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สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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คุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท�ำการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบุคคลอื่น
สิ่งใดที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดเป็นสิทธิ หมายความว่า เป็นกรณีที่รัฐให้สิทธินั้น
แก่ประชาชน โดยรัฐมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามหรือต้องท�ำให้ประชาชนได้
รับสิทธินั้น1
ค�ำว่า “เสรีภาพ” (Liberty) หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้
การครอบง�ำของผู้อื่น มีอิสระที่จะกระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการตามที่
ต้องการ สิ่งใดที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดเป็นเสรีภาพ หมายความว่า เป็นกรณีที่
ประชาชนมีเสรีภาพตามที่ก�ำหนดนั้น โดยรัฐไม่มีหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้อง
จัดหาสิ่งที่เป็นเสรีภาพให้ แต่รัฐมีหน้าที่ทั่วไปที่จะงดเว้นการกระท�ำใดที่จะ
ขัดขวางการมีเสรีภาพนั้น
ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพจึงมีความแตกต่างกันตรงที่
1. “สิทธิ” เป็นประโยชน์ที่ต้องมีกฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้
บุคคลจึงจะเกิดมีสิทธิเช่นนั้นได้ แต่ถ้ากฎหมายไม่ได้ให้การรับรองหรือ
* ทีป่ รึกษาศาลปกครอง, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย
(นธป.) รุน่ ที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 พิมพ์ครั้งที่ 2, (ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ, 2543.)
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คุ้มครองไประชาชนก็จะไม่มีสิทธิเช่นนั้น ในขณะที่ “เสรีภาพ” เป็นภาวะ
โดยอิสระของมนุษย์ แม้จะไม่มกี ฎหมายรับรองหรือคุม้ ครองไว้ บุคคลก็ยงั คง
มีเสรีภาพนั้น
2. “สิ ท ธิ ” ที่ รั ฐ ให้ ก ารรั บ รองและคุ ้ ม ครองแล้ ว นั้ น รั ฐ มี ห น้ า ที่
โดยเฉพาะเจาะจงที่ จ ะต้ อ งท� ำ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ สิ ท ธิ นั้ น ในขณะที่
“เสรีภาพ” นั้น รัฐไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาให้แต่อย่างใด
ส�ำหรับสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบนั (พุทธศักราช 2550) ได้บญ
ั ญัตใิ ห้การรับรองและคุม้ ครองไว้นนั้
หากแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) สิทธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคล (2) สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ และ (3) สิทธิ
และเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ถ้าแบ่งออกเป็นส่วนๆ
ตามสาระของสิทธิและเสรีภาพ อาจแบ่งออกได้เป็น 12 ส่วน โดยแต่ละส่วน
มีสาระส�ำคัญพอสรุป ได้ดังนี2้
1. ความมีอยู่ของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รับรองและ
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพต่างๆ และก�ำหนด
ขอบเขตการใช้อ�ำนาจขององค์กรต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับสาระส�ำคัญของ
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
2. ความเสมอภาค ก�ำหนดหลักเรือ่ งความเสมอภาคและการไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ทุกคนเสมอกันในกฎหมาย
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
3. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล รับรองและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวติ และร่างกาย ในเคหสถาน การเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัย การเดินทาง เกียรติยศ
2

สุเทพ เอี่ยมคง, “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”, ฐานข้อมูลการเมือง
การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, http://www.kpi.ac.th/.
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ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว การสื่อสาร การนับถือศาสนา และการป้องกัน
มิให้รัฐบังคับใช้แรงงาน
4. สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม รั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่ไม่ต้องรับโทษหนักกว่าที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่กระท�ำความผิด ความเสมอภาคและ
การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยง่าย และการได้รบั ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย
5. สิทธิในทรัพย์สนิ รับรองความมัน่ คงในการถือครองทรัพย์สนิ และ
คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินที่ต้องได้รับการก�ำหนดค่าทดแทนที่
เป็นธรรม
6. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ รับรองและคุ้มครอง
เสรีภาพในการประกอบอาชีพการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ป็นธรรม ความปลอดภัย
สวัสดิภาพ และการด�ำรงชีพของคนท�ำงาน
7. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รับรองและคุ้มครองเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น คุ้มครองป้องกันมิให้รัฐสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ คุม้ ครองให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ที่หลากหลาย และป้องกันมิให้มีการยึดครองหรือแทรกแซงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
8. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา รับรองและคุม้ ครองให้มคี วามเสมอภาค
ในการได้รับการศึกษาซึ่งรัฐจะต้องจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เหมาะสม คุม้ ครองเสรีภาพทางวิชาการทีไ่ ม่ขดั ต่อหน้าทีพ่ ลเมืองหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
9. สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ
รับรองและคุ้มครองให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขจากรัฐอย่าง
เสมอภาค
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10. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน รับรองและคุ้มครอง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การรับรู้และการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การร้องทุกข์ การโต้แย้งการปฏิบัติราชการในทางปกครอง และ
สิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ
11. เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม รับรองและคุ้มครอง
เสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม โดยสงบและปราศจากอาวุ ธ คุ ้ ม ครองให้ ไ ด้ รั บ
ความสะดวกในการใช้พื้นที่สาธารณะ และคุ้มครองการรวมกันเป็นกลุ่ม
รวมทั้งการตั้งพรรคการเมืองในระบบรัฐสภา
12. สิทธิชุมชน รับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และคุ้มครองบุคคลในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และ
การได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
13. สิทธิพทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญ รับรองและคุม้ ครองบุคคลในการต่อต้าน
โดยสันติวิธีต่อการกระท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองด้วยวิธีการ
ที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
(พุทธศักราช 2550) ได้บญ
ั ญัตใิ ห้การรับรองและคุม้ ครองไว้หลายประการนัน้
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท3 คือ
1. สิทธิและเสรีภาพที่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นสิทธิและเสรีภาพที่รัฐ
ไม่สามารถจ�ำกัดตัดทอนได้ เช่น สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา4 เป็นต้น
3

รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 22/2550 วันจันทร์ที่ 11 เดือน
มิถุนายน พุทธศักราช 2550 หน้า 160.
4
มาตรา 37 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและ
ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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2. สิทธิและเสรีภาพที่รัฐสามารถจ�ำกัดขอบเขตได้ แต่การจ�ำกัด
ดั ง กล่ า วต้ อ งท�ำโดยกฎหมายและต้องเป็นไปตามเงื่ อ นไขที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
ก�ำหนดเท่านั้น เช่น สิทธิของเด็กและเยาวชนในการอยู่รอดและได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม5 หรือเสรีภาพในการเดินทางที่อาจถูกจ�ำกัดได้เฉพาะเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง
หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์6 เป็นต้น
ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึง่ บุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครองมิให้รฐั กระท�ำการใดๆ
อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อนั ควรมีควรได้ เพราะเหตุทถี่ อื ศาสนา นิกายของศาสนา
ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
5
มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจและสติปญ
ั ญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของ
เด็กและเยาวชนเป็นส�ำคัญ
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบ�ำบัดฟื้นฟู
ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว
การแทรกแซงและการจ�ำกัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท�ำ
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่ง
สถานะของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น
เด็กและเยาวชนซึง่ ไม่มผี ดู้ แู ลมีสทิ ธิได้รบั การเลีย้ งดูและการศึกษาอบรมทีเ่ หมาะสม
จากรัฐ
6
มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
ภายในราชอาณาจักร
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ ความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคล
ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท�ำมิได้
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การรับรองและคุ้มครองที่อาจถูกจ�ำกัดโดยกฎหมายและกฎ
จากการทีม่ าตรา 297 ได้เปิดช่องให้อาจตรากฎหมายหรือกฎมาจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพได้นเี้ อง จึงได้มกี ารวางหลักเกณฑ์ไว้ดว้ ยว่า ถ้ารัฐธรรมนูญ
นั้นเองได้ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายหรือกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนัน้ เองได้รบั รองและคุม้ ครองไว้ ในกฎหมายหรือกฎนัน้
จะต้องอ้างหรือระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจดังกล่าวไว้ด้วย
บทบัญญัติมาตรา 29 นี้ มีขึ้นก็โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจ�ำกัดมิให้
องค์กรที่มีอ�ำนาจตรากฎหมายหรือกฎ ใช้อ�ำนาจของตนตามอ�ำเภอใจ โดย
ได้ก�ำหนดให้องค์กรดังกล่าวจะตรากฎหมายหรือกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลได้ เฉพาะภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเปิดช่อง
ให้กระท�ำได้เท่านั้น8 ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นแนวทาง
7

มาตรา 29 การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำ
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ ำ� หนด
ไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับ
แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ และวรรคสองให้นำ� มาใช้บงั คับกับกฎทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
8
เจตนารมณ์ของมาตรา 29 ก�ำหนดเงือ่ นไขของการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยป้องกันมิให้รัฐด�ำเนินการใดๆ เพื่อ
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรและกระทบสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพ (ส�ำนักกรรมาธิการ 3 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ, “รายงานผลการด�ำเนินงานคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึก
เจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ”, สิงหาคม 2550,
ตอนที่ 2 ร่างบันทึกเจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... รายมาตรา,
หน้า 21-22)
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ตามหลักนิติรัฐ9 และหลักนิติธรรม10 ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
9

สาระส�ำคัญของหลักนิติรัฐมี 3 ประการดังนี้
1. การกระท�ำทั้งหลายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะต้องชอบด้วยกฎหมาย
ที่ตราขึ้นโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
2. กฎหมายทั้ ง หลายที่ อ งค์ ก รของรั ฐ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ต ราขึ้ น จะต้ อ งชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญ
3. การควบคุม ไม่ใ ห้กระท�ำขององค์กรของรัฐฝ่ ายบริห ารขัดต่อกฎหมายก็ดี
การควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ดี จะต้องเป็นอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐ
ฝ่ายตุลาการซึง่ มีความเป็นอิสระจากองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
(โภคิน พลกุล. “นิตริ ฐั กับประชาสังคม”, โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เมือ่ 4 สิงหาคม
2546 : จัดโดย สถาบันนโยบายศึกษา ร่วมกับwww.pub-law.net และสมาคมกฎหมายมหาชน
แห่งประเทศไทย, ตุลาคม 2546)
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน,
(กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, 2540)
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. “หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง”, (พิมพ์ครั้งที่ 2).
(กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2540)
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. “ค�ำบรรยายวิชากฎหมายปกครองชัน้ สูง 2”, (กรุงเทพมหานคร
: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537)
10
Albert Venn Dicey นักกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้เรืองนามของอังกฤษ สรุปว่า
หลักนิติธรรม (Rule of Law) นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ
1. ฝ่ายบริหารไม่มีอ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ หมายถึง บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญา
ต่อเมื่อได้กระท�ำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษนั้นต้อง
เป็นโทษตามกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะถูกจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพโดยกฎหมายเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจไม่ได้
2. บุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และศาลเดียวกันจะเป็นผู้พิจารณา
พิพากษา หมายถึง จะต้องมีการน�ำกฎหมายมาใช้บังคับกับบุคคลทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะมีฐานะหรือต�ำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน และเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ไม่วา่ ในระหว่าง
เอกชนด้วยกัน หรือในระหว่างเอกชนกับรัฐ ทั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ศาลเท่านั้นที่จะท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษา
และการพิจารณาพิพากษานั้นต้องเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงไม่ว่าจากฝ่ายใด
ทั้งสิ้น
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หลักส�ำคัญ 2 ประการ คือ ฝ่ายบริหารไม่อาจใช้อ�ำนาจได้ตามอ�ำเภอใจ และ
บุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และศาลเดียวกันจะเป็นผู้พิจารณา
พิพากษา
อย่างไรก็ดี การใช้อ�ำนาจตามมาตรา 29 นี้ มีข้อพิจารณาประการ
ส�ำคัญที่ยังอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ กล่าวคือ
โดยหลักแล้ว สิทธิและเสรีภาพใดทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตริ บั รองและคุม้ ครองไว้
นั้น จะไปจ�ำกัดให้ได้ใช้สิทธิหรือได้มีเสรีภาพนั้นน้อยกว่าที่รัฐธรรมนูญได้
รับรองและคุ้มครองไว้ ไม่ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ตอนต้น
ว่า “การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำ
มิได้...” แต่ข้อห้ามนั้นก็มิได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด เพราะมีข้อยกเว้นไว้ใน
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ตอนท้าย และวรรคสอง ว่า การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพใด
ตามรัฐธรรมนูญ จะมีผลโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ ต่อเมื่อได้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. สิทธิและเสรีภาพบางเรื่องที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไว้
โดยเด็ดขาด จะไปตรากฎหมายหรือกฎเพือ่ จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนัน้ ไม่ได้11
3. หลักทัว่ ไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นผลมาจากกฎหมายธรรมดาของประเทศ
หมายถึง ศาลนั่นเองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภท ทั้งคดีตามกฎหมายธรรมดาและ
คดีที่เกี่ยวด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน และท�ำให้เกิดการยอมรับในสิทธิและเสรีภาพนั้น
(Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the
Constitution.)
11
ตัวอย่างของเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไม่ให้อ�ำนาจตรากฎหมายเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพ
เช่น
มาตรา 37 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ
ลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และ
ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึง่ บุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครองมิให้รฐั กระท�ำการใดๆ
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แต่ถ้าสิทธิและเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครอง
โดยเด็ดขาด สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นย่อมอาจถูกจ�ำกัดได้
2. ถ้ า รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ เ ปิ ด ช่ อ งให้ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพใดได้
รัฐธรรมนูญนั้นเองต้องบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่า ให้จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพใน
เรื่องใดได้บ้าง และจะจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นได้แค่ไหน เพียงใด12
3. การจะจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพใดนั้น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
เฉพาะเรื่องตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้เท่านั้น เช่น มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ที่
บัญญัติเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ซึ่งตามวรรคสองได้บัญญัติให้
จ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวได้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ระงั บ ความเสื่ อ มทรามทางจิ ต ใจหรื อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน เป็นต้น
4. สิทธิและเสรีภาพทีจ่ ะถูกจ�ำกัดนัน้ ต้องจ�ำกัดแต่เฉพาะเท่าทีจ่ ำ� เป็น
อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของ
ศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรม
ตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
12
ตัวอย่างของเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจตรากฎหมายเพื่อจ�ำกัดเสรีภาพได้
เช่น
มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
ภายในราชอาณาจักร
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผู้มี
สัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท�ำมิได้
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จะจ�ำกัดไปทุกเรื่องหรือทุกกรณีไม่ได้ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นไป
ตาม “หลักความพอสมควรแก่เหตุ”13 ซึ่งเป็นหลักการที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
ที่มีขึ้นเพื่อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอ�ำเภอใจ14 นั่นเอง
5. การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพใดต้ อ งไม่ ไ ปกระทบกระเทื อ น
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องไม่มีผล
ท� ำ ให้ ส าระส� ำ คั ญ ของสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น ต้ อ งสู ญ เสี ย คุ ณ ค่ า หรื อ หมด
ความส�ำคัญไป เพราะรัฐธรรมนูญมุ่งจะรับรองและคุ้มครอง “แก่น” (core)
ของสิทธิและเสรีภาพแต่ละชนิด จึงต้องพิจารณาจากระดับความเข้มข้นหรือ
รุนแรงของสิทธิและเสรีภาพที่ถูกจ�ำกัดนั้น เปรียบเทียบกับลักษณะของสิทธิ
และเสรีภาพนั้นเองประกอบกัน เช่น การจะไปจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง นั้น จะไปจ�ำกัดจนถึงขนาดที่ท�ำให้
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนั้น ไม่ได้
6. สิทธิและเสรีภาพใดบ้างที่จะถูกจ�ำกัด และจะถูกจ�ำกัดเพียงใด
และอย่างไร ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมาย15
7. กฎหมายทีจ่ ะออกมาจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนัน้ ต้องมีผลใช้บงั คับ
เป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
13

กล่าวคือ ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม พอเหมาะสมควรแก่เหตุ และจ�ำเป็นแก่
การด�ำเนินการเพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ต้องการส�ำเร็จลงได้
14
วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “เงื่อนไขการตรากฎหมายจ� ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน : “มาตร” ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”
สืบค้นจาก http://www.lawwebservice.com/lawsearch/AcharnVorachet03.pdf
15
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ตราขึ้นใช้บังคับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ รวมถึงหลักเกณฑ์ทฝี่ า่ ยบริหารเป็นผูต้ ราขึน้ ใช้บงั คับ
แต่ต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติด้วย ได้แก่ พระราชก�ำหนด
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8. กฎหมายที่จะออกมาจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้น ต้องระบุไว้ใน
กฎหมายนั้นเองด้วยว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราใดที่ให้อ�ำนาจตรา
กฎหมายเพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นได้ด้วย16
นอกจากการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมายที่ต้องด�ำเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ตามมาตรา 29 วรรคสาม นั่นเอง
ยังให้น�ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเช่นว่านั้นมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นด้วย17
ซึ่ ง หมายความว่า แม้จ ะเป็นกฎที่ออกโดยอาศั ย อ� ำ นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายที่มีการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขข้างต้นแล้วก็ตาม หากกฎดังกล่าวมีเนื้อหาจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพด้วย กฎทีต่ ราขึน้ นัน้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังกล่าว
ข้างต้นด้วย

ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายและกฎที่ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรากฎหมายหรือกฎที่มีเนื้อหา
เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น ในชั้นการพิจารณาของ
16

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 31 ก วันที่ 3 เมษายน 2556 หน้า 1)
“พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
17
หมายรวมถึง กฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกโดยฝ่ายบริหาร ซึง่ อาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัตทิ กุ ประเภท เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
(ส�ำนักกรรมาธิการ 3 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ, อ้างแล้ว.)
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สภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอภิปรายกัน
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายว่าควรน�ำหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเนื้อหาจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพนัน้ มาใช้บงั คับกับการตรากฎด้วย หรือไม่ ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มคี วามเห็น
โดยสรุป ดังนี18้
ความเห็นที่ 1 เห็นว่า ไม่มีความจ�ำเป็นต้องบัญญัติให้น�ำหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้กับการออกกฎด้วย เพราะ
1. การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองและคุม้ ครองไว้นนั้
จะท�ำได้ก็โดยกฎหมายเท่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรคสอง ซึ่ง
กฎหมายนั้นก็คือ พระราชบัญญัติที่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งคือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ หากบัญญัติให้น�ำเรื่องนี้มาใช้กับการตรากฎด้วย เท่ากับ
เป็นการรองรับว่า ฝ่ายบริหารสามารถตรากฎไปจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพได้
ด้วย ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง เพราะกฎซึ่งเป็นลูกบทนั้น โดยตัวเองไม่สามารถจะ
ไปจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ให้การรับรอง
และคุ้มครองไว้ได้
2. ตามหลักทั่วไป กฎที่ฝ่ายบริหารจะตราขึ้นใช้บังคับได้ จะต้องมี
กฎหมายให้อ�ำนาจไว้ และเนื้อหาของกฎนั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายเท่านั้น ดังนั้น ถ้ากฎหมายใดมีเนื้อหาส่วนใดที่กระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพ กฎหมายนัน้ จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตามรัฐธรรมนูญ
อยู่แล้ว เมื่อกฎต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนั้น จึงไม่จ�ำเป็นต้องระบุ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอีก เพราะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแม่บท
ที่ได้อ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้แล้ว แต่การที่เขียนโดยเฉพาะไว้
18

รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 22/2550 วันจันทร์ที่ 11 เดือน
มิถุนายน พุทธศักราช 2550 หน้า 144-173.
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ในกฎว่าอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญด้วย อาจจะท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดได้
ว่ารัฐธรรมนูญได้ให้อำ� นาจฝ่ายบริหารทีจ่ ะตรากฎเพือ่ จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญได้ด้วย
ความเห็นที่ 2 เห็นว่า จ�ำเป็นต้องบัญญัตใิ ห้นำ� หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ดังกล่าวมาใช้กับการตรากฎด้วย เพราะ
1. หากไม่ ก� ำ หนดให้ น� ำ มาใช้ กั บ การตรากฎด้ ว ย จะมี ผ ลท� ำ ให้
ฝ่ายบริหารสามารถแปลความไปในทางที่มีอ�ำนาจตรากฎไปจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพได้โดยอิสระ โดยรัฐธรรมนูญไม่ต้องให้อ�ำนาจไว้
2. ในการตรากฎหมาย ไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ว่ารัฐจะ
ออกกฎมาจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ จึงยังไม่แน่นอนว่าในกฎหมายนั้น
เองจะได้ระบุบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้
ล่วงหน้าแล้ว หรือไม่ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่จะมีการตรากฎหมายหรือกฎ จึง
ต้องระบุบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ดว้ ย
เพือ่ เป็นการเตือนผูใ้ ช้อำ� นาจตรากฎหมายหรือกฎ และเพือ่ ให้ประชาชนหรือ
ผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎนั้นได้ตรวจสอบด้วย
เมื่อความเห็นในเรื่องนี้แตกต่างกันเป็นหลายความเห็น ที่ประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ลงมติว่าจะให้น�ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว
มาใช้กบั การตรากฎด้วยหรือไม่ ซึง่ ผลปรากฏว่าจากการทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมประชุม
78 คน มีผลู้ งมติไม่ให้นำ� หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขนีม้ าใช้กบั การตรากฎ 15 เสียง
ลงมติให้น�ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้มาใช้กับการตรากฎด้วย 61 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง ซึง่ จากมติทปี่ ระชุมดังกล่าวมีผลให้กฎใดก็ตามทีม่ เี นือ้ หา
จ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองและคุ ้ ม ครองไว้ ต้ อ งระบุ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจตรากฎนั้นไว้ด้วย
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สภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติตามมาตรา 29

นับแต่วันที่บทบัญญัติมาตรา 29 มีผลใช้บังคับเป็นต้นมา19 การรับรู้
และความเข้าใจของผู้มีอ�ำนาจตรา “กฎหมาย” ขึ้นใช้บังคับ ดูออกจะไม่มี
ปัญหา เพราะนับแต่นั้นมาได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
รัฐธรรมนูญเรื่อยมา20 แต่ในทางกลับกัน การรับรู้และความเข้าใจของผู้มี
19

