติแ ห่ งชาติ ได้พิจารณา
และเห็ น ชอบร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยผู้ต รวจการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ....
และส่ งร่ างพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญดังกล่ าวให้ ผูต้ รวจการแผ่ นดิ นและคณะกรรมการ
ร่ างรั ฐ ธรรมนู ญพิ จารณาว่ าร่ างพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดัง กล่ า วตรงตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญหรื อไม่ พร้อมทั้งให้แจ้งผูร้ ้องทราบภายในสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า บัญญัติ ไ ว้ และเมื่ อครบกาหนด
ระยะเวลาดัง กล่ า วผู้ต รวจการแผ่น ดิ น และคณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ มิ ไ ด้แ จ้ง ให้ ผูร้ ้ อ งทราบ
สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ จึงดาเนิ นการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ซึ่ ง มาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๑๔๕
บัญ ญัต ิ ใ ห้ร่ า งพระราชบัญ ญัต ิ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที ่ ไ ด้ร ั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาแล้ว
ให้นายกรั ฐมนตรี รอไว้ห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญนั้นจากรั ฐสภา
ถ้าไม่มีกรณี ตอ้ งดาเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้นาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่
วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ประกอบมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ ง บัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ นอกจากที่บญั ญัติไว้ในมาตรานี้ให้กระทาเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ ซึ่ งตามมาตรา ๑๔๘
วรรคหนึ่ ง (๑) บัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติใดก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรื อ สมาชิ ก ของทั้ง สองสภารวมกัน มี จ านวนไม่ น้อ ยกว่ า หนึ่ งในสิ บ ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ง หมด
เท่ าที่ มี อ ยู่ข องทั้ง สองสภา เห็ นว่าร่ างพระราชบัญญัติด ังกล่าวมี ข ้อความขัดหรื อแย้งต่ อรั ฐธรรมนู ญ
หรื อตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรื อประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่ งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
ส่ งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าสมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บของจานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ เห็นว่า
ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอ้ ความ
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-๕ขัด หรื อ แย้ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง เสนอความเห็ น ต่ อ ผูร้ ้ อ ง และผูร้ ้ อ งได้ส่ ง ความเห็ น ดัง กล่ า วมายัง
ศาลรั ฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ ง (๑) ว่า ร่ างพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยผู้ต รวจการแผ่ น ดิ น พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มี ข ้อ ความขัด หรื อ แย้ง
ต่อรั ฐธรรมนู ญ หรื อไม่ กรณี จึงเป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ ง (๑) ประกอบ
มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า มาตรา ๘๑ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๒๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาสั่งรับคาร้อง
ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผรู้ ้องทราบ พร้อมทั้งให้ผรู้ ้องพิจารณามอบหมายสมาชิกสภานิ ติบญ
ั ญัติ
แห่ ง ชาติ ซ่ ึ งเป็ นผู้แ ทนของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ผู้เ สนอความเห็ น ฝ่ ายเสี ย งข้า งน้ อ ย
จานวนหนึ่ งคน และผูแ้ ทนของสมาชิ กสภานิ ติบัญญัติ แ ห่ ง ชาติ ฝ่ ายเสี ย งข้างมากที่ ล งมติ เห็ นชอบ
ในวาระที่สาม จานวนหนึ่งคน มาชี้แจงพร้อมทาความเห็นเป็ นหนังสื อต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ผูร้ ้ อ งมี ห นัง สื อ ลงวัน ที่ ๒๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ส่ ง ความเห็ น เป็ นหนัง สื อ ของสมาชิ ก
สภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ ซ่ ึ งเป็ นผูแ้ ทนของผูเ้ สนอความเห็ นฝ่ ายเสี ยงข้างน้อย และของผูแ้ ทนสมาชิ ก
สภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ฝ่ ายเสี ย งข้า งมากที่ ล งมติ เ ห็ น ชอบในวาระที่ ส าม โดยไม่ มี ผู้ใ ดมาชี้ แจง
ศาลรัฐธรรมนูญสัง่ รับความเห็นของสมาชิกสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติท้ งั สองฝ่ ายไว้ประกอบการพิจารณา
มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
๑. ความเห็ นเป็ นหนังสื อของนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ผูแ้ ทนของสมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ
ซึ่งเป็ นผูแ้ ทนของผูเ้ สนอความเห็นฝ่ ายเสี ยงข้างน้อย สรุ ปได้ว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ ได้บญ
ั ญัติ
เรื่ องการด ารงตาแหน่ งของประธานผูต้ รวจการแผ่น ดิ นและผูต้ รวจการแผ่นดิ น ซึ่ งด ารงตาแหน่ งอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนู ญไว้ โดยวรรคหนึ่ ง ได้บญ
ั ญัติ ว่า “... การดารงตาแหน่ งต่อไป
เพียงใดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญดังกล่าว ...” ซึ่ งคาว่า “เพียงใด” น่ าจะ
หมายถึงแต่เพียงช่ วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ งที่ เหมาะสมตามที่ พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ที่ จัดท าขึ้ นตามมาตรา ๒๖๗ นี้ จะได้ก าหนดขึ้ น ไม่ ห มายความรวมถึ ง การให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว
ดารงตาแหน่งต่อไปจนครบวาระการดารงตาแหน่งทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่
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-๖นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗๓ ไม่ไ ด้บ ญ
ั ญัติ ย กเว้น ว่า ไม่ต อ้ งนาคุณ สมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บงั คับ ดังนั้น แม้มาตรา ๒๗๓ บัญญัติให้ยงั คงอยู่ในตาแหน่ งเพื่อปฏิบตั ิ หน้าที่
ต่อไปได้ตามที่ พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญที่ เกี่ ยวข้องจะได้บญ
ั ญัติไว้ก็ตาม แต่ก็ตอ้ งเป็ น
ผู้มี คุ ณสมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ ามตามรั ฐธรรมนู ญ ด้ว ย การที่ ร่ างพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิ น พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ กาหนดบทยกเว้น แต่ กรณี ตาม (๓)
ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับการขาดคุ ณ สมบัติ ตามมาตรา ๘ มิ ให้นามาใช้บังคับ ซึ่ ง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง
ได้ก าหนดสอดคล้องกับ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๒๘ วรรคหนึ่ ง ด้ว ยเหตุ น้ ี ร่ า งพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยผูต้ รวจการแผ่ น ดิ น พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ที่ ไ ด้ก าหนดบทยกเว้น
โดยไม่ ตอ้ งมี คุณสมบัติตามร่ างมาตรา ๘ ซึ่ งรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๒๗๓ ไม่ได้บญ
ั ญัติ ให้อานาจไว้
จึงเป็ นร่ างมาตราที่มีขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
๒. ความเห็นเป็ นหนังสื อของนายสมชาย แสวงการ ผูแ้ ทนของสมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ
ฝ่ ายเสี ยงข้างมากที่ลงมติเห็นชอบในวาระที่สาม สรุ ปได้ว่า การทาหน้าที่ของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓ นั้น ย่อ มต้อ งปฏิบ ตั ิ ห น้า ที่ ใ ห้เ ป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ กฎหมาย
และหลัก นิ ติ ธ รรม ในการบัญญัติกฎหมายซึ่ งเป็ นบทเฉพาะกาลที่มีผลกระทบต่อ สิ ท ธิ ห รื อ สถานะ
ของบุคคลจะต้องคานึ งถึงหลักนิ ติธรรม และหลักความมัน่ คงแห่ งนิ ติฐานะ เมื่อพิจารณากรณี บุคคล
ที่สมัครเข้ารั บการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นผูต้ รวจการแผ่นดิ นย่อมคาดหมายว่า เมื่ อตนเป็ นผูม้ ี
คุ ณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมายบัญญัติ หากได้รั บการแต่ งตั้งโดยชอบตามกฎหมายแล้ว
ย่อ มสามารถด ารงต าแหน่ ง จนครบวาระตามที่ กฎหมายบัญญัติแ ละจะไม่ มี ก ารบัญญัติก ฎหมายใด
มากระทบสิ ทธิที่มีอยู่ มิฉะนั้นหากรัฐปล่อยให้มีความไม่แน่นอนในนิ ติฐานะของบุคคลหรื อไม่ปกป้ อง
สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ เ คยได้รั บ มาอย่า งชอบธรรมก็ จ ะท าให้ รั ฐ นั้ น ไม่ อ าจเป็ นรั ฐ ที่ ป กครองภายใต้
หลักนิ ติธรรมได้ และการกาหนดบทเฉพาะกาลในกฎหมายแต่ละฉบับนั้น จะมีความมุ่งหมายใช้เฉพาะ
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-๗ในช่ วงเวลาหนึ่ งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ เกิ ดขึ้ นก่อนวันใช้บงั คับกฎหมายนั้น หากเป็ นเรื่ องสิ ทธิ ที่มีอยู่
ตามกฎหมายเดิม โดยทัว่ ไปแล้วก็จะกาหนดรับรองสิ ทธิประโยชน์ที่บุคคลได้รับมาโดยผลของกฎหมาย
ฉบับเดิ มที่ ถูกยกเลิกไปให้คงมี อยู่ต่อไป ซึ่ งการกาหนดบทเฉพาะกาลนี้ ถือเป็ นนิ ติประเพณี ที่ผูร้ ่ าง
กฎหมายจะต้อ งค านึ ง ถึ ง การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗๓ บัญ ญัติ ไ ว้แ ตกต่ า งจากรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ โดยพิจ ารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่ ของแต่ ละองค์กร ซึ่ งคณะกรรมการร่ างรั ฐธรรมนู ญได้เคยให้ความเห็ นว่ารั ฐธรรมนู ญ
ได้กาหนดคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระไว้แตกต่างกัน ดังนั้น การที่จะให้ผดู้ ารงตาแหน่ ง
ในองค์กรอิสระเดิมอยูต่ ่อไปหรื อไม่น้ นั จะวิเคราะห์ถึงเหตุผล ประสบการณ์ อานาจหน้าที่ และการทางาน
ของแต่ละองค์กร และการที่ สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็ นชอบร่ างพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิ น พ.ศ. .... โดยมี การแก้ไขเพิ่มเติ ม ร่ างมาตรา ๕๖
ก็ เ ป็ นไปตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้อ านาจไว้ต ามบริ บ ทและความจ าเป็ นของกฎหมายภายใต้ข อบเขต
ของอานาจหน้าที่ หลักการพื้นฐานของรั ฐธรรมนู ญ และหลักการทั่วไปในการพิจารณาร่ างกฎหมาย
จึ งเห็ นว่า การพิ จารณาร่ างพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิ น พ.ศ. ....
ของสภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ นไปโดยชอบด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ว ไม่ มี ข ้อ ความที่ ข ัด หรื อแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิจ ารณาค าร้ อ ง เอกสารประกอบคาร้ อ ง และความเห็ น เป็ นหนัง สื อ
ของสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติท้ งั สองฝ่ ายแล้วเห็นว่า คดีมีขอ้ เท็จจริ งเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยมีว่า ร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอ้ ความขัดหรื อแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็ นว่า บทเฉพาะกาลที่ บญ
ั ญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญเป็ นบทบัญญัติที่ยกเว้นเนื้ อหา
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ งจาเป็ นต้องมีข้ ึนเพื่อแก้ไขปั ญหาในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับ ก่ อ นกับฉบับ ปั จ จุ บัน เพื่ อ ให้ก ารบังคับใช้รั ฐธรรมนู ญ เป็ นไปอย่า งราบรื่ นและเหมาะสมกับ
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-๘สภาพบ้านเมืองในระยะเริ่ มแรก รวมทั้งเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมิให้เกิดช่องว่างอันจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ้ งหยุดชะงัก จนกว่ากลไก
ที่กาหนดขึ้นใหม่ หรื อใช้บงั คับนั้นมีความพร้อมหรื อสามารถดาเนินการได้ แล้วแต่กรณี
หลัก การนี้ ได้มี ก ารบั ญ ญัติ ไ ว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ ง ซึ่ งบัญ ญัติ ว่ า
“ให้ตุลาการศาลรั ฐธรรมนู ญ ผูด้ ารงตาแหน่ งในองค์กรอิ สระ และผูว้ ่าการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ซึ่ งด ารง
ต าแหน่ ง อยู่ใ นวัน ก่ อ นวัน ประกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ยัง คงอยู่ใ นต าแหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป
และเมื่ อพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญที่ เกี่ ยวข้องที่ จัดทาขึ้ นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บงั คับแล้ว
การดารงตาแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่าง
เวลาที่ยงั ไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จดั ทาขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจากตาแหน่ ง
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็ นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง” โดยเป็ นการรั บรองสถานะของตุลาการศาลรั ฐธรรมนู ญ ผู ด้ ารงตาแหน่ ง
ในองค์กรอิสระ และผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ให้ย งั คงอยู่ในตาแหน่ งเพื่อปฏิ บัติหน้าที่ ต่อไปในช่ วงเปลี่ ยนผ่านการบังคับใช้รั ฐธรรมนู ญฉบับก่ อน
กับ ฉบับ ปั จ จุบ นั เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ตั ิ ห น้า ที ่ ข องผู ด้ ารงต าแหน่ ง ดัง กล่า วเป็ นไปอย่า งต่อ เนื ่ อ ง
ซึ่งการรับรองสถานะข้างต้นได้กาหนดไว้เป็ นสองช่ วงเวลา กล่าวคื อ ช่ วงที่ ย งั ไม่มี พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ จดั ทาขึ้ นตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจากตาแหน่ งของผูด้ ารงตาแหน่ งดังกล่าว
ย่อมเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐธรรมนู ญ หรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และช่ วงที่ มี พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่จดั ทาขึ้น
ตามมาตรา ๒๖๗ ประกาศใช้บงั คับแล้ว การดารงตาแหน่ งต่อไปเพียงใด ย่อมเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ที่ จดั ทาขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ โดยรั ฐธรรมนู ญไม่ได้บญ
ั ญัติ
เรื่ องระยะเวลาในการปฏิ บัติห น้าที่ ต่ อไป หรื อ การพ้น จากต าแหน่ ง รวมถึ งเหตุ ย กเว้น คุ ณ สมบัติ
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-๙ไว้แต่อย่างใด ซึ่ งการจะกาหนดให้ผดู้ ารงตาแหน่งดังกล่าวดารงตาแหน่งต่อไปเพียงใดนั้น อาจกาหนด
ได้หลายรู ปแบบ เช่น ให้ผดู้ ารงตาแหน่ งนั้นดารงตาแหน่ งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรื อให้เฉพาะผูด้ ารงตาแหน่ งที่ มี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี
ลัก ษณะต้อ งห้า มตามที ่ รั ฐ ธรรมนู ญ บัญ ญัติ ด ารงต าแหน่ ง ต่อ ไปได้ หรื อ ให้ผูด้ ารงตาแหน่ ง นั้น
พ้น จากต าแหน่ ง ทั้ง หมด ทั้ง นี้ การจะก าหนดในรู ป แบบใดจะต้องค านึ งถึ งเหตุ ผล ความจ าเป็ น
และความเหมาะสมทั้ง ในเรื่ ององค์ประกอบ หน้าที่ และอานาจของแต่ ละองค์กร และเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
สาหรับร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ซึ่ งเป็ นร่ าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญจัดทาขึ้นและสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ ง โดยร่ างมาตรา ๕๖
บัญญัติว่า “ให้ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิ นและผูต้ รวจการแผ่นดิ นซึ่ งด ารงตาแหน่ งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนี้ ใช้บงั คับ ยังคงอยู่ในตาแหน่ งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรื อพ้นจาก
ตาแหน่ งตามมาตรา ๑๘ เว้นแต่กรณี ตาม (๓) ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการขาดคุ ณสมบัติตามมาตรา ๘
มิให้นามาใช้บงั คับ” ซึ่ งเป็ นร่ างบทเฉพาะกาลว่าด้วยการดารงตาแหน่ งต่อไปในช่ วงเปลี่ ยนผ่านระหว่าง
การบังคับใช้กฎหมายเดิมที่สิ้นผลกับกฎหมายใหม่ที่ใช้บงั คับ ในส่วนของการดารงตาแหน่งต่อไปเพียงใด
ของประธานผู้ต รวจการแผ่ น ดิ น และผู้ต รวจการแผ่ น ดิ น ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวัน ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้บงั คับตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓
วรรคหนึ่ ง และผูแ้ ทนสมาชิ ก สภานิ ติ บ ญ
ั ญัติ แ ห่ ง ชาติ ฝ่ ายเสี ย งข้า งมากได้ใ ห้ค วามเห็ น ยืน ยัน ว่า
สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้พิจารณาตามบริ บท ความจาเป็ นของกฎหมาย และหลักนิ ติธรรมอันเป็ น
หลัก การพื้ น ฐานของรั ฐ ธรรมนู ญแล้ว ซึ่ ง คณะกรรมการร่ า งรั ฐธรรมนู ญ และผูต้ รวจการแผ่น ดิ น
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- ๑๐ ก็ มิ ไ ด้มี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ ส อดคล้อ งต่ อ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ โดยร่ า งบทบัญ ญัติ ด ัง กล่ า ว
ได้กาหนดการดารงตาแหน่งต่อไปออกเป็ นสองส่วน คือ
(๑) ระยะเวลาของการดารงตาแหน่ งต่อไป ร่ างบทบัญญัติน้ ี กาหนดให้ประธานผูต้ รวจการ
แผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดินซึ่งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บัง คับ ยัง คงอยู่ใ นต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่า จะครบวาระตามที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) คุณ สมบัติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ร่ า งบทบัญ ญัติ น้ี กาหนดมิ ใ ห้นาคุณ สมบัติ บ างประการ
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บัญ ญัติ ม าใช้ โดยกาหนดให้ป ระธานผูต้ รวจการแผ่นดิ น และผูต้ รวจการแผ่นดิน
ซึ่ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญนี้ ใช้บงั คับ พ้นจากตาแหน่ ง
ด้วยเหตุตามมาตรา ๑๘ แต่มิให้นากรณี ตาม (๓) ในส่ วนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘
มาใช้บงั คับ
เมื่อร่ างมาตรา ๕๖ เป็ นเพียงร่ างบทบัญญัติว่าด้วยการรั บรองสถานะของประธานผูต้ รวจการ
แผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดินซึ่งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บัง คับ ให้ ย งั คงอยู่ใ นต าแหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต่ อไปในช่ ว งเปลี่ ย นผ่า นระหว่า งการบัง คับ ใช้
กฎหมายฉบับก่อนกับฉบับปั จจุบนั เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็ นไปอย่างราบรื่ น รวมทั้งเพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติต่อไปได้อย่างต่อเนื่ อง โดยมิให้เกิดช่องว่างอันจะส่ งผล
ต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ ตอ้ งหยุดชะงัก การกาหนดในรู ปแบบของบทเฉพาะกาลดังกล่าวจึ งเป็ นไปตาม
หลัก นิ ติ ธ รรมที่ ค านึ ง ถึ ง เหตุ ผ ล ความจ าเป็ น ความเหมาะสม และเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข อง
รั ฐธรรมนู ญแล้ว โดยการกาหนดรู ปแบบดังกล่าวของผูต้ รวจการแผ่นดิ นก็อาจมี ค วามแตกต่างจาก
รู ปแบบขององค์กรอิสระอื่นได้
ส่ ว นข้อ ที่ ว่า ร่ า งมาตรา ๕๖ ที่ ก าหนดให้ย กเว้น การน ามาตรา ๘ มาใช้บัง คับ ซึ่ ง เป็ น
คุณสมบัติของผูต้ รวจการแผ่นดินที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๘ มีผลให้ร่างมาตราดังกล่าว
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(๒๓)
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลรัฐธรรมนูญ
คาวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๐

เรื่ องพิจารณาที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ผูร้ ้อง

พรรคเพื่อประชาชนไทย

ผูถ้ กู ร้อง

ระหว่าง

เรื่ อง

นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสัง่ ยุบพรรคเพื่อประชาชนไทย

นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ผู้ร้ อ ง ยื่ น ค าร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าสั่ ง ยุ บ พรรค
เพื่อประชาชนไทย ผูถ้ ูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และขอให้ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คาสั่งให้ผูซ้ ่ ึ งเคยดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้องที่ถูกยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หาร
พรรคการเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกาหนดห้าปี
นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนู ญมี คาสั่งให้ยุบพรรคผูถ้ ูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และมี ค าสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อกตั้ง ของหั ว หน้ า พรรค
และกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้องมีกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยุบพรรค
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-๒ผูถ้ ูกร้องตามพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
ประกอบมาตรา ๘๒
ข้อเท็จจริ งตามคาร้องและเอกสารประกอบคาร้อง สรุ ปได้ดงั นี้
ผูร้ ้องได้มีประกาศรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคผูถ้ ูกร้องเป็ นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๕๔ ต่ อมาได้มี ประกาศนายทะเบี ยนพรรคการเมื อง เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการ
บริ หารพรรคเพื่ อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒๕ ตุ ลาคม ๒๕๕๕ เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ ยนแปลง
กรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ยนแปลง
นโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๗ เรื่ อ ง ตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการบริ หารพรรคเพื่ อ ประชาชนไทย ลงวัน ที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
ผูถ้ ูกร้ องได้รับการจัดสรรเงิ นสนับสนุ นตามโครงการและแผนงานจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑
ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑๐ โครงการ วงเงิ น ๗๗๕,๐๐๐ บาท โดยผูถ้ ูกร้องได้เบิ กเงิ นจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จานวน ๔๒๘,๘๖๕ บาท แบ่งเป็ น ๒ งวด คือ งวดที่ ๑ จานวน
๒๑๕,๒๓๐ บาท เมื่ อ วัน ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๗ และงวดที่ ๒ จ านวน ๒๑๓,๖๓๕ บาท
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๙๙๘ ลงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งหัวหน้าพรรคการเมื องกรณี ที่คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้ประกาศ
ยึดอานาจการปกครองประเทศ ทาให้พรรคการเมืองไม่สามารถดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองได้ จึงขอให้
พรรคการเมื องที่ ได้เบิ กจ่ายเงิ นสนับสนุ นจากกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื อง ประจาปี ๒๕๕๗
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-๓ให้ระงับการด าเนิ นงานและการใช้จ่ ายเงิ นตามแผนการด าเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ น
ประจาปี ๒๕๕๗ นับแต่วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และส่ งคืนเงินสนับสนุนตามแผนงานประจาปี
ที่เหลือจากการใช้จ่ายพร้อมทั้งรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนประจาปี ๒๕๕๗ ที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว
โดยผูถ้ กู ร้องได้รับหนังสื อแจ้งเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี หนังสื อ ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๔๐๒/ว ๑๘๑๖ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
เงินสนับสนุ นให้แก่พรรคการเมืองตามแผนการดาเนิ นงาน ประจาปี ๒๕๕๗ และประจาปี ๒๕๕๘
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิ ถุนายน พุทธศักราช
๒๕๕๗ และขอให้พรรคการเมืองที่ได้มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนิ นงาน ประจาปี ๒๕๕๗
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และยังมิได้มี