ซึง่ ถ้าจะกล่าวให้ถกู ต้องแล้ว คือ ต้องนับแต่วนั ทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เริ่มมีผลใช้บังคับ เพราะเนื้อหาของมาตรานี้ เป็นเช่นเดียวกับเนื้อหาที่มี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ด้วย และอันที่จริง จะโดย
เหตุใดก็เกินที่จะคาดเดา เนื้อหาดังกล่าวนี้ก็อยู่ในมาตราเดียวกันของรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ
อีกด้วย
20
แม้ในระยะแรกๆ จะมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้างว่าบทบัญญัติที่ต้องระบุตาม
รัฐธรรมนูญนี้ควรจะเขียนอย่างไร และเขียนไว้ที่ใดโดยในระยะแรกคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ได้ก�ำหนดให้เขียนเป็นมาตราหนึ่งต่างหาก เพราะเห็นว่ากฎหมายย่อมมี
การเปลี่ยนแปลงในภายหลัง อาจมีการเพิ่มหรือลดการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ หากเขียนใน
ค�ำปรารภแล้วจะเพิ่มเติมอีกไม่ได้เลย จึงให้เขียนโดยใช้ข้อความว่า
“มาตรา 3 ทวิ พระราชบัญญัตนิ เี้ ป็นกฎหมายเกีย่ วกับการจ�ำกัดเสรีภาพในเคหสถาน
สิทธิในทรัพย์สนิ ของบุคคล และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ซึง่ ตราขึน้
โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย”
(พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541)
ั ญัติ ไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าบทจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่เนือ้ หาของ
แต่ฝา่ ยนิตบิ ญ
กฎหมาย แต่เป็นการเตือนให้ประชาชนทราบ จึงควรให้เขียนไว้ในค�ำปรารภเสียในเบื้องต้น
จึงให้เขียนโดยใช้ข้อความว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
อันจะเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึง่ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำ
ได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
(พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541)
ซึ่งต่อมาได้มีการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับและใช้เป็นแบบอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้
ข้อความเป็นอีกย่อหน้าหนึ่งถัดจากค�ำปรารภ ว่า
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อ�ำนาจตรา “กฎ” ขึ้นใช้บังคับรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง กลับดูออกจะยังไม่ชัดเจน
ยังลักลั่นกัน และน่าจะสร้างประเด็นปัญหาให้ต้องขบคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎนั้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย
เหตุทกี่ ล่าวเช่นนีเ้ พราะในสภาพความเป็นจริง กฎทีไ่ ด้ตราขึน้ ใช้บงั คับ
แล้วนั้น มีบางฉบับได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกันกับการตรา
กฎหมายแล้ว แต่มีบางฉบับที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังกล่าว เช่น การตรากฎเพื่อก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลีย่ นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพืน้ ทีบ่ างส่วนในเขตเทศบาล
ซึ่งเป็นการตรากฎที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สิน ปรากฏว่าใน
เทศบัญญัติ 2 ฉบับ ของเทศบาล 2 แห่ง มีทงั้ ทีไ่ ด้ระบุวา่ บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
มาตราใดที่ให้อ�ำนาจตรากฎเพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้น และที่ไม่ได้ระบุ
โดยในส่ ว นของเทศบัญญัติฉบับที่ร ะบุบทบัญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ไว้ ด ้ วยนั้ น
ได้บัญญัติว่า
“อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32
มาตรา 33มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของ
“พระราชบัญญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 36 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
(พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542)
(ธรรมนิตย์ สุมันตกุล, “แบบกฎหมาย” , www.lawreform.go.th (2548))
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รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท� ำ ได้
โดยอาศั ย อ� ำ นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย และ
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 ซึง่ ได้แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510
เทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต�ำบลแหลมฟ้าผ่า จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้”21
ในขณะที่ เ ทศบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ บ ทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
ได้บัญญัติแต่เพียงว่า
“อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2510และมาตรา 10 (2)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2535 เทศบาลเมื อ งคู ค ตโดยความเห็ น ชอบของ
สภาเทศบาลเมื อ งคู ค ต ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
คณะกรรมการควบคุมอาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้”22
21

เทศบัญญัตเิ ทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า เรือ่ ง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า
อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125
ตอนที่ 155 ง วันที่ 22 กันยายน 2551 หน้า 25)
22
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองคูคต
อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 155 ง
วันที่ 22 กันยายน 2551 หน้า 21)
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ซึ่งหากพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว เทศบัญญัติ
ฉบับที่ไม่ได้ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะเป็นเทศบัญญัติที่ตราขึ้นโดย
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก�ำหนดไว้ในมาตรา 29 แต่จากสภาพความเป็นจริง กฎทีไ่ ม่ได้ระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นยังคงสภาพบังคับเป็นกฎอยู่ และยังไม่ได้มีการ
ยกเลิกหรือเพิกถอนกฎนั้นแต่อย่างใด
แต่ยงั เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ สภาพของความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎ
ที่ตราขึ้นใช้บังคับโดยมีลักษณะดังกล่าว ในปัจจุบันนี้มีจ�ำนวนไม่มากนัก
ท�ำให้ความกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการแสดงให้ปรากฏซึ่งการจ�ำกัดสิทธิ
ในกฎหมายหรือกฎ และประเด็นเรือ่ งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎตาม
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลดน้อยลงไปด้วย แต่
กรณีนมี้ ไิ ด้ทำ� ให้ปญ
ั หาในประเด็นทีก่ ฎบางฉบับทีต่ ราขึน้ โดยไม่ได้ปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ไม่ได้ระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจไว้นั้นหมดสิ้นไป เพราะตราบใดที่กฎที่ไม่ได้ระบุ
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจไว้นนั้ ยังไม่ได้รบั การแก้ไข ยกเลิก หรือ
เพิกถอนแล้ว กฎนั้นก็ยังคงมีสภาพความเป็นกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่เรื่อยไป
และกลายเป็นปัญหาที่ค้างคา และยังคงไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างไรก็ดี เมื่อรัฐธรรมนูญได้วางกรอบในการปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขส�ำหรับกรณีท�ำนองนี้ไว้แล้ว โดยหลักแล้ว ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนด และเพื่อเป็น
หลักประกันส�ำหรับผู้เกี่ยวข้อง จึงต้องมีระบบการตรวจสอบรองรับไว้ด้วย
ซึ่งส�ำหรับกรณีนี้การตรวจสอบว่ากฎหมายหรือกฎได้ตราขึ้นโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ นัน้ โดยหลักแล้วจะพิจารณาจาก 2 ประเด็น
คือ กระบวนการ รูปแบบ หรือขั้นตอน และเนื้อหา และโดยทั่วไปก็จะ
พิจารณาไปตามล�ำดับ คือพิจารณาในเรื่องของกระบวนการ รูปแบบ หรือ
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ขั้นตอนก่อน เพราะหากกระบวนการ รูปแบบ หรือขั้นตอนในการตรา
เป็นไปโดยไม่ชอบแล้ว ไม่ว่าเนือ้ หานัน้ จะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือไม่กต็ าม ก็ไม่มผี ลท�ำให้การตรากฎหมายหรือกฎทีเ่ ป็นไปโดยกระบวนการ
รูปแบบ หรือขั้นตอน ที่ไม่ชอบนั้น กลับกลายมาเป็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายได้ และในทางกลับกัน แม้ว่ากระบวนการ รูปแบบ หรือ
ขั้นตอนในการตราจะเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย แต่หาก
เนื้อหา ไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้ว
กฎหมายหรือกฎในส่วนนั้นหรือทั้งหมด ก็จะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายด้วย แต่ก็มีบางกรณีที่จะพิจารณาและให้เหตุผลในทั้ง 2 ประเด็น
ไปพร้อมกัน
ในเรื่องท�ำนองนี้ได้เคยมีตัวอย่างที่วินิจฉัยเฉพาะเรื่องกระบวนการ
รูปแบบ หรือขัน้ ตอน เพียงกรณีเดียว โดยไม่พจิ ารณาว่าเนือ้ หานัน้ จะชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ เช่น กรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....23
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....24 และร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....25 (ตัวอย่างที่ 3) ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
23

ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2551 เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 141
24
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2551 เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 141
25
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2551 เรื่อง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
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วินิจฉัยว่า
เมื่อในวันและเวลาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีสมาชิกเข้าประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น การลงมติใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จึงไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มีผล
ให้กระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่อาจน�ำไปสู่
การพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไปได้ การตรา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วจึ ง
ไม่ ถู ก ต้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ มี ผ ลให้ ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และไม่จำ� ต้องวินิจฉัย
ว่ามีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะไม่อาจ
ท�ำให้ผลของการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป
แต่ก็มีตัวอย่างที่วินิจฉัยทั้งเรื่องกระบวนการ รูปแบบ หรือขั้นตอน
รวมทั้ ง พิ จ ารณาในเรื่ อ งเนื้ อ หา ไปในคราวเดี ย วกั น ว่ า กฎนั้ น ชอบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ เช่น กรณีความชอบด้วยกฎของหนังสือเวียน
ของกระทรวงมหาดไทย26 (ตัวอย่างที่ 4) ทีศ่ าลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า27
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 141
26
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.61/2549
27
ความเห็นแย้งของนายพีระพล เชาวน์ศริ ิ เห็นว่า เกีย่ วกับรูปแบบทีอ่ อกเป็นหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว611 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 นั้น แม้
มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 บัญญัตใิ ห้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธกี ารงบประมาณขึน้ ได้ และกระทรวงมหาดไทยได้ออก
เป็นหนังสือเวียนแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการเบิกค่าใช้จา่ ย
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ตามมาตรา 6928 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
ก�ำหนดให้กระทรวง มหาดไทยก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การคลังและวิธกี ารงบประมาณได้ในรูปแบบของระเบียบข้อบังคับ
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เคยตราระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 254229 ใช้บงั คับมาก่อนหน้า
นีแ้ ล้ว โดยก�ำหนดให้ใช้บงั คับเกีย่ วกับการเบิกค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แม้โดยเนื้อหา
ของระเบี ย บจะไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดรายละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ์
เกีย่ วกับการเบิกค่าใช้จา่ ยประเภทใด ๆ ไว้กต็ าม แต่กไ็ ด้กำ� หนด
ว่าให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่ได้ก�ำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือเวียนดังกล่ าวจึงเป็นบทบัญญัติที่
มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
จึงมีลักษณะเป็นกฎตามนัยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 แม้กระทรวงมหาดไทยจะมิได้ออกเป็นระเบียบและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาก็ตาม แต่การออกเป็นหนังสือเวียนดังกล่าวเมือ่ พิจารณาในเนือ้ หาก็มลี กั ษณะ
เป็นระเบียบข้อบังคับด้วยเช่นกัน เมือ่ กระทรวงมหาดไทยมีอำ� นาจออกระเบียบดังกล่าวได้ตาม
ที่กฎหมายได้ให้อ�ำนาจไว้ และใช้เฉพาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนราชการที่
อยู่ภายใต้ก�ำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้ใช้
บังคับกับบุคคลภายนอก ระเบียบดังกล่าวจึงเป็นเสมือนระเบียบที่ออกโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเอง และใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้โดยไม่ต้องประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
28
มาตรา 69 ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอด
ถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุ
และการจ้างเหมาขึ้นไว้
29
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 38 ง หน้า 50 วันที่ 13 พฤษภาคม 2542.
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ราชการไว้แล้ว ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการในเรื่ อ งใดที่
กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ก�ำหนดไว้ ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ
ค�ำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังในเรื่องนั้น
ไปก่อนโดยอนุโลม
ต่ อ มากระทรวงมหาดไทยโดยรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงมหาดไทยได้ ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยออกเป็นหนังสือเวียน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 611 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ โดยในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วได้ ก� ำ หนดว่ า
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม จะสามารถเบิกจากงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จะต้อง (1) เป็นการฝึกอบรม
ของกระทรวงมหาดไทยตามข้อเสนอของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (2) เป็นการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (3) เป็นการฝึกอบรมที่มีข้อตกลงร่วมกัน
หรือจัดร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะได้แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ
เป็นคราวๆ ไป เพือ่ ให้เทศบาลถือปฏิบตั ิ หนังสือเวียนดังกล่าว
จึงมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณี ใ ดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึ ง มี ลั ก ษณะเป็ นกฎ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ
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เมือ่ หนังสือเวียนดังกล่าวมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการคลังและ
วิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวง
มหาดไทยก็ชอบที่จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบที่กฎหมายให้
อ�ำนาจก�ำหนดไว้ตามมาตรา 69 คือ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกั บ การคลั ง และวิ ธี ก ารงบประมาณในรู ป แบบของ
ระเบียบข้อบังคับและประกาศในราชกิจจานุเบกษา การที่
กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเบิกค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยออกเป็นหนังสือเวียน
จึงไม่ชอบด้วยรูปแบบตามที่กฎหมายก�ำหนด และเป็นการ
ไม่เปิดโอกาสให้เทศบาลนครระยองได้พัฒนาบุคลากรของตน
ให้มที กั ษะ ความรู้ หรือเพิม่ พูนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตาม
ที่เทศบาลนครระยองเห็นว่าควรได้รับการพัฒนา เพื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลในเขตพื้นที่ของตน การก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว
จึงขัดต่อความเป็นอิสระของเทศบาลในการก�ำหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล และการเงิน
และการคลั ง เนื้ อ หาของหนั ง สื อ เวี ย นจึ ง ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 611 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อนึ่ง ประเด็นเกี่ยวกับการระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจ
ตรากฎที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้นั้น ได้เคยมีประเด็นไปสู่
การพิจารณาของศาลปกครองหลายคดี ซึ่งศาลได้ให้เหตุผลที่น่าสนใจไว้
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หลายคดี ดังตัวอย่าง เช่น
ตัวอย่างที่ 1 คดีมีประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีได้ออกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
น�้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดเก็บเงินจาก การจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ขาวบริสุทธิ์ น�้ำตายทรายขาว และน�้ำตาลทรายสีร�ำ ภายใน
ราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย ก�ำหนดให้
บริษัทน�้ำตาลซึ่งเป็นโรงงาน น�ำรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการแยก
ภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรมาช�ำระต่อกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย และ
ออกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2543 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดเก็บเงินเข้ากองทุน
เพื่ อ ช� ำ ระหนี้ ใ ห้ แ ก่ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรตามโครงการเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นต้น ก�ำหนดให้
บริษทั น�ำ้ ตาลมีหน้าทีห่ กั เงินจากราคาอ้อยของชาวไร่ออ้ ยและ
น�ำส่งกองทุน เพื่อช�ำระหนี้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และก�ำหนดความรับผิดของบริษัทน�้ำตาล
ในกรณีทไี่ ม่ปฏิบตั ติ าม บริษทั น�ำ้ ตาลฯ 36 แห่ง จึงฟ้องคดีโดย
ได้หยิบยกประเด็นหนึง่ ว่าระเบียบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากกระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และ
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ขัดต่อมาตรา 29 และมาตรา 335 (1)30 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ใช้บังคับในขณะยื่นฟ้องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า กองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
ได้ไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพื่อน�ำไปจ่ายให้แก่ชาวไร่อ้อย การออกระเบียบดังกล่าว
มีเจตนารมณ์เพือ่ ให้กองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายมีเงินเพียงพอ
ไปช�ำระหนี้ให้แก่ธนาคาร ซึ่งถือเป็นการรักษาเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายตามมาตรา 631 ประกอบ
กับมาตรา 23 (2)32 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย
30

มาตรา 335 ในวาระเริม่ แรก มิให้นำ� บทบัญญัตดิ งั ต่อไปนี้ มาใช้บงั คับกับกรณีตา่ งๆ
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) มิให้น�ำบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แต่เมื่อมีการตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว การด�ำเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 29 ทั้งนี้ ให้น�ำไปใช้
บังคับกับกฎหรือข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
ฯลฯ
ฯลฯ
31
มาตรา 6 เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของชาวไร่ออ้ ยในด้านการผลิตและจ�ำหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงาน
และผู้บริโภค การจัดระบบและควบคุมการผลิตและจ�ำหน่ายอ้อยและน�้ำตาลทราย ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
32
มาตรา 23 ให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ กองทุนหนึง่ เรียกว่า “กองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย”
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของ
ชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ฯลฯ
ฯลฯ
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พ.ศ. 2527 และการก�ำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่น�ำรายได้ที่
เพิม่ ขึน้ ไปช�ำระต่อกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ก็ไม่ได้กระทบ
ต่อรายได้ของบริษัทฯ เพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจาก
การผลั ก ภาระภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ไปยั ง ผู ้ บ ริ โ ภคตามมติ ข อง
คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี บริษัทฯยังคงได้รับรายได้จากการจ�ำหน่าย
น�้ำตาลทรายตามปกติที่เคยได้รับอยู่เดิม ระเบียบดังกล่าว
จึงไม่ได้กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิในทรัพย์สิน
และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพผลิต
น�้ำตาลทรายของบริษัทฯ และโรงงานอื่นๆ แต่อย่างใดจึง
ไม่ขัดต่อมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และเมื่อระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
น�ำ้ ตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ฯ ไม่ได้ขัดต่อมาตรา 29
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อำ� นาจในการออกระเบียบ33 พิพากษายกฟ้อง34
33

ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ได้มมี ติเห็นชอบ
มาตรการในการเพิม่ รายได้ให้แก่กองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
อ้อยและน�้ำตาลทรายและคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยให้แยกภาษีมูลค่าเพิ่มออกจาก
ราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายในประเทศ ทั้งนี้ ให้น�ำรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทรายที่เพิ่มขึ้นจากการด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นเข้ากองทุนอ้อยและ
น�้ำตาลทรายต่อไป นั้น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และพระราชบัญญัติอ้อย
และน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17 (30) และมาตรา 18
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
34
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 21/2551
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ส�ำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการอ้อย
และน�้ำตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ที่ก�ำหนดให้บริษัทฯ
มีหน้าที่หักเงินจากราคาอ้อยของชาวไร่อ้อยแล้วน�ำส่งกองทุน
เพื่อช�ำระหนี้ให้ธนาคาร และก�ำหนดความรับผิดของบริษัทฯ
ไว้ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า
ระเบียบนั้นออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 17 (29) และ
(30)35 ที่ก�ำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างกว้างๆ จึง
ต้องแปลความโดยค�ำนึงถึงหน้าที่อื่นในอนุมาตราอื่น และ
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายด้วย จะแปลความว่ามีหน้าที่
กระท�ำการโดยปราศจากขอบเขตไม่ได้ ซึ่งตามระเบียบนี้ได้
ก�ำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่หักเงินจากเงินที่จะต้องจ่ายให้
ชาวไร่ อ ้ อ ย เพื่ อ ช�ำระหนี้ที่กองทุนเป็นผู้กู้ยืมในนาม และ
ชาวไร่ออ้ ยเป็นผูช้ ำ� ระหนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับธนาคาร
ไม่ใช่เงินช่วยเหลือเพื่อเพิ่มราคาอ้อย และจะก�ำหนดเช่นนั้นก็
ไม่ได้ เพราะโรงงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกู้เงินแต่อย่างใด
และแม้มาตรา 44 (1)36 จะก�ำหนดให้โรงงานต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการก�ำหนด แต่ก็ต้องเป็น
ระเบียบและประกาศทีอ่ อกโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย เมือ่ ไม่มี
35

มาตรา 17 คณะกรรมการมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(29) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือทีค่ ณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(30) ก�ำหนดระเบียบอืน่ ใดเพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ฯลฯ
ฯลฯ
36
มาตรา 44 โรงงานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการก�ำหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
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บทบัญญัตใิ ด ก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องโรงงานทีจ่ ะต้องหักเงิน
เพือ่ ช�ำระหนีโ้ ดยทีโ่ รงงานไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกูเ้ งินนัน้
และมาตรา 17 (29) และ (30) และมาตรา 18 ก็ไม่ได้ให้อำ� นาจ
คณะกรรมการออกระเบียบเช่นนี้ ระเบียบคณะกรรมการ
อ้อยและน�้ำตาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 จึงเป็นกฎที่ออกโดย
เกินอ�ำนาจตามกฎหมาย และเมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้ว ก็ไม่
จ�ำต้องวินจิ ฉัยเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุอนื่ อีก37
ซึ่งในคดีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในกรณีของค�ำพิพากษาเกี่ยวกับ
ระเบียบ ฉบับที่ 2 ที่ศาลให้เหตุผลว่า เมื่อระเบียบนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะมีเนื้อหาเกินกว่าที่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้แล้ว ก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยถึง
เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุอื่นๆ อีก
กรณี นี้ ห ากวิ เ คราะห์ บ นพื้ น ฐานข้ อ มู ล ตามเนื้ อ หาของระเบี ย บที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา38 และจากเหตุผลตามทีป่ รากฏในค�ำพิพากษา
การทีศ่ าลได้ให้เหตุผลหรือค�ำอธิบายไว้เช่นนัน้ อาจท�ำให้พจิ ารณาหาค�ำตอบ
ได้อย่างน้อย 2 เหตุผล คือ
เหตุ ผ ลที่ ห นึ่ ง ศาลพิ จ ารณาแต่ เ พี ย งว่ า เนื้ อ หาของระเบี ย บนั้ น
เกินกฎหมาย โดยไม่ได้พจิ ารณาประเด็นอืน่ ๆ เลย เพราะประเด็นอืน่ ไม่วา่ จะ
มีผลท�ำให้ระเบียบนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็ไม่มีผลไปลบล้างเหตุที่
ระเบียบนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีเนือ้ หาเกินไปกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
แต่อย่างใด จึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องไปกล่าวถึงกรณีอื่นอีก หรือ
เหตุผลที่สอง ศาลได้พิจารณาในประเด็นอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นทีร่ ะเบียบ ฉบับที่ 1 และระเบียบ ฉบับที่ 2 ต่างก็ไม่ได้ระบุบทบัญญัติ
37
38

ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 40/2549
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 75 ง หน้า 20 วันที่ 31 กรกฎาคม 2543
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ของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจตรากฎจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 39 แล้ว
แต่เห็นว่าแม้ว่าระเบียบทั้ง 2 ฉบับนี้จะไม่ได้ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
อันมีผลท�ำให้ระเบียบนัน้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วย ก็ตาม แต่การทีร่ ะเบียบ
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีเนื้อหาเกินไปกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ก็เป็น
เหตุผลที่เพียงพอที่จะท�ำให้ระเบียบนั้นไม่มีผลบังคับตามกฎหมายอยู่แล้ว
โดยไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยเหตุผลหรือข้อกฎหมายอื่นมาสนับสนุนเพิ่มเติมอีก
ตัวอย่างที่ 2 คดีมีประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ข้อ 11 ทวิ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
เดิมผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องเป็นผู้ที่ผ่ าน
การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์รบั รอง โดยไม่มกี ฎหมายใดบังคับ
ให้ตอ้ งเข้ารับการฝึกอบรมเพิม่ เติมในระหว่างทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
ต่ อ มาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยอาศั ย อ� ำ นาจตาม
มาตรา 42 วรรคหนึ่ง40 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยว
39

ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ได้มมี ติเห็นชอบ
ตามมติที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ในคราวประชุมร่วมกันเมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2543 ทีไ่ ด้มมี ติเห็นชอบแผนการกูเ้ งิน
และการช�ำระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้จัดเก็บเงินเข้า
กองทุนอ้อยและน�้ำตาลทรายตามจ�ำนวนเงินทีเป็นภาระหนี้จริงในแต่ละปี ตามแผนการช�ำระ
หนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้เรียกเก็บเงินจากการค�ำนวณ
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2542/2543 และการค�ำนวณราคาอ้อยขั้นต้น
ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2543/2544 เป็นต้นไป จนกว่าจะช�ำระหนี้แล้วเสร็จ นั้น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติดังกล่าวข้างต้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 17
(29) (30) และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ. 2527 คณะกรรมการ
อ้อยและน�้ำตาลทราย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงก�ำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
40
มาตรา 42 มั ค คุ เ ทศก์ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
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และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2543)ฯ มีเนื้อหาตามข้อ 11 ทวิ41 ก�ำหนดให้มัคคุเทศก์
ที่ มี ใ บอนุ ญ าตแล้ ว ต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย
ผู ้ ฝ ่ า ฝื น นอกจากต้ อ งถู ก ห้ า มปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ น� ำ เที่ ย วหรื อ
ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผูน้ ำ� เทีย่ วตามมาตรา 6742 แล้ว
นายทะเบี ย นอาจสั่ ง พั ก ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป็ น
มั ค คุ เ ทศก์ ไ ด้ ต ามมาตรา 45 และมาตรา 46 43 อี ก ด้ ว ย
การแต่งกาย มารยาท และความประพฤติของมัคคุเทศก์ และต้องติดเครื่องหมายแสดงการ
เป็นมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาต และต้องมีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาใน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
ฯลฯ
ฯลฯ
41
ข้อ 11 ทวิ มัคคุเทศก์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตร
ระยะเวลา และในสถานฝึกอบรมทีค่ ณะกรรมการธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์กำ� หนด เว้นแต่
ผู้ซึ่งได้รับวุฒิบัตรการอบรมวิชามัคคุเทศก์มาแล้วไม่เกินสองปี
42
มาตรา 67 ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูน้ ำ� เทีย่ วประพฤติหรือปฏิบตั กิ ารใดอันเป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบทีอ่ อกตามมาตรา 66 หรือกระท�ำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกั ท่องเทีย่ ว
หรือธุรกิจน�ำเที่ยวอย่างร้ายแรง ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจตักเตือนและสั่งให้ระงับหรือแก้ไข
การกระท�ำนั้นได้
ในกรณีที่ผู้น�ำเที่ยวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ สัง่ ตามมาตรา 76
ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจสั่งห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ผู้น�ำเที่ยวตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ซึ่งต้องไม่เกินหกเดือน หรือจะเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผู้น�ำเที่ยวก็ได้
43
มาตรา 45 ให้นายทะเบียนมีอ�ำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวได้
ไม่เกินครั้งละหกเดือน เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา 46 ให้นายทะเบียนมีอำ� นาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วได้
เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว
ฯลฯ
ฯลฯ
(4) ประพฤติหรือปฏิบัติการใดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือก่อให้เกิด
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สหภาพแรงงานมั ค คุ เ ทศก์ อ าชี พ แห่ ง ประเทศไทยเห็ น ว่ า
การอบรมความรูเ้ พิม่ เติมเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจบังคับกันได้
กฎกระทรวงดังกล่าวจึงขัดต่อพระราชบัญญัติธุรกิจน�ำเที่ยว
และมั ค คุ เ ทศก์ ฯ และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
เนื่ อ งจากจ� ำ กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและกระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ
ในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์
ศาลปกครองสูงสุดวินจิ ฉัยว่า44 การทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้
เช่นนั้นก็โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การประกอบอาชีพ
มัคคุเทศก์เป็นไปอย่างมีระเบียบและได้มาตรฐาน เพื่อให้
ความเสียหายแก่นกั ท่องเทีย่ วหรือธุรกิจน�ำเทีย่ วอย่างร้ายแรง และนายทะเบียนได้ตกั เตือนและ
สั่งระงับหรือให้แก้ไขแล้ว แต่ไม่ด�ำเนินการ หรือ
ฯลฯ
ฯลฯ
44
ความเห็นแย้งของนายพีระพล เชาวน์ศิริ เห็นว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2543) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ควรเพิกถอนเนื่องจากมีเนื้อหาจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าวและประโยชน์
ที่จะได้รับจากการฝึกอบรมก็มีไม่มากนักเมื่อเทียบกับผลร้ายที่มัคคุเทศก์ได้รับ และยังเป็น
การเพิ่มภาระเกินสัดส่วนแห่งความจ�ำเป็นและเป็นภาระที่ไม่มีทีสิ้นสุด
ความเห็นแย้งของนายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล เห็นว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2543)ฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ควรเพิกถอน เนื่องจากกฎหมายล�ำดับรองจะขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายแม่บททีใ่ ห้อำ� นาจไม่ได้ ซึง่ เป็นผลมาจากหลักนิตริ ฐั ทีต่ อ้ งการจ�ำกัดการใช้อำ� นาจของ
ฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของราษฎร ซึ่ ง มาตรา 29 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บญ
ั ญัตริ บั รองไว้ การจะจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพทีก่ ฎหมายแม่บทรับรอง
ไว้จะท�ำได้ก็เฉพาะในเรื่องที่กฎหมายแม่บทนั้นก�ำหนดไว้ให้จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพได้เท่านั้น และ
เพียงเท่าที่จ�ำเป็น โดยจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยไม่ได้ นอกจากนั้น ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎ มิได้ขึ้นอยู่กับ
การทีจ่ ะต้องให้มผี ลจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎโดยการบังคับใช้กฎหมายก่อน การอ้างว่ายังไม่มี
มัคคุเทศก์รายใดที่ได้รับการปฏิเสธการขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยเหตุที่ไม่เข้ารับการฝึกอบรม
เพิม่ เติม จึงไม่มผี ลท�ำให้กฎกระทรวงซึง่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลายเป็นกฎกระทรวงทีช่ อบด้วย
กฎหมายอยู่ไปได้
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มัคคุเทศก์มคี วามรูค้ วามเข้าใจได้ถกู ต้อง และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น จึงย่อมเป็นผลดีต่อภาพพจน์ด้าน
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วโดยรวมของประเทศ ในขณะที่
มัคคุเทศก์มีภาระเพิ่มขึ้นเพียงแต่การต้องเข้ารับการฝึกอบรม
และต้องเสียค่าใช้จา่ ยทุก 2 ปี เท่านั้น ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้
จึงเป็นมาตรการที่จำ� เป็น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของกฎหมาย
สัมฤทธิ์ผล และไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของมัคคุเทศก์จน
เกินสมควรอันจะถือว่าเป็นการขัดต่อหลักความได้สัดส่วน
หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด และการที่ไม่เคยมีกรณีที่
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ เพราะเหตุที่มัคคุเทศก์ไม่เข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติม ก็แสดงให้เห็นว่าเนื้อหานั้นไม่ได้
กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใด
การก�ำหนดให้มัคคุเทศก์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อหลักดุลยภาพระหว่างความเสียหายที่
เกิดขึ้นต่อมัคคุเทศก์หรือสังคมโดยส่วนรวมกับประโยชน์
มหาชน แต่มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
และเป็นคนละกรณีกับการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 5345
ซึง่ มาตรา 5046 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
45

มาตรา 53 เมือ่ นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าผูย้ นื่ ค�ำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ตามมาตรา 49 ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 หรือผู้ยื่นค�ำขอรับ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งจะให้บริก ารเฉพาะในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนผู้ใดได้รับยกเว้น
คุณสมบัตติ ามมาตรา 51 และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการขอรับใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ และช�ำระค่ าธรรมเนียมใบอนุญ าตเป็นมัคคุเทศก์ต ามอัตราที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวงแล้ว ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้ผู้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาต
ผู้นั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�ำขอรับใบอนุญาต
46
มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ
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บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท� ำ ได้ กฎกระทรวงนี้ จึ ง ไม่ ไ ด้ มี เ นื้ อ หา
เกินขอบอ�ำนาจทีก่ ฎหมายให้ไว้ และไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติ
ธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ ฯ และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย แต่อย่างใด47
ซึง่ ในคดีนหี้ ากวิเคราะห์บนพืน้ ฐานข้อมูลตามเนือ้ หาของกฎกระทรวง
ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา48 และจากเหตุผลตามทีป่ รากฏในค�ำพิพากษา
การที่ศาลไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้เลยนั้น
น่าจะเป็นเพราะในบทอาศัยอ�ำนาจของกฎกระทรวงนัน้ เองได้ระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจจ�ำกัดสิทธิได้นั้นไว้โดยชัดเจนแล้ว49 น่าจะไม่มี
ความจ�ำเป็นที่ต้องอธิบายในประเด็นนี้ ศาลจึงมิได้วิเคราะห์และอธิบาย
หรือให้เหตุผลในประเด็นนี้ไว้ และได้มุ่งตรงเข้าไปอธิบายหรือให้เหตุผล
การตรวจสอบในเนื้อหาของกฎกระทรวง แล้ววินิจฉัยว่ามาตรการที่ก�ำหนด
นั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อให้วัตถุประสงค์ของกฎหมายสัมฤทธิ์ผล ไม่กระทบต่อ
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมการจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน
หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
47
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 15/2545
48
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 54 ก หน้า 23 วันที่ 7 มิถุนายน 2543
49
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
น�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35
มาตรา 39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
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สิทธิเสรีภาพจนเกินสมควร และไม่ได้กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่ง
สิทธิเสรีภาพในเรื่องนั้นแต่อย่างใด

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งจากตัวอย่างค�ำพิพากษาและ
ค�ำวินจิ ฉัยข้างต้นคงจะพอท�ำให้สรุปได้วา่ การระบุบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ทีใ่ ห้อำ� นาจตรากฎทีจ่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองและคุม้ ครอง
ไว้ดว้ ยนัน้ เป็น “รูปแบบ” ประการหนึง่ ทีพ่ งึ มีสำ� หรับกฎทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว
ซึ่งเมื่อน�ำมาพิจารณาประกอบกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายของกฎด้วยแล้ว น่าจะท�ำให้เห็นแนวทางได้ว่า โดยหลักการ
แล้วการตรวจสอบว่ากฎหมายหรือกฎนั้นตราขึ้นโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายหรือไม่ นั้น จะพิจารณาไปตามล�ำดับ คือ พิจารณาจาก
กระบวนการ รูปแบบ หรือขัน้ ตอน ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือ
ไม่เสียก่อน แล้วจึงพิจารณาว่าเนื้อหานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรือไม่เป็นล�ำดับต่อไป ซึง่ จากตัวอย่างข้างต้นก็นา่ จะพอท�ำให้สนั นิษฐานได้
แล้วว่า ได้มีการตรวจสอบไปตามล�ำดับเช่นว่านั้น
แต่อย่างไรก็ดี แม้โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏท�ำให้พอสันนิษฐานได้ว่า
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องน่าจะได้ตรวจสอบตามล�ำดับดังกล่าวแล้ว หรือน่าจะเชือ่ ว่า
เมือ่ ได้วนิ จิ ฉัยในเรือ่ งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของเนือ้ หาโดยไม่ได้กล่าวถึง
เรื่องกระบวนการ รูปแบบ หรือขั้นตอน ก็อาจสันนิษฐานได้ว่ากรณีนั้น
น่าจะไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งความไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรือ่ งกระบวนการ รูปแบบ
หรือขั้นตอนก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานหรือความเห็นของผู้อ่าน
เท่านัน้ ซึง่ ข้อเท็จจริงอาจจะเป็นเช่นนัน้ หรือไม่กไ็ ด้ ท�ำให้ขอ้ สรุปทีพ่ งึ ได้จาก
เรื่องนั้นอาจคลาดเคลื่อนไป ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงกรณีที่ในค�ำพิพากษาหรือ
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ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย นั้ น เองได้ ก ล่ า วไว้ ชั ด เจนว่ า กรณี นั้ น ไม่ มี ป ระเด็ น เรื่ อ งความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องกระบวนการ รูปแบบ หรือขั้นตอน หรือกล่าว
ไว้ชัดเจนว่าเมื่อเนื้อหาไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่มีความจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาประเด็นอื่นอีก ดังนั้น การที่ค�ำพิพากษาหรือค�ำวินิจฉัยเหล่านั้น
ไม่ได้กล่าว หรือเว้นไว้ไม่กล่าวถึงในบางประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น
เรือ่ งกระบวนการ รูปแบบ หรือขัน้ ตอน ซึง่ จะมีผลต่อความชอบด้วยกฎหมาย
นี้ด้วยแล้ว จึงนับว่าเป็นโอกาสที่น่าเสียดายยิ่ง
หากค� ำ อธิ บ ายหรื อ เหตุ ผ ลในค� ำ พิ พ ากษาหรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของกฎที่น่าจะมีปัญหาเรื่องกระบวนการ รูปแบบ
หรือขั้นตอน รวมอยู่ด้วยนั้น ได้มีการอธิบาย หรือให้เหตุผล หรือกล่าวถึง
ไว้ในค�ำอธิบายหรือเหตุผลของเรื่องไว้ด้วยแล้ว น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยท�ำให้เกิด
ประโยชน์ขึ้นได้อีกหลายประการ เช่น
1. ท�ำให้เหตุผลที่ท�ำให้กฎนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
มีน�้ำหนักและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ท�ำให้เจตนารมณ์หรือหลักการส�ำคัญทีต่ อ้ งการให้กฎหมายหรือกฎ
ที่มีเนื้อหาเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองหรือคุ้มครอง
ไว้ ต้องระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ด้วยนั้น มีการย�้ำเตือนให้ต้องมีการแสดง
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้น
3. ท�ำให้เป็นการเพิม่ โอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องได้เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ และ
น�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น
4. ท�ำให้เป็นการสร้าง “สภาพบังคับ” ในทางกฎหมาย ที่จะส่งผลให้
สิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ ได้รับการรับรองและคุ้มครอง
อย่างแท้จริงมากขึ้น
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ด้วยเหตุนี้ หนทางหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เจตนารมณ์ที่ต้องการให้สิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับการรับรองและคุ้มครองอย่างแท้จริงนั้นได้
เข้าไปใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง คงจะอยู่ที่การช่วยกันสร้าง
ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในทุกระดับ ให้ได้รับทราบ
และเข้าใจถึงเหตุผล ความจ�ำเป็น และที่ส�ำคัญคือ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
กรณีดังกล่าว โดยต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือ ตั้งแต่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตรากฎหมายหรื อ กฎ ตามด้ ว ยผู ้ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามและผู ้ มี อ� ำ นาจหรื อ
ผู้มีหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎ และจบลงด้วยผู้มีอ�ำนาจ
ตรวจสอบในทุกด้านในท้ายที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นทั้งการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาของบ้านเมืองทีเ่ กิดจาก “กฎหมาย” ทัง้ ทีเ่ กิดจากการร่างกฎหมาย
การใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย เพราะการออกกฎหมายและ
การใช้ ก ฎหมายอย่ า งบิ ด ๆ เบี้ ย วๆ จะเป็ น สิ่ ง ที่ ม ากั ด กร่ อ นตั ว เราเอง
รวดเร็วกว่าที่คิด50 การด�ำรงอยู่ของกฎหมายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่ควรจะ
ทนนิง่ ดูดายอีกต่อไป แต่ตอ้ งช่วยกันทุกวิถที างเพือ่ ให้การออกกฎหมาย และ
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพือ่ ประโยชน์สขุ
ของทุกคนในสังคมนี้อย่างแท้จริง

50

วรศักดิ์ ประยูรศุข, เกมของ “กฎหมาย”, คอลัมน์ สถานีคดิ เลขที่ 12, มติชนรายวัน
ฉบับประจ�ำวันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
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ข้อก�ำหนดกรุงเทพกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก
The Bangkok Rules and Protection of
Women Prisoners’ and Children’s Rights

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์*
แม้ว่าสังคมปัจจุบันค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนกันมากขึ้น ผู้ต้องขังได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ และมีการก�ำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ในระดั บ สากลไว้ อ ย่ า งชั ด เจน อย่ า งเช่ น ข้ อ ก� ำ หนดมาตฐานขั้ น ต�่ ำ ของ
สหประชาชาติส�ำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  ซึ่งก�ำหนดแนวทาง
การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังทุกคนทุกประเภท แต่ในความเป็นจริงมนุษย์แต่ละเพศ
แต่ละวัยมีความแตกต่างกันทัง้ ด้านสรีระ ทัศนคติ บทบาท และความต้องการ
ดังนัน้ การปฏิบตั ภิ ายใต้เงือ่ นไขเดียวกันซึง่ แม้จะกระท�ำเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี
แต่ก็ไม่อาจสร้างความเสมอภาคได้
ความเสมอภาคไม่ใช่การได้รบั ในสิง่ เดียวกันอย่างเท่ากัน เพราะมนุษย์
มีความแตกต่างกัน การปฏิบัติต่อผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กอย่างเท่ากัน และ
เหมือนกัน จึงอาจเป็นการสร้างความไม่เสมอภาคและเป็นการละเมิดสิทธิ
ต่อกันได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ถูกจ�ำกัดเสรีภาพ ที่มีปัญหาความต้องการ
ต่างจากคนทั่วไป
ปั ญ หาและความต้ อ งการของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง นั้ น
มีความแตกต่างจากผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องขังชาย ดังนั้น จึงควรมีมาตรฐาน
การปฏิบตั ทิ ตี่ า่ งกัน ซึง่ การปฏิบตั ทิ ตี่ า่ งกัน ไม่ได้เป็นการสร้างความเหลือ่ มล�ำ 
้
* ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย
(นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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หรือความไม่เท่าเทียมกัน แต่เป็นการสร้างโอกาสให้มนุษย์แต่ละเพศแต่ละวัย
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นการคุม้ ครองสิทธิทแี่ ต่ละ
คนพึงมี
มาตรฐานการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดและผูต้ อ้ งขังหญิงได้รบั การพัฒนา
มาระดับหนึ่งแล้วโดยการบุกเบิกริเริ่มของประเทศไทย ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงเป็นผูน้ ำ� ในการริเริม่ พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิ
ต่อผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องขังหญิงในระดับสากล โดยมอบหมายให้กระทรวง
ยุตธิ รรมจัดท�ำข้อเสนอและได้รบั การรับรองโดยสหประชาชาติจนประกาศใช้
ในชื่อของข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน
เรือนจ�ำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง (United
Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อก�ำหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules)
ข้อก�ำหนดกรุงเทพนี้ นอกจากจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อ
ผูก้ ระท�ำผิดและผูต้ อ้ งขังหญิงแล้ว ยังเป็นมาตรฐานการปฏิบตั ทิ คี่ มุ้ ครองสิทธิ
ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก ตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอี ก ด้ ว ย เพื่ อ น� ำ เสนอแนวคิ ด
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนผ่านการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดกรุงเทพ บทความนี้
ขอน�ำเสนอถึงที่มาการจัดท�ำข้อก�ำหนดที่เริ่มจากการเห็นถึงความต้องการ
เฉพาะของต้องขังหญิงและปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ขณะถูกจ�ำคุกในเรือนจ�ำ ตลอดจน
การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังหญิงและเด็กตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ และในช่วง
สุดท้ายของบทความ จะเป็นการน�ำเสนอข้อคิดเห็นบางประการที่คาดว่า
จะช่วยแก้ไขปัญหาของผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องขังหญิงอย่างยั่งยืน