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนในงวดที่ ๑ และ/หรื องวดที่ ๒ ขอให้พรรคการเมืองจัดส่ งเอกสารหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินพร้ อมหนังสื อขอเบิกเงินเฉพาะในส่ วนของค่าใช้จ่ายตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อการเบิ กจ่ายต่อไป โดยผูถ้ ูกร้ องได้รับหนังสื อแจ้งเมื่ อวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อครบกาหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผูถ้ ูกร้ องยังมิ ได้นาส่ งรายงาน
การใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ นของพรรคการเมื องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ แต่ ต่อมาผูถ้ ูกร้ องได้นาส่ งรายงาน
การใช้จ่ายเงินสนับสนุ นของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเอกสารดังกล่าว เมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ผูร้ ้องได้ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗
พร้ อ มเอกสารประกอบของผู้ถู ก ร้ อ ง ปรากฏว่ า มี บ างโครงการที่ ผู้ถู ก ร้ อ งเบิ ก จ่ า ยเงิ น สนับ สนุ น
ไม่ ต รงกับ เอกสารหลัก ฐานตามที่ ไ ด้ร ายงาน ผูร้ ้ อ งจึ ง อาศัย อ านาจตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง
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-๔มี ห นังสื อ ที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๒/๑๐๓๙๙ ลงวัน ที่ ๓๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผูถ้ ูก ร้ อ ง
ดาเนิ นการส่ งคืนเงินสนับสนุ นแก่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื องในรายการโครงการค่าใช้จ่าย
ไปรษณี ยากรของสานักงานใหญ่ผถู้ ูกร้อง จานวน ๑๑๔ บาท โครงการเช่าอินเทอร์ เน็ตของสานักงานใหญ่
ผูถ้ กู ร้อง จานวน ๖๓๑ บาท โครงการค่าเช่าสานักงานใหญ่ผถู้ ูกร้อง จานวน ๙,๖๗๗.๔๒ บาท โครงการ
ค่าเช่าสานักงานสาขาผูถ้ ูกร้อง จานวน ๓,๘๗๐.๙๗ บาท โครงการค่าจัดจ้างบุคลากรของสานักงานใหญ่
ผู้ถู กร้ อง จ านวน ๓๐,๑๔๑.๙๔ บาท และเงิ นเหลื อจ่ ายที่ ค งค้าง จ านวน ๑๐๐ บาท รวมทั้งสิ้ น
๔๔,๕๓๕.๓๓ บาท โดยให้ผถู้ กู ร้องดาเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ ซึ่ งผูถ้ ูกร้อง
ได้รับหนังสื อเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่เมื่ อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูถ้ ูกร้องก็มิได้
ดาเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานทางโทรศัพท์
กับหัวหน้าพรรคผูถ้ กู ร้องหลายครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อได้
เมื่ อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผูร้ ้ องพิจารณาแล้วเห็ นว่า ผูถ้ ูกร้ องได้จัดส่ งแบบรายงาน
การใช้จ่ายเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมเอกสาร
หลักฐานการใช้จ่ ายเงิ นสนั บ สนุ นตามพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้วยพรรคการเมื อง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ จากการตรวจสอบรายงานการใช้จ่ ายเงิ นสนับสนุ นและเอกสารหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินและได้เรี ยกคืนเงินสนับสนุ นเพื่อให้การรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุ นถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง แต่ ผูถ้ ูกร้ องยังคงเพิกเฉยไม่ ปฏิ บัติตามค าสั่งผูร้ ้ อง จากข้อเท็จจริ งดังกล่าวถือได้ว่าผูถ้ ูกร้ อง
มีเจตนาไม่ดาเนิ นการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปี ปฏิทินให้ถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง ตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเป็ นเหตุยบุ พรรคการเมืองตามมาตรา ๙๓ ผูร้ ้องจึงเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เห็ นชอบให้ผู้ร้ องยื่นค าร้ องต่ อศาลรั ฐธรรมนู ญเพื่ อให้มี ค าสั่งยุบพรรคผูถ้ ู กร้ องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
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-๕ผูร้ ้องจึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
๑. มีคาสั่งยุบพรรคผูถ้ ูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒
๒. มี คาสั่งให้ผูซ้ ่ ึ งเคยดารงตาแหน่ งกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ อง ตามประกาศนายทะเบี ยน
พรรคการเมื อง เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริ หาร
พรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หาร
พรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการ
บริ หารพรรคเพื่ อประชาชนไทย ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ ยนแปลง
กรรมการบริ หารพรรคเพื่ อประชาชนไทย ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๗ และเรื่ อง ตอบรั บ
การเปลี่ ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒๔ มี นาคม ๒๕๕๘ จะจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมื องขึ้ นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง หรื อมี ส่วนร่ วมในการจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกาหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสัง่ ให้ยบุ พรรค
ผูถ้ ูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และ
๓. มี ค าสั่ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ของหั ว หน้า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผูถ้ ูก ร้ อ ง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าว มีกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่ง
ให้ยุบพรรคผูถ้ ูกร้ องตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจรับคาร้องนี้ ไว้
พิจารณาวินิจฉัยตามรั ฐธรรมนู ญ และพระราชบัญญัติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่า ด้วยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า หน้าที่และอานาจการยุบพรรคการเมือง กรณี ไม่ดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ นั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองดังกล่าวกาหนดให้เป็ นอานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการสั่งให้
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-๖ยุบพรรคการเมือง หากมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคาร้องของนายทะเบียน
พรรคการเมื อง ซึ่ งเมื่ อพิจารณารั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แล้วเห็ นว่า
รัฐธรรมนูญกาหนดอานาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้ในมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ ง (๑) - (๓) โดย (๓) บัญญัติ
ให้ศาลรั ฐธรรมนู ญมี หน้าที่ และอานาจอื่นตามที่บญ
ั ญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญ แม้เรื่ องการยุบพรรคการเมื อง
ตามรั ฐธรรมนู ญนี้ จะไม่ ได้บัญญัติ ไว้ชัดเจนในมาตราใดว่ าองค์กรใดมี หน้าที่ และอ านาจในการสั่ ง
ยุบพรรคการเมือง คงปรากฏเพียงความในมาตรา ๑๐๑ (๑๐) ว่า “สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สิ้ นสุ ดลง เมื่ อขาดจากการเป็ นสมาชิ กของพรรคการเมื อง แต่ ในกรณี ที่ ขาดจากการเป็ นสมาชิ กของ
พรรคการเมื องเพราะมี คาสั่งยุบพรรคการเมื องที่ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ ้ ันเป็ นสมาชิ ก ...” เท่านั้น
แต่หากเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ ง ที่บญ
ั ญัติว่า บรรดาประกาศ คาสัง่ และการกระทาของ
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติหรื อของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนู ญนี้ ... เป็ นประกาศ คาสั่ง การกระทา หรื อการปฏิบตั ิ ที่ชอบด้วยรั ฐธรรมนู ญนี้
และกฎหมาย และมีผลใช้บงั คับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ ต่อไป ซึ่ งประกาศของคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวัน ที่ ๗ มิ ถุ นายน พุ ทธศักราช ๒๕๕๗ ข้อ ๒ ก าหนดให้
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนมีประกาศยังคงมี ผลบังคับใช้ต่อเนื่ องต่อไปโดยไม่ได้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม หรื อยกเลิ ก และโดยที่ การปฏิ บัติ หน้ าที่ ข องศาลรั ฐธรรมนู ญต้องเป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ
และเป็ นไปตามกฎหมายตามที่ บั ญ ญั ติ เ ป็ นหลัก ใหญ่ ไ ว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓ วรรคสอง
และมาตรา ๑๘๘ วรรคหนึ่ ง ประกอบมาตรา ๒๗๓ วรรคสอง ดังนั้น ศาลรั ฐธรรมนู ญจึ งมี อ านาจ
รั บค าร้ องของนายทะเบี ยนพรรคการเมื องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ดังกล่าวได้ และโดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒
บัญญัติว่า “พรรคการเมื องที่ ได้รับเงิ นสนับสนุ นต้องใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ นให้เป็ นไปตามที่ บญ
ั ญัติไว้ใน
ส่ วนนี้ และส่ วนที่ ๕ การใช้จ่ายของพรรคการเมื อง และจะต้องจัดทารายงานการใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ น
ของพรรคการเมื องในรอบปี ปฏิทินให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และยื่นต่ อคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
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-๗ภายในเดื อนมี นาคมของปี ถัดไป และให้นาความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุ โลม”
มาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติวา่ “เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่ งแล้ว หากพรรคการเมืองใด
ยังไม่ได้รายงาน ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้หัวหน้าพรรคการเมื องรายงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
ถ้าพ้นกาหนดระยะเวลาแล้วยังมิได้รายงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนิ นการเพื่อให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น” และมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ ง
บัญญัติว่า “ในกรณี ที่พรรคการเมื องใดมี เหตุตอ้ งเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมื องแต่พรรคการเมื องนั้น
ยังมี สมาชิ กเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอยู่ หรื อในกรณี ที่พรรคการเมื องใดไม่ ด าเนิ นการให้เป็ นไป
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรื อมาตรา ๘๒ ให้ ยุบพรรคการเมื องนั้น” และวรรคสอง บัญญัติ ว่ า
“เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ ง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ยื่ นค าร้ องต่ อศาลรั ฐ ธรรมนู ญภายในสิ บห้ าวันนั บแต่ ว ัน ที่ ค วามปรากฏ
ต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดงั กล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคาร้อง
ของนายทะเบี ยน ให้ศาลรั ฐธรรมนู ญสั่งให้ยุบพรรคการเมื องนั้น” ดังนั้น เมื่ อความปรากฏแก่ ผูร้ ้ อง
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และผูร้ ้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผูถ้ ูกร้อง
ไม่ ด าเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง อันเป็ นเหตุให้ยุบพรรคผูถ้ ูกร้องตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ ง
เมื่ อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผูร้ ้ องจึ งมี อ านาจยื่ นค าร้ องต่ อศาลรั ฐธรรมนู ญเพื่ อด าเนิ นการให้ มี
การยุบพรรคผู้ถูกร้ อง โดยผูร้ ้ องได้ยื่นค าร้ องต่ อศาลรั ฐธรรมนู ญเมื่ อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
อันเป็ นการยื่นค าร้ องต่ อศาลรั ฐธรรมนู ญภายในระยะเวลาสิ บห้าวันนับแต่ วนั ที่ ความปรากฏต่ อผูร้ ้ อง
ตามนัยมาตรา ๙๓ วรรคสอง แล้ว กรณี จึงเป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๐๑ (๑๐) มาตรา ๒๑๐
วรรคหนึ่ ง (๓) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๗๓ วรรคสอง
และมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ ง ประกอบพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ และข้อก าหนดศาลรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยวิ ธี พิ จารณาและการท าค าวิ นิ จฉั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๕) ศาลรั ฐธรรมนู ญจึ งสั่งรั บค าร้ องนี้ ไว้พิจารณาวิ นิจฉัย และให้ผูถ้ ูกร้ อง
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-๘ยื่นคาชี้ แจงแก้ขอ้ กล่าวหาภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ ได้รับสาเนาคาร้ อง แต่ผูถ้ ูกร้ องไม่ได้ยื่นคาชี้ แจง
แก้ขอ้ กล่าวหาแต่อย่างใด
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคาร้องและเอกสารหลักฐานในสานวนแล้ว เห็นว่า คดีมีขอ้ เท็จจริ ง
เพียงพอที่ จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงงดการไต่สวนตามข้อกาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการทาคาวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ ง พร้อมทั้งกาหนดประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาวินิจฉัย
รวม ๓ ประเด็น ดังนี้
(๑) มี เหตุยุบพรรคผูถ้ ูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดาเนินการตามมาตรา ๘๒ หรื อไม่
(๒) ผูซ้ ่ ึงเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ ูกร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง หรื อมี ส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมื อง
ขึ้ นใหม่ อี ก ไม่ ไ ด้ ภ ายในก าหนดห้ า ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค าสั่ ง ให้ ยุ บ พรรคผู้ถู ก ร้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรื อไม่