การกระท�ำผิดของผู้ต้องขังหญิง

จากสถิติของกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 พบว่า
ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 85 ต้องโทษจ�ำคุกเป็นครั้งแรก ประมาณร้อยละ 60
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ได้รับโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี ซึ่งนับว่าเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรง จะเห็นได้ว่าผู้หญิง
ที่กระท�ำผิดส่วนใหญ่อาจกระท�ำผิดเป็นครั้งแรกและกระท�ำผิดในคดีที่ไม่
ร้ายแรงนัก อย่างไรก็ตาม พวกเธอกลับต้องรับโทษจ�ำคุกและถูกส่งไปเรือนจ�ำ
เมื่อศึกษาถึงมูลเหตุการกระท�ำผิดของผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ เราพบว่า
หลายคนเป็นเหยื่อของระบบที่ปลูกฝังให้ผู้หญิงเป็นผู้ตาม ยอมรับสภาพที่
เกิดขึ้น โดยไม่เรียกร้องสิทธิ และยังเป็นเหยื่อของสังคมที่เน้นวัตถุนิยม
ผูห้ ญิงหลายคนกระท�ำผิดในคดีทถี่ กู มองว่ารุนแรงเช่นคดีฆา่ หรือค้ายาเสพติด
แต่เมือ่ ศึกษาในรายละเอียดถึงเหตุจงู ใจ พบว่าไม่ได้เป็นอาชญากรโดยสันดาน
หรือมีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
จากงานวิจัยภายใต้โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ด�ำเนินการโดยนภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ
(2555ข) พบว่าผู้หญิงบางคนกระท�ำผิดเพราะถูกสถานการณ์บังคับ และ
การกระท�ำผิดอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น กรณีการกระท�ำ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้วิจัยพบว่า การเข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดของ
ผู้หญิงมีได้หลายลักษณะทั้งจ�ำหน่าย มียาเสพติดในครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย
แต่เมื่อศึกษาโดยละเอียดพบว่า หลายกรณีเป็นการกระท�ำผิดครั้งแรกและ
ไม่ได้เป็นผู้ค้ารายส�ำคัญแต่กลับถูกลงโทษสถานหนัก อย่างเช่นกรณีผู้ที่
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและไม่สามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าทีเ่ ผชิญอยูไ่ ด้
จึงยอมน�ำยาไปส่งตามที่นัดหมาย เพื่อน�ำเงินค่าจ้างมาจ่ายหนี้สินที่มีอยู่
โดยไม่รู้ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดใดปริมาณเท่าใด และไม่รู้ว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากถูกจับจะร้ายแรงเพียงใด สุดท้ายกลับกลายเป็น
การล่อซื้อจากต�ำรวจ และท�ำให้ต้องถูกด�ำเนินคดีในข้อหาที่ร้ายแรงและ
ถูกตัดสินลงโทษจ�ำคุกเป็นระยะเวลาหลายปี หลายกรณีผู้หญิงมิได้เป็น
ผูก้ ระท�ำการเอง แต่อาจเข้าข่ายของการสมคบ หรือการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ผู้กระท�ำผิด อย่างเช่นการคบหากับคู่รักที่เป็นผู้ค้ายา ซึ่งผู้หญิงเห็นว่าการไป
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เที่ยวหรือมีกิจกรรมร่วมกันไม่เกี่ยวกับการค้ายาของคู่รัก แต่เมื่อคู่รักถูกจับ
ในขณะที่ตนเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยก็อาจท�ำให้ผู้หญิงถูกจับไปด้วยและ
ยากที่จะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ผู้หญิงบางส่วนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในชนบท ที่ขาดความรู้
อ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านได้บ้างแต่ไม่แตกฉานพอที่จะเข้าใจเอกสารทาง
กฎหมาย อาจกระท�ำผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์เช่น การลงลายมือชื่อในเอกสาร
กูย้ มื หรือเอกสารค�ำ้ ประกัน เพือ่ ช่วยเหลือคนใกล้ชดิ เพือ่ นบ้านหรือลูกหลาน
แต่เมื่อไม่มีเงินจ่าย ก็ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี ซึ่งในบางครั้งอาจยอมติดคุกเพื่อ
ชดใช้หนี้ หรือในบางกรณีผหู้ ญิงทีเ่ รียนมาน้อย ไม่เข้าใจกฎหมาย อาจยอมรับ
สารภาพ เพื่อให้คดีสิ้นสุด โดยไม่รู้ว่าเสียสิทธิบางอย่างไป บางครั้งผู้หญิง
ทีไ่ ม่มโี อกาสได้เรียนหนังสือ ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการ
ต่างๆ ของระบบกระบวนการยุติธรรม ท�ำให้ไม่รู้ว่าต้องมีทนายความ หรือ
กลัวว่าจะไม่มีเงินจ้างทนายความ จึงท�ำให้ต่อสู้คดีโดยไม่มีทนายความและ
อาจไม่ได้รับความเป็นธรรมและสุดท้ายต้องจบด้วยการถูกตัดสินจ�ำคุก
บางครั้งผู้ต้องขังหญิงเองที่กระท�ำผิดในคดีที่รุนแรง เช่น คดีฆ่า                            
ก็ผ่านประสบการณ์ของการเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากสามี การท�ำร้าย
ร่างกายภรรยาเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เช่น ไปซื้อเหล้าหรือยาเสพติด เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังหญิงคดีฆ่าหรือพยายามฆ่าคู่ของตนเอง ซึ่งการหาทาง
ให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว อาจท�ำไม่ได้เพราะผู้หญิงหลายคนอาจ
ไม่มีรายได้และเป็นห่วงลูกว่าจะล�ำบาก หรือบางกรณีผู้หญิงอาจเป็นฝ่ายที่มี
รายได้ แต่การเลิกกับฝ่ายชายอาจท�ำไม่ได้เนื่องจากจ�ำเป็นต้องค้าขายใน
ชุมชนนั้นหรือเป็นถิ่นที่อยู่ที่คุ้นเคยตั้งแต่เกิด ส่วนฝ่ายชายเป็นผู้อาศัยและ
ไม่ยอมออกจากบ้านของผู้หญิง การทิ้งบ้านอาจท�ำให้ผู้หญิงต้องทิ้งแหล่ง               
ท�ำมาหากินไปด้วย จึงจ�ำเป็นต้องทนอยู่ในสภาวะดังกล่าว แต่เมื่อถึงจุดที่                
ไม่มีทางออกอื่น ผู้หญิงอาจกระท�ำความรุนแรง เพื่อป้องกันตนเองหรือเพื่อ
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ให้หลุดพ้นจากการเป็นเหยื่อความรุนแรงที่คุกคามมาเป็นเวลานาน
ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกจ�ำคุกในเรือนจ�ำส่วนหนึ่งจึงเป็นผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจ
กระท�ำผิด หรืออาจกระท�ำผิดโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ไม่รวู้ า่ กระท�ำผิดในคดีรา้ ยแรง
ที่มีบทลงโทษสูงมาก บางคนอาจอยู่ในภาวะจ�ำเป็นและกระท�ำผิดเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางส่วนขาดความรู้ ไม่กล้าเรียกร้องสิทธิและยอมรับ
ในชะตากรรม บางคนถูกเลี้ยงดูเพื่อให้ยอมรับการเป็นผู้ตามและเชื่อฟังคู่รัก
หรือสามีเพียงอย่างเดียว จนต้องติดร่างแหกระท�ำผิดไปด้วย ข้อสรุปเหล่านี้
สะท้อนมาจากงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาจากผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ในคดียาเสพติดซึ่งเป็นคดีที่ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่กระท�ำผิด ผู้วิจัยพบว่า
ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 73.7 อยู่ในกลุ่มไม่ได้เรียนหนังสือจนถึงระดับมัธยมต้น
และร้อยละ 44.5 มีคู่คดีเป็นสามีคู่รักหรือแฟน ร้อยละ 51.2 ถูกจับ
ด้วยการล่อซื้อ ร้อยละ 80.6 ยอมรับสารภาพ ร้อยละ 74.1 ไม่มีทนายความ
(นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2555)
นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ต้องขังหญิงต่างจากผู้ต้องขังชาย และ
ควรมีวิธีการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ก็คือ ผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในฐานะของแม่ที่
ต้องดูแลบุตร นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ(2555ก) พบว่า ร้อยละ 75.9
ของผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดมีลูก และส่วนใหญ่มีลูกมากกว่า 1 คน
จากการวิจัยโดย The Quaker United Nations Office (องค์การ
สหประชาชาติ , 2551) ยังพบข้อมูลลัก ษณะเดี ย วกั น คื อ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 80 ของผู้ต้องขังหญิงมีลูก และ 3 ใน 4 มีลูกอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปี ในสหราชอาณาจักร พบว่า ร้อยละ 66 ของผู้ต้องขังหญิงมีลูก
และร้อยละ 34 เป็นแม่ที่เลี้ยงลูกโดยล�ำพังก่อนต้องโทษ โดยธรรมชาติแล้ว
ผูห้ ญิงเป็นผูเ้ ลีย้ งดูลกู และโดยปกติลกู จะมีความผูกพันกับผูเ้ ป็นแม่อย่างมาก
การที่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ต้ อ งถู ก จ� ำ คุ ก และแยกจากลู ก ของตนเป็ น เวลานาน
จึงท�ำให้ผตู้ อ้ งขังหญิงรูส้ กึ เจ็บปวด และอาจสร้างความเจ็บปวดให้กบั ลูกด้วย
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เช่นกัน เพราะต้องเห็นแม่ตดิ คุกในเรือนจ�ำ ไม่สามารถสัมผัสหรือรับการดูแล
ได้อย่างปกติ
นอกจากนั้น จากการศึกษาเรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงในงานวิจัย
ภายใต้โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สั ง คมก� ำ หนดบทบาทให้ กั บ ผู ้ ห ญิ ง ไว้ ห ลายอย่ า ง                     
ทั้งบทบาทการเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูก บทบาทของลูกสาวที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่
เมื่ออายุมากขึ้นหรือเจ็บป่วย บทบาทของภรรยาที่ต้องดูแลสามี ซึ่งท�ำให้
เห็นว่า เราไม่ควรมองผู้หญิงเหล่านี้ ในฐานะผู้ต้องขังเท่านั้น แต่ยังมีฐานะ
ของแม่ของลูกและของภรรยาอีกด้วย ดังนั้นผู้ต้องขังหญิงจึงมีปฏิกิริยาและ
ความนึกคิดต่อสภาพการถูกจ�ำคุกในเรือนจ�ำต่างจากผู้ต้องขังชาย การที่
ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้ตามที่ตนเองและสังคมคาดหวัง การแยกห่างจากลูก
จากครอบครัว ท�ำให้ผตู้ อ้ งขังหญิงสูญเสียความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตนเองหรือสูญเสีย
ตัวตน (Self) รูส้ กึ เจ็บปวด และวิตกกังวล รวมทัง้ รูส้ กึ ผิดทีไ่ ม่สามารถท�ำหน้าที่
ได้ตามที่ควรจะเป็น และเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ  ฐานะต่างๆ เหล่านั้น
ถูกบดบังด้วยการเป็นผู้ต้องขัง และท�ำให้ถูกปฏิบัติด้วยภาพของผู้ต้องขัง
เพียงอย่างเดียว (เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, 2555) ซึง่ เป็นการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เหมาะสม
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ต้องขังหญิงที่มีความแตกต่างจาก
ผู้ต้องขังชาย
กระบวนการเรียนรู้ ขัดเกลา และความคาดหวังที่สังคมมีต่อผู้หญิง
ยังต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงถูกสั่งสอนเลี้ยงดูให้รู้สึกอายเมื่อต้องเปิดเผยสรีระ
ต่อหน้าผูอ้ นื่ โดยเฉพาะผูช้ าย แต่เมือ่ เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาใน
ฐานะผู้กระท�ำผิด การปฏิบัติต่อผู้หญิงในระหว่างขั้นตอนต่างๆ แม้ว่าจะท�ำ
ตามขั้นตอนกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ ก็อาจท�ำให้ผู้หญิงรู้สึกอับอาย
ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ เช่น การตรวจค้นร่างกายเพื่อหาหลักฐาน
การตรวจค้นร่างกายเมือ่ เข้าเรือนจ�ำ เป็นต้น นอกจากนัน้ ผูช้ ายบางคนก็มอง
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ผูห้ ญิงเป็นสิง่ ทีใ่ ช้ระบายอารมณ์ทางเพศ และล่วงละเมิดทางเพศเมือ่ มีโอกาส
ท�าให้ในระหว่างการด�าเนินคดีผู้หญิงอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งจาก
เจ้าหน้าที่หรือผู้กระท�าผิดเพศชายได้

ควำมเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ
ช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา ผูต้ อ้ งขังหญิงมีจา� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
เนื่ อ งจากการกระท� า ผิ ด ในคดี ย าเสพติ ด เฉพาะในช่ ว งปี 2551-2556
ผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.7 ต่อปี (ตารางที่ 1)1 ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน 2556 พบว่ามีผู้ต้องขังหญิงสูงถึง 39,761 คน แต่เรือนจ�าและ
ทัณฑสถานทั่วประเทศ มีความจุมาตรฐานรองรับผู้ต้องขังหญิงได้เพียง
15,291 คน2 ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงต้องอยู่ในสภาพแออัด และบางส่วน
ถูกคุมขังในเรือนจ�าชาย
ตำรำงที่ 1 แนวโน้มกำรเพิ่มจ�ำนวนของผู้ต้องขังหญิง3
ป
2551
2552
2553
2554
2555
2556
1
2
3

จ�ำนวนผู้ต้องขังหญิง
26,403
30,020
31,017
35,888
37,919
39,761
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.7
3.3
15.7
5.7
4.9
8.7

ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ http:www.correct.go.th/correct2009/stat.html
ข้อมูลจากส�านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี
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แม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะมีทัณฑสถานหญิงเพื่อใช้คุมขังผู้ต้องขังหญิง
เป็นการเฉพาะ แต่สว่ นใหญ่อยูใ่ นสภาพแออัด และเนือ่ งจากทัณฑสถานหญิง
ไม่มใี นทุกจังหวัด ท�ำให้ผตู้ อ้ งขังหญิงส่วนใหญ่ตอ้ งถูกคุมขังห่างจากครอบครัว
ส่ ง ผลให้ พ ่ อ แม่ สามี และลู ก ต้ อ งเดิ น ทางมาเยี่ ย มอย่ า งยากล� ำ บาก
ไม่สามารถมาเยี่ยมได้อย่างสม�่ำเสมอ และบางครั้งอาจท�ำให้ขาดการติดต่อ
ซึง่ มีผลกระทบต่อจิตใจของผูต้ อ้ งขังหญิงมาก เนือ่ งจากผูห้ ญิงมองครอบครัว
และลูกเป็นศูนย์กลาง และให้ความส�ำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ความคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังหญิง
(เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, 2555)
ปัญหาอีกประการ คือ เนื่องจากทัณฑสถานหญิงไม่สามารถรองรับ
ผู้ต้องขังหญิงได้ทั้งหมด ท�ำให้ผู้ต้องขังหญิงบางส่วนต้องถูกคุมขังในเรือนจ�ำ
ชาย แม้ว่าในเรือนจ�ำชายจะแยกแดนผู้ต้องขังหญิงเป็นสัดส่วนไม่ให้ปะปน
กัน แต่เนื่องจากผู้ต้องขังหญิงมีจ�ำนวนน้อยกว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ
ทั้งการฝึกวิชาชีพ การฝึกอบรม กิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งสินค้า
บริการที่มีในเรือนจ�ำ  จึงอาจไม่ได้ออกแบบหรือจัดไว้เพื่อผู้ต้องขังหญิง
เป็นการเฉพาะ ซึง่ รวมถึงการตรวจสุขภาพอนามัยทีอ่ าจไม่ได้คำ� นึงการตรวจ
สุขภาพของผู้หญิง เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
นอกจากนี้ เรือนจ�ำชายออกแบบมาเพือ่ คุมขังผูต้ อ้ งขังชาย สิง่ ปลูกสร้างต่างๆ
จึงอาจไม่เหมาะต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้ต้องขังหญิง เช่น ที่อาบน�้ำ 
ห้องน�้ำ  เป็นต้น รวมทั้งพื้นที่การจัดกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับผู้ต้องขังหญิง
อาจไม่พอเพียงเนื่องจากตั้งอยู่ในเรือนจ�ำชาย และถูกจ�ำกัดบริเวณให้จัด
กิจกรรมส่วนใหญ่ในแดนผู้ต้องขังหญิงเท่านั้น
ปัญหาส�ำคัญของผู้ต้องขังหญิงอีกประการ คือ ผู้ต้องขังหญิงบางคน
ตัง้ ครรภ์และต้องเลีย้ งดูทารกในเรือนจ�ำ ซึง่ ในขณะตัง้ ครรภ์หรือเลีย้ งดูทารก
ผูต้ อ้ งขังหญิงควรได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ แต่ดว้ ยสภาพของการเป็นผูต้ อ้ งขัง
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ที่ ต ้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ฎระเบี ย บ ต้ อ งอยู ่ ป ะปนกั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง จ� ำ นวนมาก
สภาพความเป็นอยูท่ ไี่ ม่มอี สิ ระในการจัดหาอาหารหรือของใช้ทเี่ หมาะสมกับ
ภาวะการตั้งครรภ์หรือการเลี้ยงดูทารก สิ่งเหล่านี้ ส่งผลต่อสุขอนามัย
สภาพร่างกายและจิตใจของผู้เป็นแม่และทารกได้ ท�ำให้รู้สึกวิตกกังวลว่าจะ
ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ไม่ได้รับโภชนาการที่ดี หรือรู้สึก
ว่าลูกจะมีปมด้อยที่ต้องเกิดและเติบโตในเรือนจ�ำ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้ต้องขังหญิงประสบ
ในขณะถูกจ�ำคุก แต่สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวดังกล่าว ท�ำให้                           
ผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นกลุ่มด้อยโอกาสที่อยู่ชายขอบของการรับรู้ของสังคม
ภายนอกเรือนจ�ำ และรอคอยการช่วยเหลือ

ข้อก�ำหนดกรุงเทพกับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงตระหนักถึงปัญหา
ของผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเมื่อเสด็จไป
ยังทัณฑสถานหญิงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทรงได้รับแรง
บันดาลพระทัยที่จะประทานความช่วยเหลือให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ และ
หลังจากที่เสด็จไปยังเรือนจ�ำต่างๆ อีกหลายครั้ง จึงโปรดฯให้จัดตั้งโครงการ
ก� ำ ลั ง ใจ เพื่ อ ประทานความช่ ว ยเหลื อ และเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง
กลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง ต่อมาได้ทรงเล็ง
เห็นว่านอกจากผู้ต้องขังในประเทศไทยแล้ว
ผูต้ อ้ งขังหญิงในประเทศอืน่ ๆ ต่างก็ประสบปัญหาและมีความต้องการ
เฉพาะเช่นเดียวกั น และหลั งจากที่ ท รงเข้ าร่ วมกิจกรรมในการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ครั้งที่ 17 ในปี 2551 ทรงมีพระด�ำริที่จะให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
มีความยั่งยืนและเป็นมาตรฐาน โดยจะต้องมีกลไกในการช่วยเหลือ จึงได้

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

45

ทรงมอบหมายให้กระทรวงยุตธิ รรมด�ำเนินการจัดท�ำโครงการจัดท�ำข้อเสนอ
ประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำของสหประชาชาติ
ส�ำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ  ภายใต้ชื่อ ELFI (Enhancing
Lives of Female Inmates)
การจัดท�ำข้อเสนอประเทศไทยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาแนวทาง
การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงให้ได้รบั การดูแลอย่างเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูต้ อ้ งขังหญิงทีต่ า่ งจากผูต้ อ้ งขังทัว่ ไป และเพือ่ เป็นแนวทาง
เพิม่ เติมในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงตามข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับ
การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ ฉบับปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ.2498) และผลจาก
การผลั ก ดั น ในเวที โ ลกอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งปี 2551-2553 ข้ อ เสนอ
ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยที่ 65 (The 65th Session of the UN General
Assembly) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรับรองเป็นข้อก�ำหนดสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่
ผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดหญิง
(United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ
(Bangkok Rules)
ข้อก�ำหนดกรุงเทพจัดท�ำขึ้น เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องขังหญิง
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างมีมาตรฐาน โดยไม่ได้สร้างความแตกต่างหรือการเลือก
ปฏิบัติระหว่างเพศหญิงและเพศชาย แต่เป็นการท�ำให้เกิดมาตรฐานใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือผู้กระท�ำผิดทั้งสองเพศอย่างเสมอภาค โดยค�ำนึง
ถึงความต้องการเฉพาะของผูก้ ระท�ำผิดและผูต้ อ้ งขังหญิงเป็นหลัก แต่สามารถ
น�ำมาใช้กับผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องขังชายได้ในบางด้านเช่นกัน เช่น ประเด็น
เรื่องภาระหน้าที่ในความเป็นผู้ปกครอง (Parental Responsibilities)
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การให้บริการทางการแพทย์ การตรวจค้น เป็นต้น เนื่องจากในบางกรณี
ผู้ต้องขังชายก็อาจมีบทบาทเป็นผู้ปกครองเช่นกัน
เนื้อหาของข้อก�ำหนดกรุงเทพครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้หญิงที่ถูก
ควบคุมทุกประเภท ทุกสถานะคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงผู้หญิงที่
ถูกควบคุมด้วยมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือมาตรการอื่นๆ ตามค�ำสั่ง
ศาลด้วย และยังรวมถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดหญิงทีอ่ ยูภ่ ายใต้วธิ กี ารและ
มาตรการลงโทษโดยไม่ใช้การคุมขังในทุกล�ำดับชัน้ ของกระบวนการยุตธิ รรม
ตั้งแต่ในชั้นจับกุม ชั้นก่อนพิจารณา ชั้นพิพากษา และหลังมีค�ำพิพากษา
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงผู้ต้องขังและกระท�ำผิดหญิงที่มีลักษณะพิเศษ
เช่น เยาวชน คนต่างชาติ ชนกลุ่มน้อย ผู้หญิงมีครรภ์ เป็นต้น
ที่ส�ำคัญ ข้อก�ำหนดกรุงเทพยังก�ำหนดแนวปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ
ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังหญิงอย่างชัดเจน ตั้งแต่การรับตัว การดูแล
ด้านสุขภาพ การติดต่อกับโลกภายนอก การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเฉพาะกลุ่ม
รวมถึงการดูแลเด็กที่เกิดระหว่างการคุมขัง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่คำ� นึงถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของผู้หญิงและเด็ก