(๓) หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้องที่มีส่วนร่ วม รู้เห็น หรื อปล่อยปละละเลย
หรื อทราบถึงการกระทาดังกล่าวแล้วมิ ได้ยบั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระทาดังกล่าว จะต้องถูกเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งมี กาหนดเวลาห้าปี นับแต่ วนั ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คาสั่งให้ยุบพรรคผูถ้ ูกร้ องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรื อไม่
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
(ประกาศ วันที่ ๗ ตุ ลาคม ๒๕๖๐) และแม้ว่าพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญฉบับใหม่จะไม่ มี
บทบัญญัติ ให้ ยุบพรรคการเมื องกรณี พรรคการเมื องไม่ จัด ท ารายงานการใช้จ่ ายเงิ นสนั บสนุ นของ
พรรคการเมืองในรอบปี ปฏิทินให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริ ง แต่โดยที่บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ ง
บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นการเพื่อยุบพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อประโยชน์แห่ งการนี้
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-๙ให้ถือว่าพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมี ผลใช้บังคับอยู่
ศาลรัฐธรรมนูญจึ งมี อานาจพิจารณาวินิจฉัยคาร้ องนี้ ต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บญ
ั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเด็ นที่ หนึ่ ง มี เหตุ ยุบพรรคผู้ถู กร้ องตามพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ าด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ เนื่องจากไม่ดาเนินการตามมาตรา ๘๒ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็ นว่า ผูถ้ ูกร้ องได้รั บการจัดสรรเงิ นสนับสนุ นตามโครงการและแผนงานจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๑ โดยผูถ้ ูกร้ องได้เบิ กจ่ายเงิ นตามโครงการและแผนงาน
จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื อง รวม ๒ งวด เป็ นเงิ น ๔๒๘,๘๖๕ บาท ผูถ้ ูกร้ องจึงมี หน้าที่
ต้องจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคผูถ้ ูกร้องในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง และยื่นต่ อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ซึ่ งการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุ นยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น จะต้องประกอบด้วยแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุ น
ของพรรคผูถ้ ูกร้องในรอบปี ปฏิทิน และเอกสารหลักฐานประกอบรายงานนั้นด้วย เพื่อให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ นของพรรคการเมื องในรอบปี ปฏิทินถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรื อไม่
เมื่อข้อเท็จจริ งปรากฏว่า ผูถ้ ูกร้องได้จดั ส่ งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่จากการตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนและเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ปรากฏว่ามีบาง
โครงการที่ ผูถ้ ูกร้ องเบิ กจ่ายเงิ นสนับสนุ นไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานที่ ได้รายงาน ผูร้ ้ องจึ งอาศัยอานาจ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง
มี หนั ง สื อแจ้งให้ ผู้ถู กร้ องด าเนิ นการส่ ง คื นเงิ นสนั บสนุ นแก่ กองทุ นเพื่ อการพัฒนาพรรคการเมื อง
รวมเป็ นจานวนเงิ น ๔๔,๕๓๕.๓๓ บาท ภายในระยะเวลาที่ผูร้ ้องกาหนด แต่เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
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- ๑๐ ผูถ้ กู ร้องมิได้ดาเนินการตามคาสัง่ ผูร้ ้องแต่อย่างใด การที่ผถู้ ูกร้องไม่ส่งคืนเงินสนับสนุนภายในระยะเวลาที่
ผูร้ ้องกาหนด และไม่ช้ ีแจงแสดงเหตุผลที่ไม่ดาเนินการส่งคืนเงินสนับสนุน จึงเป็ นกรณี ที่ผถู้ ูกร้องไม่จดั ทา
รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุ นของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณี จึงมีเหตุที่จะสัง่ ยุบพรรคผูถ้ ูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบมาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ประเด็นที่สอง ผูซ้ ่ ึ งเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารของพรรคผูถ้ กู ร้อง จะจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกาหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗ บัญญัติ ว่ า “ในกรณี ที่ พรรคการเมื องต้องยุบเพราะเหตุ อ ันเนื่ องมาจากการฝ่ าฝื นมาตรา
๔๒ วรรคสอง หรื อมาตรา ๘๒ หรื อต้องยุบตามมาตรา ๙๔ ผูซ้ ่ ึ งเคยด ารงตาแหน่ งกรรมการบริ หาร
ของพรรคการเมื องที่ ถูกยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมื องขึ้ นใหม่ หรื อเป็ นกรรมการบริ หาร
พรรคการเมือง หรื อมีส่วนร่ วมในการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกาหนด
ห้ าปี นั บแต่ ว ันที่ พรรคการเมื องนั้นต้องยุบไป” เป็ นบทบัญญัติ ว่ าด้วยผลของการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ซึ่ งมิได้ให้อานาจแก่ศาลรั ฐธรรมนู ญที่จะสั่งเป็ นอย่างอื่น เมื่อมี เหตุให้พรรคผูถ้ ูกร้ องต้อง
ยุบไปด้วยเหตุที่ฝ่าฝื นมาตรา ๘๒ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งให้ผซู้ ่ ึ งเคยดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
ของพรรคผูถ้ ูกร้องตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
และเรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
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- ๑๑ จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมื องขึ้ นใหม่ หรื อเป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมื อง หรื อมี ส่ วนร่ วม
ในการจดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งขึ้ นใหม่ อี ก ไม่ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ภายในก าหนดห้ า ปี นั บ แต่ ว ัน ที่
พรรคผูถ้ ูกร้ องต้องยุบไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๗
ประเด็ น ที่ ส าม หั ว หน้า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคผู้ถู ก ร้ อ งที่ มี ส่ ว นร่ ว ม รู้ เ ห็ น
หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทาดังกล่าวแล้วมิได้ยบั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระทาดังกล่าว