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ
สืบเนื่องจากการจัดท�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพที่น�ำผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ปั ญ หาความต้ อ งการของผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง และน� ำ หลั ก การที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
อนุสัญญาและปฏิญญาของสหประชาชาติ รวมทั้งน�ำมาตรฐานสากลที่
เกีย่ วข้องเป็นแนวทางในการยกร่าง ส่งผลให้ขอ้ ก�ำหนดกรุงเทพเป็นมาตรฐาน
การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังและผูก้ ระท�ำผิดทีส่ ง่ เสริมและคุม้ ครองสิทธิของผูห้ ญิง
และเด็กอย่างชัดเจน ซึ่งบทความนี้ ขอน�ำเสนอผลการวิเคราะห์การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนภายใต้ขอ้ ก�ำหนดกรุงเทพใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) การคุม้ ครองสิทธิ
ของผูต้ อ้ งขังหญิง ทีแ่ ม้วา่ จะเป็นผูก้ ระท�ำผิดแต่กเ็ ป็นมนุษย์ ดังนัน้ ย่อมได้รบั
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิที่ผู้หญิงทั่วไปควรได้รับ
2) การคุ้มครองสิทธิเด็ก เนื่องจากผู้ต้องขังหญิงมีความผูกพันกับลูก และ
ผู้ต้องขังหญิงบางส่วนให้ก�ำเนิดทารกระหว่างถูกคุมขัง ดังนั้น ข้อก�ำหนด
กรุงเทพจึงให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเด็กด้วย
1) การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิง
- สิทธิแห่งความเสมอภาค
สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของมนุษย์ขอ้ หนึง่ คือ สิทธิแห่ง
ความเสมอภาค (Right to Equality) ซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ก�ำหนดไว้วา่ มนุษย์ทงั้ ปวงเกิดมามีอสิ ระและเสมอภาคกันในศักดิศ์ รีและสิทธิ
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ยังได้
ประกันสิทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรษุ และสตรี ในการทีจ่ ะอุปโภคสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง แต่การปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงและผูช้ ายด้วยวิธเี หมือนกันนัน้
อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเสมอภาคได้   เนื่องจากผู้หญิงและผู้ชาย                         
มีความแตกต่างกันทั้งทางสรีระและบทบาทที่สังคมเป็นผู้กำ� หนด การท�ำให้
เกิดความเสมอภาคจึงต้องท�ำให้ผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสในสังคมและชีวิตที่
เท่าเทียมกัน สาระส�ำคัญ คือ ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความเหมือนกันใน
สาระส�ำคัญหรือในข้อเท็จจริงให้เป็นอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่
แตกต่างกันในสาระส�ำคัญหรือในข้อเท็จจริงให้แตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน (ศูนย์ศกึ ษาคดีปกครอง, ม.ป.ป.) การตอบสนอง
ต่อความต้องการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของผูต้ อ้ งขังหญิงตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ
จึงเป็นการสร้างความเสมอภาค และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเป็น
การปฏิบัติเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับบริการอย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกับผู้ต้องขังชาย และยังสร้างความเป็นธรรม ให้กับผู้ต้องขังหญิงที่
ั หาเฉพาะด้านและเป็นผูด้ อ้ ยโอกาสทีค่ วรได้รบั การดูแลด้วยวิธที แี่ ตกต่าง
มีปญ
จากผู้ต้องขังทั่วไป
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ข้อก�ำหนดกรุงเทพถูกยกร่างขึ้น โดยตระหนักถึงปัญหาความ
ต้องการของผู้ต้องขังหญิงดังที่กล่าวมาในตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นการตกเป็น
เหยื่อของความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ บทบาทของการเป็นแม่
ภรรยา และลูก การขาดความรูแ้ ละขาดโอกาสในการรับบริการบางด้านจาก
สังคมภายนอก สภาพจิตใจและอารมณ์ที่เปราะบางในขณะที่ถูกจ�ำคุก และ
ก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการพิเศษเหล่านัน้
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวเข้าเรือนจ�ำ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรค�ำนึงถึงสภาพ
จิตใจทีเ่ ปราะบางและควรจัดให้มกี ารตรวจอนามัยเพือ่ วินจิ ฉัยปัญหาสุขภาพ
เฉพาะด้าน การจ�ำแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
ภาวะแวดล้อมของผู้ต้องขังหญิง การดูแลสุขภาพและการตรวจรักษาโรคที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิง การก�ำหนดมาตรการรักษา            
ความปลอดภัยที่ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   การเปิดโอกาสให้
ผูต้ อ้ งขังหญิงได้ตดิ ต่อกับครอบครัวให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้  การปฏิบตั ิ
ต่อผู้ต้องขังหญิงกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้ต้องขังวัยสาว ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
ผูต้ อ้ งขังหญิงทีม่ ลี กู ติดในเรือนจ�ำ  ผูต้ อ้ งขังหญิงต่างชาติหรือทีเ่ ป็นชนกลุม่ น้อย
เป็นต้น รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจถึงความต้องการพิเศษของ              
ผูต้ อ้ งขังหญิง มีความรูเ้ กีย่ วกับความอ่อนไหวระหว่างเพศ การไม่เลือกปฏิบตั ิ
และการถูกคุกคามทางเพศ และสุดท้าย การสนับสนุนให้ใช้มาตรการอื่นๆ  
ที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระท�ำผิดหญิง               
ที่ไม่ได้เป็นอาชญากรร้ายแรงต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำและรับผลกระทบ               
ทางลบ
ดังนั้น ข้อก�ำหนดกรุงเทพทั้งฉบับ จึงคุ้มครองสิทธิแห่งความ
เสมอภาค เพื่อให้ผู้หญิงและผู้ชายได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและ                 
เป็นธรรม ตามสภาพความต้องการที่แตกต่างกัน
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- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เนือ่ งจากผูต้ อ้ งขังหญิงทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�ำ ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุม
และการรักษาความปลอดภัยของเรือนจ�ำ  ซึ่งบางครั้งการปฏิบัติบางด้าน            
อาจเป็นการกระท�ำย�่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไร้มนุษยธรรมได้ หาก
ไม่มีมาตรการคุ้มครองหรือก�ำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
ตั ว อย่ า งเช่ น การตรวจค้ น ร่ า งกาย ซึ่ ง บางครั้ ง อาจมี ก ารตรวจภายใน
ไม่ ว ่ า จะเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด ้ า นการแพทย์ ห รื อ ความมั่ น คงปลอดภั ย
การตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขังหญิงควรท�ำอย่างระมัดระวัง เพราะเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนอาจก่อให้เกิดความอับอายหรือส่งผลกระทบต่อจิตใจได้
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในด้านการปฏิบตั อิ ย่าง
มีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามที่ระบุในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการระหว่างประเทศ รวมถึงรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ข้อก�ำหนดกรุงเทพจึงก�ำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจค้น ดังนี้
		 ข้อก�ำหนดที่ 19 การตรวจค้นผู้ต้องขังหญิงจะต้องด�ำเนินการ
ด้วยมาตรการที่เคารพในศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิง และการตรวจค้นนั้น
จะต้องด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่เพศหญิงที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
เพื่อให้ท�ำการตรวจค้นได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับขั้นตอนที่ได้
ก�ำหนดไว้
		 ข้อก�ำหนดที่ 20 การตรวจค้นโดยมาตรการทางเลือกอื่น ๆ เช่น
การใช้เครื่องสแกน ควรน�ำมาใช้แทนการตรวจค้นแบบเปลื้องผ้า และ
การตรวจค้นอวัยวะภายใน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางจิตใจและ
ร่างกายที่ผู้ต้องขังหญิงอาจได้รับขณะถูกตรวจอวัยวะภายใน
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- สิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือได้รบั การปฏิบตั ิ หรือการลงโทษที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต�่ำช้า
แม้วา่ การอยูภ่ ายใต้ระเบียบวินยั และการลงโทษเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในเรือนจ�ำ  แต่การควบคุมโดยใช้เครื่อง
พันธนาการกับผู้ต้องขังหญิงที่มีครรภ์ หรือการลงโทษผู้ต้องขังหญิงไม่ให้มี
โอกาสติดต่อกับลูก เป็นการกระท�ำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ซึ่งส่งผล                 
กระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและจิตใจของผู้หญิงและเด็ก ซึ่งปฏิญญาสากล           
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า บุคคลใดจะถูกกระท�ำการทรมานหรือการปฏิบตั หิ รือการลงโทษที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรีไม่ได้ และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผูต้ อ้ งขังหญิงในด้านนี้ ข้อก�ำหนดกรุงเทพจึงได้กำ� หนดไว้ในเรือ่ งเกีย่ วกับ
การลงโทษและวินัย ดังนี้
		 ข้อก�ำหนดที่ 22 การลงโทษขังเดี่ยวหรือการลงโทษแยกขัง
จะต้องไม่น�ำมาใช้กับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที่มีทารกและ
ผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร
		 ข้อก�ำหนดที่ 23 การลงโทษทางวินัยจะต้องไม่รวมถึงการตัด
การเยี่ยมญาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามติดต่อกับบุตร
		 ข้อก�ำหนดที่ 24 เครื่องพันธนาการต้องไม่ถูกใช้กับหญิงในช่วง
คลอดบุตร ทั้งขณะคลอดและทันทีภายหลังคลอด
- สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด          
เท่าที่เป็นได้
เนือ่ งจากผูห้ ญิงมีความแตกต่างจากผูช้ ายในด้านสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดบุตร ที่อาจ
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มีสภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติและต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ต้องขังหญิง
บางคนอาจมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการกีดกันทางเพศ เป็นผู้ด้อยโอกาส
หรือมีฐานะยากจน ท�ำให้ไม่ได้รับการดูแลทางสุขภาพตามมาตรฐาน หรือ
อาจผ่านการท�ำแท้ง หรือภาวะแทรกซ้อนขณะคลอดบุตร ซึ่งมีผลต่อการ
เป็นโรคเกี่ยวกับเพศและภาวะเจริญพันธุ์ จึงมีปัญหาทางสุขภาพที่ควรได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษต่างจากผู้ต้องขังชาย
นอกจากนั้น ผู้ต้องขังหญิงอาจได้รับการกระทบกระเทือนทาง
จิตใจจากการที่ต้องพรากจากลูก และครอบครัว มีความเครียดจากโทษ                         
ที่ได้รับ ปัญหาการปรับตัวในเรือนจ�ำ  ผู้ต้องขังหญิง บางคนอาจเป็นผู้ที่ถูก
ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศหรื อ เป็ น เหยื่ อ ความรุ น แรง ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพจิตอย่างรุนแรง ดังนั้น การได้รับการดูแลรักษาทางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วย                
สิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ที่ก�ำหนดถึงสิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตาม
มาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้
ดังนั้น ข้อก�ำหนดกรุงเทพจึงให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ของผู้ต้องขังหญิงอย่างมากโดยมีข้อก�ำหนดที่คุ้มครองสิทธิด้านนี้ ปรากฏอยู่
ในข้อก�ำหนดต่างๆ หลายข้อ เช่น
		 ข้อก�ำหนดที่ 5 สถานที่คุมขังส�ำหรับผู้ต้องขังหญิงควรจะมีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นในอันทีจ่ ะสนองตอบต่อสุขอนามัย
ตามความต้องการเฉพาะของผู้หญิง รวมถึง การจัดหาผ้าอนามัยโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยใดๆ และการจัดให้มนี �้ำอย่างเพียงพอส�ำหรับสุขอนามัยส่วนตัวของ
ผู้ต้องขังและเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังที่ทำ� หน้าที่ปรุงอาหาร ผู้ต้องขัง
ที่ตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร หรือ อยู่ในระหว่างมีรอบเดือน
เป็นต้น
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		 ข้อก�ำหนดที่ 10
		 (1) การให้บริการด้านสุขอนามัยส�ำหรับผูต้ อ้ งขังหญิง ควรจัดให้
มีขึ้นและอย่างน้อยจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับการให้บริการในชุมชน
		 (2) เรื อ นจ� ำ ควรจั ด ให้ มี ก ารตรวจหรื อ รั ก ษาโดยแพทย์ ห รื อ
พยาบาลที่เป็นเพศเดียวกันในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงร้องขอ เว้นแต่ในกรณี
ฉุกเฉินหากบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเพศชายเป็นผู้ตรวจอนามัย ซึ่งขัด
ต่อความปรารถนาของผู้ต้องขังหญิงนั้นๆ จึงควรมีเจ้าหน้าที่เพศหญิงอยู่
ระหว่างการตรวจด้วย
		 ข้อก�ำหนดที่ 18 ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำจะต้องเข้าถึงมาตรการ
ป้องกันด้านสุขอนามัยโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่นเดียวกับ
ผู้หญิงในวัยเดียวกันภายนอกชุมชน เช่น การตรวจภายใน การตรวจเต้านม
และการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ข้อก�ำหนดกรุงเทพยังคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพของผูต้ อ้ งขังหญิง
ที่ เ ป็ น มารดาและผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ ซึ่ ง เป็ น สิ ท ธิ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจนว่า มารดา
และเด็กย่อมมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ และ
มารดาควรได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรือ
หลังการให้ก�ำเนิดบุตร   โดยในข้อก�ำหนดกรุงเทพระบุไว้เป็นการเฉพาะใน              
ข้อก�ำหนดที่ 48-52 ในส่วนของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที                   ่
ให้นมบุตร และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรในเรือนจ�ำ
ที่ส�ำคัญข้อก�ำหนดกรุงเทพยังคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิงใน
ฐานะผูป้ ว่ ยในด้านการปกปิดข้อมูลทางการแพทย์ รวมไปถึงสิทธิในการห้าม
เผยแพร่ข้อมูล และสิทธิที่จะไม่เข้ารับการตรวจเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาวะการเจริญพันธุ์ ซึ่งมีความจ�ำเป็นที่ต้องได้รับการคุ้มครอง เนื่องจาก
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ผู้ต้องขังหญิงอาจมีความกังวลหรืออับอายในสุขภาพของตน และควรได้รับ
สิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้ถูกตรวจอวัยวะเพศโดยไม่จ�ำเป็น
		 ข้อก�ำหนดที่ 8 ผู้ต้องขังหญิงควรต้องได้รับการรับรองถึงสิทธิใน
ด้านการปกปิดข้อมูลทางการแพทย์ของตน รวมไปถึงสิทธิในการห้ามเผยแพร่
ข้อมูล และสิทธิที่จะไม่เข้ารับการตรวจเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะการเจริญพันธุ์ของตน
2) การคุ้มครองสิทธิเด็ก
- สิทธิที่จะมีชีวิตรอด
ผูต้ อ้ งขังหญิงบางคนตัง้ ครรภ์ในขณะทีถ่ กู ด�ำเนินคดี และต้องให้
ก�ำเนิดลูกในขณะอยู่ในเรือนจ�ำ เด็กบางคนจึงเกิดมาบนโลกในช่วงเวลาที่แม่
อยูใ่ นฐานะผูต้ อ้ งขัง ซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดทัง้ ด้านอิสรภาพและการใช้ชวี ติ ความเป็นอยู่
แต่ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตและอยู่รอด รวมทั้งได้รับ
การเลีย้ งดูทงั้ ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เกิดความปลอดภัยและ
ต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากบริการทางการแพทย์ ซึ่งข้อก�ำหนด
กรุงเทพได้ให้การคุ้มครองสิทธิของเด็กด้านนี้ไว้ โดยให้การดูแลเด็กตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ จนถึงภายหลังก�ำเนิด และให้โอกาสผู้ต้องขังหญิงที่มีเด็กเกิดใน             
เรือนจ�ำสามารถเลี้ยงดูลูกได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยเรือนจ�ำจะต้องสนับสนุนให้
แม่สามารถเลี้ยงดูและให้นมได้ รวมทั้งต้องจัดอาหารและสภาพแวดล้อมที่ดี
ต่อการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้เด็กมีชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด
ตัวอย่างเช่น
		 ข้อก�ำหนดที่ 48
		 (1) ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ ห รื อ ให้ น มบุ ต รจะต้ อ งได้ รั บ
ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการทีไ่ ด้รบั การควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ปริมาณอาหารที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่ดี
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การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ จะต้องจัดหาให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ทารก เด็ก และผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร
		 (2) ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง จะต้ อ งไม่ ถู ก กี ด กั น ในการให้ น มบุ ต ร
นอกเสียจากมีเหตุผลทางด้านสุขภาพ
- สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและ
เกี่ยวพันกันอย่างแน่นแฟ้นในบางกรณี เรือนจ�ำจึงเป็นสถานที่ที่แม่ และ
ลูกใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เด็กบางคนเกิดขณะที่แม่ถูกจ�ำคุกและต้องเติบโตใน
เรือนจ�ำ  แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิในการพัฒนา
ต้องได้รับโภชนาการและบริการทางสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อให้เติบโตอย่าง
สมบูรณ์
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กด้านนี้ ข้อก�ำหนดกรุงเทพจึง
ก�ำหนดอย่างชัดเจนในข้อที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที่
ให้นมลูก และผูต้ อ้ งขังหญิงทีม่ ลี กู ในเรือนจ�ำ รวมทัง้ เด็กทีอ่ ยูก่ บั แม่ในเรือนจ�ำ 
ให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ และให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีใ่ กล้เคียงกับสังคมภายนอกมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ยังก�ำหนด
ให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำต้องทราบถึงพัฒนาการของเด็ก และได้รับการอบรม
ขั้นพื้นฐานในเรื่องสุขภาวะเด็กเพื่อสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมหากเกิด
เหตุฉุกเฉินและในเวลาคับขันดังเช่น
		ข้อก�ำหนดที่ 51
		(1) เด็กทีอ่ ยูร่ ว่ มกับมารดาในเรือนจ�ำจะต้องได้รบั การดูแลด้าน
สุขภาพอนามัยทีต่ อ่ เนือ่ งอีกทัง้ พัฒนาการของเด็กจะต้องได้รบั การเฝ้าสังเกต
โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยร่วมมือกับการบริการสุขภาพชุมชน
		 (2) สภาพแวดล้อมเพื่อการเลี้ยงดูเด็กควรจะมีสภาพใกล้เคียง
กับที่จัดให้ส�ำหรับเด็กที่อยู่ภายนอกเรือนจ�ำ
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- สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง
เด็กทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทารุณ
ทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเด็กที่
เกิดในเรือนจ�ำหรือติดแม่มาอยูใ่ นเรือนจ�ำ  หรือเด็กทีม่ าเยีย่ มแม่ขณะถูกจ�ำคุก
ควรได้รบั ความคุม้ ครองให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างดีโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
เด็กเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ข้อก�ำหนดกรุงเทพ ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกขั้นตอน
ที่เด็กต้องมาเกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่รับตัวผู้ต้องขังหญิงเข้าเรือนจ�ำ  และ
มีเด็กติดมาด้วย เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำจะต้องด�ำเนินการด้วยความสามารถ
ความเป็นมืออาชีพ และความระมัดระวัง รวมถึงด�ำรงไว้ซึ่งความเคารพและ
ศักดิ์ศรีขณะตรวจค้นทั้งเด็กติดผู้ต้องขังและเด็กที่มาเยี่ยมแม่ที่เป็นผู้ต้องขัง
และหากต้องแยกเด็กจากแม่ เพื่อไปอยู่ภายนอกเรือนจ�ำจะต้องค�ำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของเด็ก และเตรียมการไว้อย่างดี เพือ่ ไม่ให้กระทบกระเทือน
จิตใจเด็ก และต้องเปิดโอกาสให้แม่ได้พบกับลูกได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ในกรณี ที่ เ ด็ ก มาเยี่ ย มแม่ ที่ เรื อ นจ� ำ  ก็ ต ้ อ งจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประสบการณ์ทางบวกต่อเด็ก เช่น
		 ข้อก�ำหนดที่ 21 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำจะต้องด�ำเนินการด้วย
ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพและความระมัดระวัง รวมถึงด�ำรงไว้ซึ่ง
ความเคารพและศักดิ์ศรีขณะตรวจค้นทั้งเด็กติดผู้ต้องขังและเด็กที่มาเยี่ยม
มารดาที่เป็นผู้ต้องขัง
		 ข้อก�ำหนดที่ 28 การเยี่ยมผู้ต้องขังที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง
จะต้องจัดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีส่วนช่วยให้เกิดประสบการณ์ทางบวกใน
การเยี่ยม รวมถึงในเรื่องทัศนคติของเจ้าพนักเรือนจ�ำอีกด้วย และจะต้องได้
รับการอนุญาตและส่งเสริมให้การสัมผัสกันได้ในการเยี่ยมระหว่างแม่กับลูก
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สรุปและข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการคุมขังในเรือนจ�ำ  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ต้องขังหญิง
หลายด้าน และผลกระทบนี้ยังต่อเนื่องไปถึงเด็กที่แม่เป็นผู้ต้องขังอีกด้วย
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิทพี่ งึ มีของผูต้ อ้ งขังหญิงและเด็ก ข้อก�ำหนดกรุงเทพ
จึงได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงและเด็กในขณะที่
ถูกคุมขังในเรือนจ�ำ  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นร่างกาย การดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต การดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง การติดต่อกับโลกภายนอก และ
การมาเยี่ยมของเด็กที่เรือนจ�ำ  ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และความต้องการเฉพาะด้านของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก
แม้ ว ่ า ข้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพจะมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำเป็นส่วนใหญ่ แต่หากวิเคราะห์แล้ว เป้าหมายหลักของ
ข้อก�ำหนดกรุงเทพ คือ การหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบจากการจ�ำคุกที่อาจ
เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังหญิง โดยการหาทางป้องกันมิให้ผู้ต้องขังหญิงต้องเข้ามา
รับโทษในเรือนจ�ำ เนื่องจากการจ�ำคุกจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
การคุ้มครองสิทธิผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องขังหญิงที่ดีที่สุด คือ การใช้
โทษจ�ำคุกกับกลุม่ คนเหล่านี้ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ หรือพัฒนามาตรการทางเลือกแทน
การจ�ำคุกในเรือนจ�ำ  เพื่อใช้ในการลงโทษผู้กระท�ำผิดหญิง ซึ่งในขณะนี้
ประเทศไทยได้ปรับปรุงกฎหมายบางส่วนแล้ว โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 ได้กำ� หนด
มาตรการทางเลือกในการคุมขังผูต้ อ้ งหา จ�ำเลย หรือผูต้ อ้ งขังไว้ในสถานทีอ่ นื่
นอกจากเรือนจ�ำ  หรือใช้วิธีการอื่นๆ แทนการจ�ำคุกในเรือนจ�ำ  และให้ทุเลา
การบังคับให้จ�ำคุกแก่จ�ำเลย ซึ่งรวมถึงผู้หญิงมีครรภ์และผู้หญิงที่เลี้ยงดูลูกที่
อายุยังไม่ถึงสามปีด้วย โดยให้ควบคุมในสถานที่อื่นนอกเรือนจ�ำ  จนกว่าจะ
คลอดบุตรหรือบุตรมีอายุสามปี
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ส�ำหรับมาตรการทางเลือกแทนการจ�ำคุกในเรือนจ�ำนี้ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรมได้ อ อกกฎกระทรวงเพื่ อ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ� ำ คุ ก
โดยวิธีการอื่น4 โดยให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ�ำกัดการเดินทาง                 
และอาณาเขต แทนการจ�ำคุกในเรือนจ�ำ  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการใช้วิธีการนี้             
รวมถึงการใช้กับผู้ต้องขังที่จ�ำเป็นต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือ
บุตร ซึ่งพึ่งตนเองมิได้และขาดผู้อุปการะ หากพิจารณาแล้วผู้ต้องขังหญิง              
บางส่วนจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้โดยตรง
อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายดั ง กล่ า ว ยั ง เป็ น การลงโทษจ� ำ คุ ก และ
ผู้กระท�ำผิดหญิงยังต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำเป็นช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งถ้าจะ
หลีกเลี่ยงการจ�ำคุกในเรือนจ�ำแล้ว ควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนพิพากษา โดย
การใช้มาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังกับผูก้ ระท�ำผิดหญิง ซึง่ ในปัจจุบนั ศาลสามารถ
สั่งให้รอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษ และก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อคุม               
ความคุมประพฤติได้ แต่วิธีการรอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษ ยังมี               
ข้อจ�ำกัดอยู่ เนื่องจากศาลจะใช้กับผู้ที่กระท�ำผิดในคดีที่จะลงโทษจ�ำคุก                   
ไม่เกินสามปี ส่งผลให้ผู้กระท�ำผิดหญิงที่รับโทษจ�ำคุกเกินสามปี ต้องเข้าไป
อยู ่ ใ นเรื อ นจ� ำ จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด หญิ ง เหล่ า นี้ อ าจมี พ ฤติ ก รรม                   
การกระท�ำผิดไม่รา้ ยแรง หรือไม่มปี ระวัตกิ ระท�ำผิดหรือท�ำผิดโดยพลัง้ พลาด
หรื อ อยู ่ ใ นภาวะที่ ไ ม่ ค วรจ� ำ คุ ก เช่ น ตั้ ง ครรภ์ ห รื อ มี เ ด็ ก เล็ ก ที่ ต ้ อ งการ
การดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นต้น ต้องถูกจ�ำคุกในเรือนจ�ำ  หากดูตามสถิติของ
กรมราชทัณฑ์ พบว่า มีผู้กระท�ำผิดหญิงที่ถูกลงโทษจ�ำคุกต�่ำกว่าห้าปีสูงถึง
ร้อยละ 60 หรือประมาณ 15,000 คน5 เพื่อหลีกเลี่ยงการจ�ำคุกผู้กระท�ำผิด
หญิงที่ไม่สมควรเข้าไปรับโทษในเรือนจ�ำที่มีจ�ำนวนนับหมื่นคน จึงควร
4

กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ�ำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจ�ำกัด            
การเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556
5
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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ข้อก�ำหนดกรุงเทพกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก

ปรับแก้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรอการก�ำหนดโทษหรือรอการ
ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้ศาลสามารถสั่งรอการ
ก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษ ในคดีที่ลงโทษจ�ำคุกเกินสามปีได้
แต่ประเด็นส�ำคัญประการหนึ่ง คือ ศาลควรมีมาตรการเพิ่มเติมใน
การปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด ในขณะที่อยู่ในชุมชน เพื่อรับประกันกับสังคมว่า
ผู้กระท�ำผิดหญิงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม โดยอาจพัฒนา
มาตรการลงโทษระดับกลาง ที่สามารถควบคุมผู้กระท�ำผิดมากขึ้นกว่า
การคุมความประพฤติในปัจจุบัน เช่น การควบคุมไว้ในสถานที่อื่นๆ เช่น
บ้านของผู้กระท�ำผิด หรือกระทั่งการจ�ำกัดอาณาเขตหรือการเดินทางเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง หรือการให้ท�ำงานบริการสังคม เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ศาลควรมี
ข้อมูลมากเพียงพอในการพิจารณาพิพากษาผู้กระท�ำผิดหญิง มิใช่เพียงแต่
เป็นผู้หญิงแล้วจะได้รับโทษที่เบากว่า ดังนั้น การสืบเสาะข้อเท็จจริงโดย
พนักงานคุมประพฤติก่อนการพิจารณาพิพากษา จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ประเด็นส�ำคัญอันดับสุดท้าย คือ สังคมต้องรับรูถ้ งึ ปัญหาของผูก้ ระท�ำผิด
และผู้ต้องขังหญิง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท�ำให้ผู้หญิงต้องกระท�ำผิด ภาระ              
ความจ�ำเป็นในการเลี้ยงดูลูก บิดาและมารดา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การจ�ำคุกในเรือนจ�ำ  รวมทั้งปัญหาของเด็กที่เกิดในเรือนจ�ำหรือเติบโต
โดยขาดแม่ หากสังคมเข้าใจถึงปัญหาเหล่านีแ้ ล้ว การยอมรับผูก้ ระท�ำผิดหญิง
ให้ อ ยู ่ ใ นชุ ม ชน รวมทั้ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จะง่ า ยขึ้ น ซึ่ ง การสร้ า ง
ความตระหนักรู้ของสังคมเกี่ยวกับปัญหาของผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องขังหญิง
สามารถท�ำได้ผา่ นช่องทางต่างๆ ทัง้ การวิจยั การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชน ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อผู้กระท�ำผิด
และผูต้ อ้ งขังหญิงอย่างยิง่ คือ กิจกรรมต่างๆ ทีพ่ ระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยทรงเป็นก�ำลังใจ ทุ่มเท
ให้การช่วยเหลือให้กับผู้กระท�ำผิดและผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งเด็กที่มีแม่เป็น
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ผู้กระท�ำผิดอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโลก ดังนั้น
หากเรามีความมุง่ มัน่ เช่นเดียวกับพระองค์ทา่ น เชือ่ ได้วา่ ปัญหาของผูก้ ระท�ำผิด
และผู้ต้องขังหญิงย่อมได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน
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PROVISIONS ON DIRECTIVE PRINCIPLES
OF FUNDAMENTAL STATE POLICIES
IN THE THAI CONSTITUTION*
Chalermpon Ake-uru**

I. INTRODUCTION

Written constitutions in modern times usually contain, inter
alia, provisions regarding the structure and form of the government
of the country, the separation of powers among organs that exercise
sovereign powers, the principle of checks and balances, the
independence of the judiciary and the so-called “bill of rights” of
the people. However, in 1937 a new type of provisions “Directive
Principles of Social Policy” did appear in Article 45 of the Constitution
of the Republic of Ireland of 1937. The practice of having such a type
of provisions in the Constitution was followed by many countries,
notably in Asia and Africa, such as India, Thailand, Sri Lanka, Nigeria
and Ghana, with a little change in the title into “Directive Principles
of State Policy” or “Directive Principles of Fundamental State Policies”
to suit the preference of each country.
Provisions on Directive Principles of State Policy or Fundamental
State Policies reflect the ideals and the national goals to which the
State wishes to attain. They are fundamental in the governance of
* A paper presented to the International Conference on “The Constitution
– A Basis of Strategy of Development of Society and the State” organized by
the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, Astana, 29-30 August
2013.
** Justice of the Constitutional Court of Thailand
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the country. In the case of India, it is said that the Directive Principles
of State Policy in Part IV (Article 36-51) of the Constitution reflect a
unique mixture of humanitarian, socialist percepts, Gandhian ideals
and democratic socialism. They are in the nature of directions to the
legislative and executive wings of government to be observed while
formulating laws and policies.1
This paper will look into the provisions on Directive Principles
of Fundamental State Policies as appeared in the current Thai
Constitution (Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550
(2007) – hereinafter referred to as “the Constitution”). It will first
trace the history of the stipulation of this kind of provisions in the
Thai Constitutions. Then, the status and sanctions of this type of
provisions will be discussed. After that, the contents of the provisions
will be examined and assessed as to whether they could be a basis
of strategy for development of society and the State. Conclusions
will then follow.

II. HISTORY OF THE PROVISIONS IN THE THAI
CONSTITUTIONS
The provisions on Directive Principles of State Policy first
appeared in the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2492
(1949). It was assumed that the drafters of that Constitution were
inspired by the Irish and Indian constitutions. Thailand is thus the third
country that has Directive Principles of State Policy provided in its
constitution. The Constituent Assembly, responsible for drafting the
constitution at the time, considered that since the Constitution
1

Kamaluddin Khan, Directive Principles for the establishment of the
welfare state, search from http://twocircles.net/book/export/html/135418 p.1
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enunciated the rights, liberties and duties of the Thai people, it
should also stipulate the duties that the state should perform for
the benefit of the people. Provisions on Directive Principles of State
Policy thus appeared as Chapter V of the Constitution. The Chapter
set the general guidelines for the basic policies and functions which
the State should perform so that these basic policies would not
change whenever there were changes of governments.2
Directive Principles of State Policy was provided in Chapter V of
the Constitution of B.E. 2492 (1949) which had 19 sections stipulating
what the State “should” do. Section 54, the first section of the
Chapter stated that “the provisions in this Chapter were intended
for the general guidance of legislation and administration of State
affairs in accordance with defined policies and did not give rise to
any cause of action against the State.3 The enumeration of what the
State should do in terms of basic policies appeared in 18 sections that
followed, covering national security policy, foreign policy, education
policy, cultural policy, economic policy, agricultural policy, scientific
policy, labour policy and public health policy.
The stipulation of the provisions on Directive Principles of
State Policy then became a tradition. The provisions appeared in
6 Constitutions which were in force before the promulgation of the
current Constitution (Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550
(2007). They are Constitutions of the Kingdom of Thailand, B.E. 2475 (1932)
(amended in B.E. 2495 (1952), B.E. 2511 (1968), B.E. 2517 (1974), B.E.
2521 (1978), B.E. 2534 (1991) and B.E. 2540 (1997).
2

Choamsri Arayasiri, Directive Principles of State Policy and Policy of
Administration of State Affairs of the Government (in Thai) , National Defense
College ( B.E. 2545 (2002) ), pp.c-d.
3
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2492 (1949), section 54.
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In the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997),
the name of this type of provisions was changed from “Directive
Principles of State Policy” to “Directive Principles of Fundamental
State Policies”, signifying that the provisions contained only important
and fundamental policy matters. Wordings in the provisions were
changed from “the State should…” to “the State shall…” and the
phrase “do not give rise to any cause of action against the State”
was deleted since, it was felt, the phrase “the State shall…” already
showed commitments by the State. 4
The directive principles provisions thus changed from
“guidelines” to “framework and direction” for the enactment of
legislation and the administration of State affairs the aim of which was
to bring the country to the desired goals, such as the preservation
and promotion of security of the nation, religion and monarchy,
a steady progress of a democratic governance, the advancement of
the national economy, the redistribution of income, the socio-cultural
development, etc.
In addition, the Constitution of B.E.2540 (1997) invented new
mechanism to monitor or follow up the implementation of the
directive principles by the government of the day. These mechanism
are as follows:
(1) The requirement that in stating its policies to the National
Assembly which must be done within 15 days of taking office,
the Council of Ministers which will assume the administration of
the state affairs must clearly state to the National Assembly the
4

Pakorn Priyakorn, State Policy Directives under the 2007 Constitution
: From “Guidelines” to “Framework of actions for the State” in KPI yearbook 4,
Exploring the 2007 Constitution, Bangkok: King Prajarthipok’s Institute, 2008 (Wuttisarn
Tanchai, ed.) p.84.
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activities intended to be carried out for the administration of the
State Affairs in implementation of the directive principles of
fundamental state policies. 5
(2) The council of Ministers must prepare and submit to
the National Assembly an annual report on the result of the
implementation, including problems and obstacles encountered. 6
(3) The State must establish the National Economic and
Social Council to be charged with the duty to give advice and
recommendations to the Council of Ministers on economic and
social problems. Opinions of the National Economic and Social
Council must be obtained before a national economic and social
development plan and other plans as provided by law can be
adopted and published. 7
(4) The persons having the right to vote of not less than 50,000
in number have a right to submit a petition to the President of National
Assembly to consider such law as prescribed in the provisions on
Directive Principles of Fundamental State Policies of the Constitution.
A bill must be attached to such a petition. 8
The current Constitution still keeps these mechanism with
some detailed changes.

5

Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997), section 88
para. 2 first part reading together with section 211 para. 1.
6
Ibid., section 88 para. 2 second part.
7
Ibid., section 89 paras. 1 and 2.
8
Ibid., section 170 paras. 1 and 2.
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III. DIRECTIVE PRINCIPLES IN THE CURRENT CONSTITUTION
The provisions on Directive Principles of Fundamental State
Policies in the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550
(2007) are adjustments of the said provisions in the Constitution of
B.E.2540 (1997), making them clearer, grouping the policies that really
connect together and adding some necessary details.
A. Status and sanctions of the provisions on directive
principles
Chapter V of the Constitution contains 10 parts with 13 sections
(sections 75 to 87). Part 1 or the first Part deals with General
Provisions. Section 75 paragraph 1 states that the provisions in this
chapter are the will that the State must follow in enacting legislation
and in formulating policies for the administration of state affairs.9
Thus, the status of the provisions on directive principles was
changed to become obligatory for the State, both the Legislature
in the enactment of legislation and the Executive in the
formulation of policies for the administration of state affairs.
Moreover, according to Section 75 paragraph 2 and Section 176
paragraph 1., the Council of Ministers which will assume the
administration of State affairs must, within 15 days as from the date
it takes office, state its policies and explanation for implementation
of the directive principles of fundamental state policies. In stating
its policies and the implementation of these policies, the Council
of Ministers must clearly state to the National Assembly the activities
and their implementation period intended to be carried out in
pursuance of the directive principles. The Council of Ministers must
prepare and submit to the National Assembly an annual report on
9

Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), section 75.
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the result of the implementation, including problems and obstacles
encountered. 10
Apart from these, Section 76 prescribes that the Council of
Ministers must prepare a State administration plan stating the
measures and details of guidelines for the discharge of official
functions in each year of the administration of the State, which must
be consistent with the directive principles of fundamental state
policies. For the purpose of state administration, the Council of
Ministers must prepare a plan for the enactment of legislation
necessary for the implementation of policies and the State
administration plan. 11
It can, therefore, be seen that the directive principles serve as
yardsticks with which the enactment of legislation, the formulation
and implementation of policies will be measured.
Another issue that deserves discussion relating to this
is the sanctions of the provisions on Directive Principles of
Fundamental State Policies. When the provisions on Directive
Principles first appeared in the Constitution of B.E. 2492 (1949),
there was no question about their sanctions. As stated earlier
in this paper, the first section of the Chapter, Section 54 stated
clearly that the provisions were intended for the general guidance
of legislation and administration of State affairs in accordance with
defined policies and did not give rise to any cause of action against
the State. So, even if the Legislature and the Government did not
follow the general guidance, no sanctions could be applied against
them. However, when the provisions changed from “guidelines” to
“framework and direction” under the Constitution of B.E. 2540 (1997)
10
11

Ibid., section 75 para. 2 and section 176 para. 1.
Ibid., section 76.
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together with new mechanism for following up the implementation
of the directive principles, the issue of sanctions became more
meaningful at least with regard to political sanctions.
Under the current Constitution, the provisions on Directive
Principles are obligatory for the State to comply with in the enactment
of legislation and in the formulation of policies for administration of
state affairs with the strengthening of mechanism of follow-up but still
the main sanctions are political ones. These sanctions may be in the
forms of interpellation, general debate, debate of no-confidence, for
example. However, since in the parliamentary system of government,
the Government usually controls the majority vote in Parliament.
The application of political sanctions is therefore not really effective.
As far as legal sanctions are concerned, the provisions on
Directive Principles, by its very nature, only assigned duties upon
the State without conferring any corresponding rights on persons or
individuals. Thus, with or without the phrase “do not give rise to any
cause of action against the State” as provided in the Constitution of
B.E. 2492 (1949) section 54, no person can sue the State in court for
failing to comply with the provisions on Directive Principles.
Nonetheless, a bill purported to implement the Directive
Principles which has been approved by the National Assembly but
before the Prime Minister presents it to the King for signature may
be subject to review of its constitutionality. This may happen if
members of the House of Representatives, senators or members of
both Houses of not less than one-tenth of the total number of the
existing members of both Houses are of the opinion that provisions
of such bill are contrary to or inconsistent with the Constitution or
such bill is enacted contrary to the provisions of the Constitution,
they can submit their opinion to the President of the House of
Representatives, the President of the Senate or the President of the
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National Assembly, as the case may be, and the President of the
House receiving such opinion will refer it to the Constitutional Court
for decision. 12 In this way, the provisions of the bill will be reviewed
by the Constitutional Court against the Constitution (including
provisions on Directive Principles of Fundamental State Policies)
to find out whether they are contrary to or inconsistent with the
Constitution or not. This is probably the only legal sanction available.
B. Contents of Directive Principles of Fundamental State
Policies
The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550
(2007) Chapter V – Directive Principles of Fundamental State
Policies – contains 10 Parts with 13 sections (Sections 75 to 87).
Part 1 is the General Provisions which have already been discussed.
Part 2 to Part 10 enumerate the contents of Directive Principles in
9 different areas, namely: national security policy, state administrative
policies, religions, social, public health, education and culture policies,
law and justice policies, foreign policy, economic policies, land use,
natural resources and environmental policies, science, intellectual
properties and energy policies and public participation policy. Each
of these Directive Principles will now be examined.
National Security Policy (Part 2)
Section 77 states that “The State shall protect and uphold the
institution of kingship and the independence, sovereignty and integrity
of its jurisdictions and shall arrange for the maintenance of necessary
and adequate armed forces and ordnances as well as up-to-date
technology for the protection and upholding of its independence,
sovereignty, security of State, institution of kingship, national interests
12

Ibid., section 154 para. 1.
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and the democratic regime of government with the King as Head of
State, and for national development.” 13
This is an adjustment of the Constitution of B.E. 2540 (1997)
sections 71 and 72. A clause was added to make it clear that the
state must provide weapons and military equipment and technology,
making sure that they are modern, adequate and necessary for
protecting national security. 14
State Administration Policies (Part 3)
Section 78 stipulates that “The State shall act in compliance
with the following State administration policies:
(1) to carry out the administration of State affairs with a view
to establishing the sustainable development of society, the economy
and national security by promoting the implementation of the
sufficiency economy philosophy with significant regard to overall
benefits of the nation;
(2) to organize a system for the central administration,
provincial administration and local administration with clear limits,
powers, duties and responsibilities suitable for national development,
and to support the Changwat’s formulation of a development plan
and provincial development budget for the benefit of the public
within that area;
(3) to decentralize powers to local government organizations
in order to promote self-dependency and self-determination of local
affairs, to promote local government organization participation in the
implementation of directive principles of fundamental State policies,
to develop local economies, public utilities and assistances as well
13
14

Ibid., section 77.
Pakorn Priyakorn, supra note 4. p.108.
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as a comprehensive and nationally uniform information infrastructure
in the localities, including to develop a competent Changwat into a
large-sized local government organization after having due regard to
the will of the people in that Changwat;
(4) to develop a State sector working system by placing
emphasis on the development of quality, merits and ethics of State
officials along with the improvement of forms and methods of
operations so as to enable the efficient administration of the State
and to promote a State agency’s adoption of good public governance
principles as a guideline for the discharge of official functions;
(5) to organize a working system for official tasks and other
tasks of the State in order to enable the swift, efficient, transparent
and accountable formulation and provision of public services with
due regard to public participation;
(6) to undertake that a legal agency providing legal opinions
relating to State activities under the laws and examining draft laws
for the State shall perform its duties independently so as to ensure
that the administration of State affairs is in accordance with the rule
of law;
(7) to prepare a political development plan as well as to
establish an independent political development council to monitor
the strict compliance of such plan;
(8) to ensure that government officials and State officials
receive appropriate rights and benefits.” 15
This section derived from sections 77 and 78 of the Constitution
of B.E. 2540 (1997). The two sections were combined and the wordings
15

Constitution of the Kingdom of Thailand, supra note 9. Section 78;
“Changwat” is the Thai word for “province”.
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improved to make a new provision clearer. 16 The new section (as well
as section 83 in Part 7 – economic policy) places emphasis on the
sufficiency economy philosophy which is a philosophy expounded
by His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand. 17
Religious, Social, Public Health, Education and Cultural
Policies (Part 4)
Part 4 has 2 sections. Section 79 deals with religions. It states
that “The State shall patronise and protect Buddhism as the religion
observed by most Thais for a long period of time and other religions,
and shall also promote a good understanding and harmony among
the followers of all religions as well as encourage the application of
religious principles to create virtue and develop the quality of life.” 18
With respect to religions, the Constitution enjoin that the State
must give patronage and protection to all religions, following the
same principles as the Constitution of B.E. 2540 (1997). The phrase
“Buddhism as the religion observed by most Thais for a long period
of time “is freshly added. 19
Section 80 deals with social, public health, education and
culture policies. It states that “The State shall act in compliance with
the following social, public health, education and culture policies:
(1) to protect and develop children and youths, to promote
childhood nourishment and education, to promote equality between
women and men, to reinforce and develop family integrity and the
16

Pakorn Priyakorn, supra note 4. p.109.
Details of the concept of sufficiency economy philosophy will be given in
a comment on section 83.
18
Constitution of the Kingdom of Thailand, supra note 9. section 79.
19
Pakorn Priyakorn, supra note 4. p.109.
17
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strength of communities, as well as to provide aid and welfare to
the elderly, the indigent, the disabled or handicapped and the
destitute person for their better quality of life and ability to
become self-reliant;
(2) to promote, support and develop a health system with
emphasis on health promotion for sustainable health conditions of
the public, including the provision and promotion of people’s access
to comprehensive and efficient standard public health services and
encouraging private sector and the communities in participating
in health promotion and providing public health service, and the
person having duty to provide such service whose act meets the
requirements of professional and ethical standards shall be protected
as provided by law;
(3) to develop the quality and standard of education at
all levels and forms in line with economic and social changes, to
prepare a national education plan and a law for national education
development, to provide development of the quality of teachers and
educational personnel to meet the current changes in the present
day world, and to instil awareness of being Thai, disciplines, common
interests and a devotion to the democratic regime of government
with the King as Head of the State to learners;
(4) to promote and support the decentralization of powers
to the local government organizations, communities, religious
organizations and the private sector in the provision of and
participation in educational management for the development of a
uniform educational quality standard in line with the fundamental
State policies;
(5) to encourage and support researches in various disciplines
of arts and sciences and disseminating all research results funded by
the State;
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(6) to encourage and instil a sense of national unity and
love of learning, to create an appreciation of and publicize arts,
tradition and culture of the nation as well as good value and local
wisdom.” 20
This section was taken from the Constitution of B.E. 2540 (1997)
sections 80 to 82, with some new principles added, notably in (2)
and (4) of the section.21
Law and Justice Policies (Part 5)
Section 81 states that “The State shall act in compliance with
the following law and justice policies:
(1) to ensure compliance with and enforcement of laws in
a proper, swift, fair and comprehensive manner, to promote the
provision of legal aid and knowledge to the public, and to organize
systems for carrying out official tasks and other tasks of the State
in the administration of justice by enabling the participation of the
public and profession organizations in the administration of justice,
and to provide legal aid to the public;
(2) to protect the rights and liberties of an individual from
violation whether by a State official or other persons, and to deliver
justice to the public on an equal basis;
(3) to provide a law establishing an independent law reform
organ for the purpose of reforming and developing laws of the nation,
including the revision of existing laws for the compliance with the
Constitution, whereby due regard must also be given to the opinions
of persons affected by such laws;
(4) to provide a law establishing an independent organ for the
20
21