จะต้องถูกเพิกถอนสิ ทธิ เลือกตั้งมีกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยบุ พรรคผูถ้ ูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘ หรื อไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า “ในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองใดเพราะเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การฝ่ าฝื นมาตรา ๘๒ หรื อเหตุ ต ามมาตรา ๙๔ และปรากฏหลัก ฐานอัน ควรเชื่ อ ได้ว่ า หั ว หน้ า
พรรคการเมื อ งหรื อกรรมการบริ หารพรรคการเมื องผู้ใดมี ส่ วนร่ วม รู้ เห็ น หรื อปล่ อยปละละเลย
หรื อทราบถึ งการกระท าดังกล่าวแล้วมิ ได้ย บั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระท าดังกล่าว ให้ศาลรั ฐธรรมนู ญ
สัง่ เพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริ หารพรรคการเมืองนั้น มีกาหนดเวลา
ห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาสัง่ ให้ยบุ พรรคการเมือง” เมื่อพรรคผูถ้ ูกร้องมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุ นของพรรคการเมื องในรอบปี ปฏิทินให้เป็ นไปตามมาตรา ๘๒ โดยการรายงานการใช้จ่ายเงิ น
จะต้องกระท าโดยหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรค ซึ่ งมี อ านาจหน้าที่ ในการด าเนิ นกิ จการ
ของพรรคเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ ง ที่บญ
ั ญัติว่า “ให้คณะกรรมการบริ หารพรรคการเมือง
มี อานาจหน้าที่ ในการด าเนิ นกิ จการของพรรคการเมื องให้เป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญ กฎหมาย นโยบาย
พรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและซื่ อสัตย์สุจริ ตเพื่ อประโยชน์ของประเทศและประชาชน และต้องส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิ ปไตยในพรรคการเมื อง” และวรรคสาม ที่ บัญญัติว่า “กรรมการบริ หารพรรคการเมื องต้อง
รับผิดชอบร่ วมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมือง และในการดาเนิ นการตามอานาจ
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- ๑๒ หน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารพรรคการเมืองตามข้อบังคับพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ” ซึ่ งเป็ นหลักกฎหมายที่ให้กรรมการบริ หารพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบร่ วมกันในการ
ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองนี้
เมื่ อ ข้อ เท็จ จริ ง ปรากฏว่า ผูถ้ ูกร้ อ งไม่ ไ ด้จัด ทารายงานการใช้จ่า ยเงิ น สนับ สนุ น ในรอบปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องตามหน้าที่ โดยมี ข ้อเท็จจริ ง และพฤติ การณ์ แสดงว่าเป็ นกรณี ที่มีเหตุและ
พยานหลักฐานอันควรเชื่ อได้ว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ องมี ส่วนร่ วม รู้ เห็ น
หรื อปล่อยปละละเลย หรื อทราบถึงการกระทาดังกล่าวแล้วมิได้ยบั ยั้ง หรื อแก้ไขการกระทาดังกล่าว
จึ ง ชอบที่ จะมี ค าสั่ง ให้เพิกถอนสิ ทธิ เลื อกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้ อง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่ อง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่ อง ตอบรับ
การเปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ ประชาชนไทย ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่ อง ตอบรั บการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ และเรื่ อ ง ตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ ประชาชนไทย ลงวัน ที่
๒๔ มี นาคม ๒๕๕๘ มี กาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ มีค าสั่ง ยุบพรรคผูถ้ ูกร้ องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง มี ค าสั่ ง ให้ ยุ บ พรรคเพื่ อ ประชาชนไทย ผู้ ถู ก ร้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ ประกอบ
มาตรา ๘๒ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง และให้ผซู้ ่ ึ งเคยดารงตาแหน่ งกรรมการบริ หารพรรคผูถ้ ูกร้อง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมื อง เรื่ อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่ อง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรคเพื่อประชาชนไทย ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่ อง ตอบรับ
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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. บทความทางวิชาการที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เขียนบทความจัดท�ำสรุปย่อ
เป็นภาษาไทยส่งพร้อมกับต้นฉบับบทความภาษาต่างประเทศ
4. รูปแบบการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ให้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบ
การใส่เชิงอรรถ ตัวเลข 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.
5. เงื่อนไขการรับบทความและการน�ำลงพิมพ์ มีดังนี้
(1) บทความทางวิชาการที่น�ำเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
และไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ
(2) บทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความสมบูรณ์ของเนือ้ หาโดยคณะกรรมการพิจารณาเผยแพร่
บทความวิชาการทางสื่อสิ่งพิมพ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการฯ มีความเห็นและ
ข้อสังเกตเพิม่ เติมต่อบทความทีผ่ า่ นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งให้ผเู้ ขียนบทความได้ดำ� เนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และจะน�ำบทความลงพิมพ์
เผยแพร่ภายหลังจากที่ผู้เขียนบทความได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ส�ำหรับบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา
จะแจ้งให้ทราบและส่งคืนต่อไป
6. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอสงวนสิทธิใ์ นการพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม
7. 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
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ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :
ผูเ้ ขียนบทความทางวิชาการจะได้รบั ค่าตอบแทนในการเขียนบทความเมือ่ ได้มกี ารน�ำ
บทความทางวิชาการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
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

สมัครสมาชิก

ค่าสมาชิก 300 บาท
(1 ปี 3 เล่ม รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

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

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

การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญและการติดต่อเรื่องอื่น ๆ กับกองบรรณาธิการ
โปรดแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail (ถ้ามี)
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		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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