Constitution of the Kingdom of Thailand, supra note 9. section 80.
Pakorn Priyakorn, supra note 4. pp.109-110.
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purpose of reforming the judicial process in order to improve and
develop the performance of all agencies concerned with the judicial
process;
(5) to provide support for the operation of private organs
rendering legal assistance to the public, especially for persons
affected by domestic violence.” 22
This section retains the principle under section 75 of the
Constitution of B.E. 2540 (1997) with some improvements in
wording. 23 (3) and (4) of the section are new principles which would
bring about progress in the areas of law and justice.
Foreign Policies (Part 6)
Section 82 states that “The State shall promote friendly
relations with other countries and adopt the principle of nondiscrimination and shall comply with human rights conventions in
which Thailand is a party thereto as well as international obligations
concluded with other countries and international organizations.
The State shall promote trade, investment and tourism with other
countries and shall render protection and guardian to benefits of
Thais living abroad.” 24
In general, this section reflects and emphasizes the foreign
policy practiced by Thailand for a long time. This is probably the
area of policy that has changed least.
Economic Policies (Part 7)
Part 7 has 2 sections. Section 83 states clearly that “The State
shall encourage and support the implementation of the sufficient
22
23
24

Constitution of the Kingdom of Thailand, supra note 9. section 81.
Pakorn Priyakorn, supra note 4. p.110.
Constitution of the Kingdom of Thailand, supra note 9. section 82.
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economy philosophy.” 25
The sufficiency economy philosophy has been mentioned in
section 78 (1) whereby the state must carry out the administration
of State affairs with a view to establishing the sustainable development of society, the economy and national security by promoting
the implementation of the sufficiency economy philosophy with
significant regard to overall benefits of the nation. In this section, the
implementation of the sufficiency economy philosophy has been
reemphasized.
As mentioned earlier, the sufficiency economy philosophy was
expounded by His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand, the
current King. According to this philosophy, the importance of building
a “good and stable foundation” before further progress could be
developed is stressed. This means that instead of putting the emphasis on the expansion of the industrial sector prior to development,
the stability of the basic economy should be established first, that
is, assuring that the majority of rural people have enough to subsist
first. This is a method of development that stress the distribution
of income to build the overall economic foundation and stability of
the country before going on to a higher level of development. On a
personal level, the philosophy can be adopted by all people simply
by adhering to the middle path. The awareness of virtue and honesty
is also essential for people as well as public officials.
The philosophy has 3 pillars:
- Moderation : Sufficiency at a level of not doing something
too little or too much at the expense of oneself or others.
- Reasonableness: The decision concerning the level of
25

Ibid., section 83.
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sufficiency must be made rationally with consideration of the factors
involved and careful anticipation of the outcome that may be
expected from such action.
- Risk management : The preparation to cope with the likely
impact and changes in various aspects by considering the probability
of future situations. 26
On economic policies, section 84 states that “The State shall
act in compliance with the following economic policies:
(1) to support a free and fair economic system through market
mechanism and to promote the sustainable development of
economies by repealing and refraining from the enactment of laws
and rules with respect to the regulation of businesses which do not
correspond with economic necessity, and refraining from engagement
in an enterprise in competition with the private sector, except
where necessary for the purpose of maintaining the security of State,
preserving common interests, or providing public utilities;
(2) to encourage entrepreneurs to apply merits, ethics and good
corporate governance principles in carrying out of their businesses;
(3) to preserve monetary and financial disciplines in order
to strengthen the economic and social stability and security of the
nation, to improve the tax collection system to ensure fairness and
compatibility with changing economic and social conditions;
(4) to provide a comprehensive savings system for old age
living to the public and State officials;
(5) to regulate business activities to ensure free and fair
competition, prevent monopolies, whether direct or indirect, and
26

http://www.chaipat.or.th/chaipat_english/index.php?option=com_content.
More information about sufficiency economy philosophy can be searched from this
website.
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protect consumers;
(6) to undertake the fair distribution of incomes, and to protect,
enhance and extend occupational opportunities to the public for
the benefit of economic developments, including the promotion and
support of the development of local wisdom and Thai wisdom for
application to the manufacture of goods, provision of services and
engagement in occupations;
(7) to promote people of working age to obtain employment,
to protect child and woman labour, to provide a tripartite labour
relations system which entitles workers to elect their representatives,
to provide social security and to provide safeguards for workers
working at equal value to obtain wages, benefits and welfares on a
fair and indiscriminate basis;
(8) to protect and maintain the manufacturing and marketing
interests of farmers, to promote the maximization of yields from farm
products, including the promotion of farmers associations in the form
of a farmers council in order to carry out agricultural planning and
the protection of their mutual interests;
(9) to promote, support and protect the independent
cooperatives system and associations of occupational or professional
bodies as well as associations of the public for the purpose of carrying
out economic activities;
(10)		to provide basic utility services which are essential for
the people’s subsistence in the interest of maintaining the economic
security of the State and to prevent the private sector from
monopolising basic utility services which are essential for the
people’s subsistence that may be harmful to the State;
(11)		 to refrain from doing any act which may give rise to the
transfer of ownership of the infrastructure or fundamental network of
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basic utility services which are essential for the people’s subsistence
or for national security to the private sector or which results in the
State holding less than a fifty-one percent share of ownership;
(12)		 to promote and support merchant marine, rail transportation, including the operation of domestic and international logistics
management systems;
(13)		 to promote and strengthen private sector economic
organizations at national and local levels;
(14)		 to promote the agricultural product processing industry
in order to create economic added value.” 27
This is perhaps a longest section in Chapter V of the Constitution.
It combined what were sections 83 to 87 of the Constitution of
B.E. 2540 (1997), with some new principles added. 28 Reading together
with section 83, it shows that Thailand’s economic system must be a
free and fair economic system through market mechanism. Within this
broad economic system, the implementation of sufficiency economy
philosophy must be encouraged and supported by the State.
Land Use, Natural Resources and Environmental Policies
(Part 8)
This group of Directive Principles of Fundamental State Policies
is provided in Section 85 which states that “The State shall act
in compliance with the following land use, natural resources and
environmental policies:
(1) to prescribe rules on land use applicable to the entire
country with due regard to compatibility with environmental
conditions, including land and water and the way of life of local
27
28

Constitution of the Kingdom of Thailand, supra note 9. section 84.
Pakorn Priyakorn, supra note 4. p.110.
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communities, the efficient measures for preservation of natural
resources, the sustainable standard for land use and opinion of
the people in the area who may be affected by the rule on the use
of land;
(2) to undertake a fair distribution of landholdings and to
carry out a comprehensive conferment of titles or rights in land
for agricultural use to farmers by means of land reform or by other
means, including the procurement of water sources for the adequate
and appropriate use of water by farmers in agriculture;
(3) to provide town and country planning and to implement
the town and country plans effectively and efficiently for the benefit
of sustainable preservation of natural resources;
(4) to provide a systematic management plan for water and
other natural resources for the common interests, which shall also
enable the public to participate in the preservation, maintenance
and balanced utilization of natural resources and biological diversity;
(5) to promote, conserve and protect the quality of the
environment under sustainable development principles, and to
control and eliminate pollution which may affect health and
sanitation, welfare and quality of life of the public by encouraging
the public, the local communities and the local government organizations to participate in the determination of measures.”29
The stipulation in (2) is important because it obligates the State
to undertake a fair distribution of landholdings and to carry out a
comprehensive conferment of titles or rights in land for agricultural
use to farmers by means of land reform or by other means. This will
be beneficial to the farmers who constitute the majority of the Thai
population.
29

Constitution of the Kingdom of Thailand, supra note 9. section 85.
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Science, Intellectual Properties and Energy Policies (Part 9)
This group of policy directives is contained in Section 86 which
states that “The State shall act in compliance with the following
science, intellectual properties and energy policies:
(1) to promote the development of science, technology and
innovation in all aspects by enacting specific laws for such purpose,
allocating budgets for studies and researches, establishing institutions
for research and development, providing for the utilization of products
derived from research and development, the efficient transfer of
technology and the appropriate development of personnel, including
the dissemination of science and modern technology knowledge to
the public and encouraging the public to apply science into their
subsistence;
(2) to promote the invention or discovery of new knowledge,
preserve and develop local wisdom and Thai wisdom, and protecting
intellectual properties;
(3) to promote and support the continuous and systematic
research, development and use of alternative energy that is derived
from nature and beneficial to the environment.” 30
This provision (1) concerns science and technology,
(2) intellectual properties and (3) energy respectively.
Public Participation Policy (Part 10)
This is the last Part of the Chapter. Section 87 states that “The
State shall act in compliance with the following public participation
policies:
(1) to promote public participation in the determination of
public policies and economic and social development planning both
30

Ibid., section 86.
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at national and local levels;
(2) to encourage and support public participation in the
decision making process with respect to politics, economic and
social development planning and the provision of public services;
(3) to encourage and support public participation in the
scrutiny of the exercise of State power at all levels in the form of a
professional body or diverse occupational body or in other forms;
(4) to strengthening the political power of the people, and
to prepare a law establishing a civil politics development fund for
supporting the activities of people’s groups in communities and for
supporting the activities of groups of people that have united into
networks of all forms so as to enable their expression of opinions and
suggestions of communities’ requirements in the localities;
(5) to support and provide education to the people in relation
to the development of politics and public administration under the
democratic regime of government with the King as Head of State,
and to encourage the people to exercise their rights to vote honestly
and uprightly.
Public participation under this section shall pay due regard to
the proximate proportion between women and men.” 31
The purpose of the public participation policy under this
section is undoubtedly to increase the role of the citizens in political,
economic and social development as well as the administration of
the country so that democracy in Thailand could become more and
more participatory democracy.

31

Ibid., section 87.
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C. Directive Principles of Fundamental State Policies as a
basis of strategy for development of society and the State
Looking at the 9 areas of the Directive Principles of Fundamental
State Policies in the current Constitution, a question arises as to
whether these provisions could serve as a basis of strategy for
development of society and the State.
Before giving an answer to this question, one has to consider
the status of the Directive Principles, the comprehensiveness of its
substance as well as the mechanism of its implementation.
Firstly, regarding the status, as mentioned earlier the status of
Directive Principles in this Constitution was changed from “guidelines”
to “frameworks and direction” and became binding on the State to
comply with. But the frameworks and direction in this respect are so
fundamental and broad so that the State (e.g. the Legislature and
the Executive) have some leeway and flexibility in the enactment of
legislation and determination of policies in the administration of State
affairs. The point is that the State should not overstep the parameters
of the frameworks. For example, concerning economic policies, the
State must support a free and fair economic system through market
mechanism, the policies of the State should not be so drastic as to
change the economic system to one which amounts to a centrally
planned economy. So, what the critiques say that the Directive
Principles tie the hand of the Government in devising its policies is
not correct. The purpose of the Directive Principles of Fundamental
State Policies is that what constitute fundamental policies for the
State should not change at the whim of the government in power.
Secondly, the substance of 11 sections in Part 2 to Part 10
of Chapter V encompassing 9 areas of fundamental state policies
is indeed comprehensive. Sufficiency economy philosophy is
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designated as a leading philosophy of national development. Emphasis
has equally been placed on all areas of fundamental state policies:
national security policy, state administration policies, religions, social,
public health, education and culture policies, law and justice policies,
foreign policies, economic policies, land use, natural resources and
environmental policies, science, intellectual properties and energy
policies and public participation policy. If all of these 9 areas of
fundamental state policies are implemented efficiently and
effectively, it is believed that the country will be on the way
towards remarkable development, not just economically, socially,
culturally or politically but desirable balanced development with
the participation of public sector, private sector and the people.
Thirdly, the procedures for implementation of the directive
principles are set in the Constitution sections 75, 76 and 176.
The Council of Ministers (the Government) which will assume the
administration of state affairs must, within 15 days as from the
date it takes office, state to the National Assembly its policies and
explanation for implementation of the directive principles of the
fundamental state policies. It must state clearly the activities and
their implementation period intended to be carried out for the
administration of State affairs in pursuance of the directive principles.
The policies stated by the Council of Ministers would therefore
be measured against the directive principles of fundamental state
policies specified in the Constitution.
After that, the Council of Ministers must prepare a State
administration plan. This plan will state the measures and details of
guidelines for the discharge of official functions in each year of the
administration of the State which must be consistent with the directive
principles and, of course, the policies stated to the National Assembly.
The Council of Ministers, for the purpose of State administration,
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must prepare a plan for the enactment of legislation necessary for
the implementation of policies and the State administration plan.
So, the State administration plan would be measured against the
policies of the Government and, of course, the directive principles.
Moreover, each year the Council of Ministers must prepare and
submit to the National Assembly an annual report on the result of
the implementation, including problems and obstacles encountered.
All these procedures make it necessary for the Government to
come up with strategic planning in the administration of State affairs.
The answer to the question posed at the beginning of this
section of the paper is therefore in the affirmative.

IV. CONCLUSIONS
The Directive Principles of Fundamental State Policies
enunciate principles which are fundamental in the governance of
the country. They direct and inspire legislative policy as well as
provide impetus for efficient and effective administration of State
affairs. Many countries nowadays adopt the Directive Principles of
Fundamental State Policies in their Constitution. This phenomenon
proves that the provisions on Directive Principles of Fundamental
State Policies have their own utility and significance. They are not
absolutely useless as some critics may say. They are just like a Pole
Star that provide direction. No government can afford to ignore those
directive principles as they reflect the basic spirit of the Constitution.
They are a mirror that the government could see the performance
of itself.
In the case of Thailand, the provisions on Directive Principles
of Fundamental State Policies afford the framework and direction
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to the State in the enactment of legislation and in determination
of policies for the administration of State Affairs. The Directive
Principles are very comprehensive in their approach the aims of which
are sustainable development of society, the economy and national
security and the happiness of the people. The leading philosophy
of the Directive Principles is the sufficiency economy philosophy.
If the Directive Principles are followed and implemented efficiently
and effectively, it is believed that balanced development of the
country will ensue. It is therefore fitting to say that the provisions on
Directive Principles of Fundamental State Policies in the Constitution
play a role of a basis of strategy for development of society and
the State.
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Annex

(Unofficial Translation)

Chapter V

of
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007)

CHAPTER V

Directive Principles of Fundamental State Policies

Part 1

General Provisions
Section 75. The provisions of this Chapter are intended to
serve as directive principles for legislating and determining policies
for the administration of State affairs.
In stating its policies to the National Assembly, the Council
of Ministers which will assume the administration of State affairs
shall clearly state to the National Assembly the activities and their
implementation period intended to be carried out for the administration of State affairs in pursuance of the directive principles of
fundamental State policies provided in this Chapter and shall
prepare and submit to the National Assembly an annual report on
the result of the implementation, including problems and obstacles
encountered.
Section 76. The Council of Ministers shall prepare a State
administration plan stating the measures and details of guidelines for
the discharge of official functions in each year of the administration
of the State, which must be consistent with the directive principles
of fundamental State policies.
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For the purpose of State administration, the Council of Ministers
shall prepare a plan for the enactment of legislation necessary for
the implementation of policies and the State administration plan.

Part 2

National Security Policy
Section 77. The State shall protect and uphold the institution
of kingship and the independence, sovereignty and integrity of its
jurisdictions and shall arrange for the maintenance of necessary
and adequate armed forces and ordnances as well as up-to-date
technology for the protection and upholding of its independence,
sovereignty, security of State, institution of kingship, national interests
and the democratic regime of government with the King as Head of
State, and for national development.

Part 3

State Administration Policies
Section 78. The State shall act in compliance with the following
State administration policies:
(1) to carry out the administration of State affairs with a view
to establishing the sustainable development of society, the economy
and national security by promoting the implementation of the
sufficiency economy philosophy with significant regard to overall
benefits of the nation;
(2) to organize a system for the central administration, provincial
administration and local administration with clear limits, powers, duties
and responsibilities suitable for national development, and to support
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the Changwat’s formulation of a development plan and provincial
development budget for the benefit of the public within that area;
(3) to decentralize powers to local government organizations
in order to promote self-dependency and self-determination of local
affairs, to promote local government organization participation in the
implementation of directive principles of fundamental State policies,
to develop local economies, public utilities and assistances as well as
a comprehensive and nationally uniform information infrastructure
in the localities, including to develop a competent Changwat into a
large-sized local government organization after having due regard to
the will of the people in that Changwat;
(4) to develop a State sector working system by placing
emphasis on the development of quality, merits and ethics of State
officials along with the improvement of forms and methods of
operations so as to enable the efficient administration of the State
and to promote a State agency’s adoption of good public governance
principles as a guideline for the discharge of official functions;
(5) to organize a working system for official tasks and other
tasks of the State in order to enable the swift, efficient, transparent
and accountable formulation and provision of public services with
due regard to public participation;
(6) to undertake that a legal agency providing legal opinions
relating to State activities under the laws and examining draft laws
for the State shall perform its duties independently so as to ensure
that the administration of State affairs is in accordance with the rule
of law;
(7) to prepare a political development plan as well as to
establish an independent political development council to monitor
the strict compliance of such plan;
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(8) to ensure that government officials and State officials receive appropriate rights and benefits.

Part 4

Religions, Social, Public Health, Education
and Culture Policies
Section 79. The State shall patronise and protect Buddhism
as the religion observed by most Thais for a long period of time and
other religions, and shall also promote a good understanding and
harmony among the followers of all religions as well as encourage
the application of religious principles to create virtue and develop
the quality of life.
Section 80. The State shall act in compliance with the following social, public health, education and culture policies:
(1) to protect and develop children and youths, to promote
childhood nourishment and education, to promote equality between
women and men, to reinforce and develop family integrity and the
strength of communities, as well as to provide aid and welfare to the
elderly, the indigent, the disabled or handicapped and the destitute
person for their better quality of life and ability to become self-reliant;
(2) to promote, support and develop a health system with
emphasis on health promotion for sustainable health conditions
of the public, including the provision and promotion of people’s
access to comprehensive and efficient standard public health services
and encouraging private sector and the communities in participating
in health promotion and providing public health service, and the
person having duty to provide such service whose act meets the
requirements of professional and ethical standards shall be
protected as provided by law;
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(3) to develop the quality and standard of education at
all levels and forms in line with economic and social changes, to
prepare a national education plan and a law for national education
development, to provide development of the quality of teachers
and educational personnel to meet the current changes in the
present day world, and to instil awareness of being Thai, disciplines,
common interests and a devotion to the democratic regime of
government with the King as Head of the State to learners;
(4) to promote and support the decentralization of powers
to the local government organizations, communities, religious
organizations and the private sector in the provision of and
participation in educational management for the development of a
uniform educational quality standard in line with the fundamental
State policies;
(5) to encourage and support researches in various disciplines
of arts and sciences and disseminating all research results funded
by the State;
(6) to encourage and instil a sense of national unity and love
of learning, to create an appreciation of and publicize arts, tradition
and culture of the nation as well as good value and local wisdom.

Part 5

Law and Justice Policies
Section 81. The State shall act in compliance with the
following law and justice policies:
(1) to ensure compliance with and enforcement of laws in
a proper, swift, fair and comprehensive manner, to promote the
provision of legal aid and knowledge to the public, and to organize

91

Chalermpon Ake-uru

systems for carrying out official tasks and other tasks of the State
in the administration of justice by enabling the participation of the
public and profession organizations in the administration of justice,
and to provide legal aid to the public;
(2) to protect the rights and liberties of an individual from
violation whether by a State official or other persons, and to deliver
justice to the public on an equal basis;
(3) to provide a law establishing an independent law reform
organ for the purpose of reforming and developing laws of the
nation, including the revision of existing laws for the compliance
with the Constitution, whereby due regard must also be given to the
opinions of persons affected by such laws;
(4) to provide a law establishing an independent organ for the
purpose of reforming the judicial process in order to improve and
develop the performance of all agencies concerned with the judicial
process;
(5) to provide support for the operation of private organs
rendering legal assistance to the public, especially for persons
affected by domestic violence.

Part 6

Foreign Policies
Section 82. The State shall promote friendly relations with
other countries and adopt the principle of non-discrimination and
shall comply with human rights conventions in which Thailand is a
party thereto as well as international obligations concluded with
other countries and international organizations.
The State shall promote trade, investment and tourism with

92

PROVISIONS ON DIRECTIVE PRINCIPLES OF FUNDAMENTAL STATE POLICIES
IN THE THAI CONSTITUTION

other countries and shall render protection and guardian to benefits
of Thais living abroad.

Part 7

Economic Policies
Section 83. The State shall encourage and support the
implementation of the sufficient economy philosophy.
Section 84. The State shall act in compliance with the
following economic policies:
(1) to support a free and fair economic system through
market mechanism and to promote the sustainable development
of economies by repealing and refraining from the enactment of
laws and rules with respect to the regulation of businesses which
do not correspond with economic necessity, and refraining from
engagement in an enterprise in competition with the private sector,
except where necessary for the purpose of maintaining the security
of State, preserving common interests, or providing public utilities;
(2) to encourage entrepreneurs to apply merits, ethics and good
corporate governance principles in carrying out of their businesses;
(3) to preserve monetary and financial disciplines in order
to strengthen the economic and social stability and security of the
nation, to improve the tax collection system to ensure fairness and
compatibility with changing economic and social conditions;
(4) to provide a comprehensive savings system for old age
living to the public and State officials;
(5) to regulate business activities to ensure free and fair
competition, prevent monopolies, whether direct or indirect, and
protect consumers;
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(6) to undertake the fair distribution of incomes, and to protect,
enhance and extend occupational opportunities to the public for
the benefit of economic developments, including the promotion
and support of the development of local wisdom and Thai wisdom
for application to the manufacture of goods, provision of services
and engagement in occupations;
(7) to promote people of working age to obtain employment,
to protect child and woman labour, to provide a tripartite labour
relations system which entitles workers to elect their representatives,
to provide social security and to provide safeguards for workers
working at equal value to obtain wages, benefits and welfares on a
fair and indiscriminate basis;
(8) to protect and maintain the manufacturing and marketing
interests of farmers, to promote the maximization of yields from farm
products, including the promotion of farmers associations in the form
of a farmers council in order to carry out agricultural planning and
the protection of their mutual interests;
(9) to promote, support and protect the independent
cooperatives system and associations of occupational or professional
bodies as well as associations of the public for the purpose of
carrying out economic activities;
(10)		to provide basic utility services which are essential for
the people’s subsistence in the interest of maintaining the economic
security of the State and to prevent the private sector from
monopolising basic utility services which are essential for the
people’s subsistence that may be harmful to the State;
(11)		 to refrain from doing any act which may give rise to the
transfer of ownership of the infrastructure or fundamental network of
basic utility services which are essential for the people’s subsistence

94

PROVISIONS ON DIRECTIVE PRINCIPLES OF FUNDAMENTAL STATE POLICIES
IN THE THAI CONSTITUTION

or for national security to the private sector or which results in the
State holding less than a fifty-one percent share of ownership;
(12)		 to promote and support merchant marine, rail transportation, including the operation of domestic and international logistics
management systems;
(13)		to promote and strengthen private sector economic
organizations at national and local levels;
(14)		 to promote the agricultural product processing industry
in order to create economic added value.

Part 8

Land Use, Natural Resources and Environmental Policies
Section 85. The State shall act in compliance with the
following land use, natural resources and environmental policies:
(1) to prescribe rules on land use applicable to the entire
country with due regard to compatibility with environmental
conditions, including land and water and the way of life of local
communities, the efficient measures for preservation of natural
resources, the sustainable standard for land use and opinion of
the people in the area who may be affected by the rule on the use
of land;
(2) to undertake a fair distribution of landholdings and to
carry out a comprehensive conferment of titles or rights in land for
agricultural use to farmers by means of land reform or by other means,
including the procurement of water sources for the adequate and
appropriate use of water by farmers in agriculture;
(3) to provide town and country planning and to implement
the town and country plans effectively and efficiently for the benefit
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of sustainable preservation of natural resources;
(4) to provide a systematic management plan for water
and other natural resources for the common interests, which shall
also enable the public to participate in the preservation, maintenance and balanced utilization of natural resources and biological
diversity;
(5) to promote, conserve and protect the quality of the
environment under sustainable development principles, and to
control and eliminate pollution which may affect health and
sanitation, welfare and quality of life of the public by encouraging
the public, the local communities and the local government
organizations to participate in the determination of measures.

Part 9

Science, Intellectual Properties and Energy Policies
Section 86. The State shall act in compliance with the
following science, intellectual properties and energy policies:
(1) to promote the development of science, technology
and innovation in all aspects by enacting specific laws for such
purpose, allocating budgets for studies and researches, establishing
institutions for research and development, providing for the utilization
of products derived from research and development, the efficient
transfer of technology and the appropriate development of personnel,
including the dissemination of science and modern technology
knowledge to the public and encouraging the public to apply science
into their subsistence;
(2) to promote the invention or discovery of new knowledge,
preserve and develop local wisdom and Thai wisdom, and protecting
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intellectual properties;
(3) to promote and support the continuous and systematic
research, development and use of alternative energy that is derived
from nature and beneficial to the environment.

Part 10

Public Participation Policy
Section 87. The State shall act in compliance with the
following public participation policies:
(1) to promote public participation in the determination of
public policies and economic and social development planning both
at national and local levels;
(2) to encourage and support public participation in the
decision making process with respect to politics, economic and
social development planning and the provision of public services;
(3) to encourage and support public participation in the
scrutiny of the exercise of State power at all levels in the form of a
professional body or diverse occupational body or in other forms;
(4) to strengthening the political power of the people, and
to prepare a law establishing a civil politics development fund for
supporting the activities of people’s groups in communities and for
supporting the activities of groups of people that have united into
networks of all forms so as to enable their expression of opinions
and suggestions of communities’ requirements in the localities;
(5) to support and provide education to the people in relation
to the development of politics and public administration under the
democratic regime of government with the King as Head of State,
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and to encourage the people to exercise their rights to vote honestly
and uprightly.
Public participation under this section shall pay due regard to
the proximate proportion between women and men.
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ตามกฎหมายใหม่
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม*
ในกรณีที่สามีและภริยาอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี (ปีปฏิทิน หรือ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม) เดิมประมวลรัษฎากร
มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ บัญญัติให้ถือเอาเงินได้พึงประเมิน
ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการ
ยื่นรายการและเสียภาษี แต่ถ้าภริยามีเงินได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้าง
ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ ภริยาจะแยกยื่นรายการเสียภาษี
ต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้ประเภทเงินเดือนค่าจ้างโดยมิให้
ถือเป็นเงินได้ของสามีก็ได้ แต่ต่อมามีพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 มาตรา 4 และมาตรา 5 ยกเลิก
มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ตามล�ำดับ
เหตุที่มีการยกเลิกมาตรา 57 ตรีและมาตรา 57 เบญจดังกล่าว
เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยที่ 17/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ว่า “ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 และมาตรา 57 เบญจ ที่กำ� หนดให้การ
เก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ให้
ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี และก�ำหนดให้เฉพาะ
ภริยาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ไม่ว่าจะมีเงินได้พึงประเมิน
ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจาก
* ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม

เพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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สามีเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) โดยมิให้ถอื ว่าเป็น
เงินได้ของสามีตามมาตรา 57 ตรี นั้น เป็นบทบัญญัติที่ทำ� ให้สามีภริยาใน
กรณีที่ภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ
(8) ต้องเสียภาษีสูงกว่ากรณีของสามีภริยาที่ภริยามีเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 (1) และยังท�ำให้หญิงมีสามีซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
(2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ต้องเสียภาษีสูงกว่าหญิงโสดที่มีเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ทั้งยังไม่เป็นการมุ่ง
สร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ชายหญิงจึงไม่นิยมสมรสกันเพราะ
ต้องรับภาระภาษีในอัตราที่สูงขึ้น ที่สมรสกันอยู่แล้วก็ต้องวางแผนภาษีโดย
การจดทะเบียนหย่าเพื่อที่จะไม่ต้องน�ำเอาเงินได้พึงประเมินของทั้งสองฝ่าย
มารวมกันให้ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าว
จึงขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคล และมิได้เป็นมาตรการที่รัฐ
ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และ
มาตรา 57 เบญจ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6”
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นค� ำวินิจฉัยกลับค� ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญเดิมที่ 48/2545 ลงวันที่ 12 กันยายน 2545 ที่วินิจฉัยว่า
“ประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี ก�ำหนดให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของ
ภริยาเป็นเงินได้ของสามีและให้สามีมหี น้าทีย่ นื่ รายการเสียภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดาแทนภริยานัน้ แม้จะกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ผู้เป็นสามีอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็เป็นไปเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ มิได้กระทบต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพทั้งส่วนบุคคล
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ครอบครัว และทรัพย์สนิ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 นอกจากนี้
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับสามีและภริยาทั้งหมดที่มีเงินได้
พึงประเมินเป็นการทัว่ ไปอย่างเท่าเทียมกัน จึงถือไม่ได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก� ำเนิด
เพศ อายุ... ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม
ส่วนมาตรา 57 เบญจ ที่บัญญัติให้ภริยาแยกยื่นเสียภาษีต่างหาก
จากสามีได้ หากมีรายได้ตามมาตรา 40(1) ด้วยนั้น เป็นบทยกเว้นมาตรา
57 ตรี และมิได้เป็นบทบังคับแต่อย่างใด เพียงแต่ให้สิทธิภริยาที่จะแยกยื่น
เสียภาษีต่างหากจากสามีเพราะเงินได้ที่มาจากน�้ำพักน�้ำแรงของหญิงผู้เป็น
ภริยาเท่านั้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวย่อมเป็นประโยชน์ทั้งสามีและภริยา มิได้เป็น
ประโยชน์แก่ภริยาฝ่ายเดียว จึงไม่ใช่กฎหมายที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งเพศหรือสถานะบุคคล
ทั้ ง ยั ง เป็ น กฎหมายเฉพาะเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ ที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา 69 ก�ำหนดไว้เท่าที่จำ� เป็นโดยมิได้กระทบกระเทือนต่อ
สาระส�ำคัญและเสรีภาพของสามีหรือภริยาแต่อย่างใด
ส�ำหรับบัญชีอัตราภาษีเงินได้ที่เป็นอัตราภาษีก้าวหน้านั้น ประมวล
รัษฎากรก�ำหนดตามความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลและใช้บังคับ
เป็นการทั่วไปแก่คนโสดและคู่สามีภริยาทุกคน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และด้วยเหตุผลดังกล่าว มาตรา 57 ตรี และ
มาตรา 57 เบญจ ไม่ได้ขัดขวางต่อการส่งเสริมความเสมอภาคของชาย
และหญิง หรือขัดขวางต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น
ของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 80
ดังนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรีและ มาตรา 57 เบญจ จึง
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 80”
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ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาลและองค์กรอืน่ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 216 วรรค 5 และตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดย
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทั้งปวง (เป็นไปตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ) เมื่อ
ค�ำวินิจฉัยใหม่วินิจฉัยว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57
เบญจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 6 รัฐบาลจึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชก�ำหนดดังกล่าว
ยกเลิกบทบัญญัตทิ งั้ สองมาตรา โดยให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม
2555 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
นอกจากพระราชก�ำหนดดังกล่าวจะยกเลิกบทบัญญัติทั้งสองมาตรา
แล้ว ยังบัญญัติให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
“ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีภริยานั้น ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมี
หน้าทีย่ นื่ รายการเกีย่ วกับเงินได้พงึ ประเมินทีต่ นได้รบั ในระหว่างปีภาษีทลี่ ว่ ง
มาแล้วตามมาตรา 56
ในกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นของสามี
หรือภริยาแต่ละฝ่ายจ�ำนวนเท่าใด ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและ
ภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) สามีและ
ภริยาจะแบ่งเงินได้พงึ ประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนทีต่ กลงกันก็ได้ แต่
รวมกันต้องไม่นอ้ ยกว่าเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถอื เป็น
เงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
สามีและภริยาจะตกลงยืน่ รายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถอื เอา
เงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้
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หรือจะแยกยี่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(1) โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ แต่ถ้ามีภาษี
ค้างช�ำระ สามีและภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช�ำระนั้น
เมื่อได้เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปีภาษีใดแล้ว
ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการส�ำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว”
บทบัญญัติมาตรา 57 ฉ ดังกล่าวใช้บังคับส�ำหรับเงินได้พึงประเมิน
ประจ�ำปีภาษี พ.ศ. 2555 ที่จะต้องยื่นรายการในพ.ศ.2556 เป็นต้นไป
ไม่มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับการเสียภาษีของสามีภริยาก่อนปีภาษี พ.ศ.
2555 การเสียภาษีก่อนปีภาษี พ.ศ. 2555 ยังคงเป็นไปตามมาตรา 57 ตรี
และมาตรา 57 เบญจ เพราะมาตรา 7 แห่งพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 บัญญัติว่า “บทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรทีถ่ กู ยกเลิกหรือแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชก�ำหนดนีใ้ ห้ยงั คง
ใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช�ำระ
ก่อนวันที่พระราชก�ำหนดนี้ใช้บังคับ” ทั้งการเสียภาษีก่อนปีภาษี พ.ศ.2555
ก็มคี ำ� วินจิ ฉัยวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญเดิมที่ 48/2545 ลงวันที่ 12 กันยายน
2545 ว่าบทบัญญัติมาตรา 57 ตรีและมาตรา 57 เบญจไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ
มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายใหม่นั้นมีผล
ท� ำ ให้ ห น้ า ที่ ใ นการเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ ข องสามี แ ละภริ ย าตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 73 เปลีย่ นแปลงหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการยื่นรายการและเสียภาษี การหัก
ค่าใช้จ่าย การหักค่าลดหย่อน และจ�ำนวนภาษีที่ต้องเสีย ข้อเขียนนี้มี
วัตถุประสงค์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามีภริยาสามารถ
ท�ำหน้าที่เสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและประหยัดตามกฎหมาย
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1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการยื่นรายการและเสียภาษี
ตามบทบัญญัติมาตรา 57 ฉ สามีและภริยามีสิทธิเลือกยื่นรายการ
และเสียภาษีดังนี้
1.1 แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน
ตามวิธีนี้เงินได้พึงประเมินของฝ่ายใด ฝ่ายนั้นน�ำไปยื่นรายการ
และเสียภาษีในนามของตนเองแยกต่างหากจากกัน ในกรณีที่ไม่อาจแยกได้
ชัดแจ้งว่าเป็นเงินได้ของสามีและภริยาแต่ละฝ่ายจ�ำนวนเท่าใด ให้ถือเป็น
เงินได้พงึ ประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึง่ หนึง่ เว้นแต่เงินได้พงึ ประเมิน
จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือ
การอื่นๆ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร สามีและภริยาจะแบ่ง
เงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ได้ แต่รวมกันต้อง
ไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้
พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
เมื่อได้เลือกยื่นรายการดังกล่าวในปีภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็น
วิธีการยื่นรายการส�ำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการ
ตัวอย่างที่ 1
สามีมีเงินได้จากเงินเดือนรวมทั้งปี 1,200,000 บาท ภริยามี
เงินได้จากวิชาชีพกฎหมายรวมทั้งปี 2,000,000 บาท สามีและภริยาย่อมมี
สิทธิเลือกแยกยืน่ รายการและเสียภาษีสำ� หรับเงินได้สว่ นของตนต่างหากจาก
กันได้ สามีไม่ตอ้ งน�ำเงินได้ของภริยามารวมกับเงินได้ของตนเพือ่ ยืน่ รายการ
และเสียภาษีเหมือนในอดีต
ตัวอย่างที่ 2
สามีและภริยามีเงินได้ทงั้ ปีจากค่าเช่าทีด่ นิ รวมกัน 1,000,000 บาท
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ตกลงแบ่งเป็นของสามีร้อยละ 40 ภริยาร้อยละ 60 ดังนี้ ถือเป็น
เงินได้ของสามี 400,000 บาท และของภริยา 600,000 บาท แต่ละฝ่าย
ต่างน�ำเงินได้ส่วนของตนไปยื่นรายการและเสียภาษีในนามของตนเอง
ตัวอย่างที่ 3
สามีและภริยามีเงินได้จากค่าเช่าที่ดินรวมกันทั้งปี 1,000,000
บาท แต่ไม่ได้ตกลงกันว่าเป็นค่าเช่าของแต่ละฝ่ายจ�ำนวนเท่าใด ดังนี้ ถือเป็น
เงินได้ของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่งคือ 500,000 บาท แต่ละฝ่ายต่างน�ำ
เงินได้ 500,000 บาท ไปยื่นรายการและเสียภาษีในนามของตนเอง
ตัวอย่างที่ 4
สามีและภริยามีเงินได้ทั้งปีจากการเปิดร้านขายขนมร่วมกัน
1,000,000 บาท ตกลงแบ่งเป็นของสามีร้อยละ 20 ภริยาร้อยละ 80 ดังนี้
ถือเป็นเงินได้ของสามี 200,000 บาท และของภริยา 800,000 บาท แต่ถ้า
ตกลงกันไม่ได้ให้ถอื เป็นเงินได้ของสามีและภริยาฝ่ายละกึง่ หนึง่ คือ 500,000
บาท แต่ละฝ่ายต่างน�ำเงินได้ส่วนของตนไปยื่นรายการและเสียภาษีในนาม
ของตนเอง
ตัวอย่างที่ 5
ตามตัวอย่างที่ 4 ทีส่ ามีและภริยาตกลงแบ่งส่วนเงินได้รอ้ ยละ 20
เป็นของสามีและร้อยละ 80 เป็นของภริยานั้น หากต่อมาพบว่ายื่นเงินได้
พึงประเมินจากการขายขนมขาดไป 200,000 บาท การยื่นรายการเพิ่มเติม
สามีและภริยายังคงต้องแบ่งส่วนเงินได้เป็นของสามีรอ้ ยละ 20 และของภริยา
ร้อยละ 80 เช่นเดิม เงินได้ที่ต้องปรับปรุงรายการจึงเป็นส่วนของสามี
40,000 บาท (200,000x20/100) และส่วนของภริยา 160,000 บาท
(200,000x20/100)
ถ้าสามีและภริยาต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนเงินได้ทั้งในกรณียื่น
รายการฉบับปกติและฉบับเพิม่ เติมดังกล่าว เช่น แบ่งเป็นของสามีและภริยา
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ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงส่วนเงินได้เป็นของสามีร้อยละ 40 ภริยา
ร้อยละ 60 จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ขอให้สังเกตว่าเฉพาะการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินได้ในปีภาษี
เดี ย วกั น จึ ง จะต้องได้รับอนุมัติจ ากอธิบดีก รมสรรพากร หากเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเงินได้ในปีภาษีอื่นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรม
สรรพากร เพราะมาตรา 57 ฉ วรรคท้ายบังคับเฉพาะกรณีการเปลีย่ นแปลง
ในภาษีเดียวกันเท่านั้นที่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
1.2 ยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันในนามของสามี
ตามวิธีนี้เงินได้ของภริยาให้ถือเป็นเงินได้ของสามี และให้สามี
ยื่นรายการและเสียภาษีในนามของตนเอง
ตัวอย่าง
สามีมีเงินได้ทั้งปีจากเงินเดือน 1,000,000 บาท และจาก
ค่านายหน้า 200,000 บาท ส่วนภริยามีเงินได้ทั้งปีจากวิชาชีพบัญชี
2,000,000 บาท นอกจากนั้นสามีและภริยายังมีเงินได้จากค่าเช่าที่ดินรวม
กันทั้งปี 1,000,000 บาท แบ่งกันฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 500,000 บาท สามีจึงมี
เงินได้รวม 1,700,000 บาท ส่วนภริยามีเงินได้รวม 1,500,000 บาท ดังนี้
ภริยามีสิทธิเลือกน�ำเงินได้ทั้งหมด 1,500,000 บาท ไปรวมกับเงินได้ของ
สามีและยื่นรายการและเสียภาษีในนามของสามี
1.3 ยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันในนามของภริยา
เงินได้ของสามีให้ถอื เป็นเงินได้ของภริยา และให้ภริยายืน่ รายการ
และเสียภาษีในนามของตนเอง
ตัวอย่าง
ตามตัวอย่างที่แล้วแทนที่ภริยาจะเลือกน�ำเงินได้ของตนรวม
1,500,000 บาทไปรวมกับเงินได้ของสามีและยืน่ รายการและเสียภาษีในนาม

106

การเสียภาษีเงินได้ของสามีและภริยาตามกฎหมายใหม่

ของสามี สามีกลับน�ำเงินได้ 1,700,000 บาทของตนไปรวมกับเงินได้ของ
ภริยา และยื่นรายการและเสียภาษีในนามของภริยาก็มีสิทธิทำ� ได้
1.4 ยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินได้จากเงินเดือนค่าจ้างตาม
มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ตามวิธนี สี้ ามีหรือภริยาต่างฝ่ายต่างมีสทิ ธินำ� เงินได้จากเงินเดือน
ค่าจ้างตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรของตนไปยื่นรายการและ
เสียภาษีในนามของตนเอง ส่วนเงินได้ประเภทอื่นยังคงยื่นรายการและ
เสียภาษีในนามของสามีหรือภริยา แล้วแต่จะเลือก
ตัวอย่าง
ตามตัวอย่างดังกล่าวมาแล้ว สามีจะเลือกน�ำเงินได้จากเงินเดือน
1,000,000 บาทไปยื่นรายการและเสียภาษีในนามของตนเองแยกต่างหาก
จากภริยา ส่วนเงินได้ทเี่ หลืออีก 700,000 บาท น�ำไปรวมกับเงินได้ของภริยา
และยื่นรายการและเสียภาษีในนามของภริยาก็มีสิทธิทำ� ได้
การเลือกยื่นรายการและเสียภาษีวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธีดังกล่าว
ไม่จ�ำต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกปีภาษี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีภาษี
เพราะกฎหมายมิได้บังคับว่าหากเลือกวิธีใดแล้วต้องใช้วิธีนั้นทุกปีภาษี
ตลอดไป ที่วรรคท้ายของมาตรา 57 ฉ บัญญัติว่า “เมื่อได้เลือกยื่นรายการ
ตามวรรคสองและวรรคสามในปีภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการ
ส�ำหรับปีภาษีนนั้ ตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมตั ใิ ห้เปลีย่ นแปลงวิธกี ารเลือก
ยืน่ รายการดังกล่าว” หมายถึงการเปลีย่ นแปลงเฉพาะปีภาษีนนั้ ๆเท่านัน้ มิได้
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในปีภาษีอื่น
ปัญหาว่าหากมีภาษีคา้ งช�ำระ สามีและภริยาต้องร่วมรับผิดใน
การเสียภาษีที่ค้างช�ำระนั้นหรือไม่?
บทบัญญัติเดิมคือมาตรา 57 ตรี ก�ำหนดให้สามีมีหน้าที่และ
ความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แต่ถ้ามีภาษีค้างช�ำระและภริยา

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

107

ได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้ภริยาร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้าง
ช�ำระนัน้ ด้วย แต่ตามบทบัญญัตใิ หม่คอื มาตรา 57 ฉ สามีภริยามีสทิ ธิเลือก
ยื่นรายการและเสียภาษีแยกหรือรวมกันได้ กรณียื่นรายการและเสียภาษี
แยกกันนั้น มาตรา 57 ฉ มิได้บัญญัติให้สามีและภริยาต้องร่วมรับผิดในการ
เสียภาษีที่ค้างช�ำระ เฉพาะกรณียื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเท่านั้นที่
บัญญัติให้สามีและภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช�ำระ แม้จะมี
การแยกยืน่ รายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นเงินได้จากเงินเดือนค่าจ้าง
ตามมาตรา 40(1) ก็ตาม

2. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่าย
พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555
มิได้แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหักค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด ฉะนัน้ การหัก
ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีของสามีและภริยายังคงเป็นไปตามมาตรา 42 ทวิ
ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี กรณีที่ไม่อาจแยกได้อย่าง
ชัดแจ้งว่าเงินได้พงึ ประเมินนัน้ เป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจ�ำนวนเท่าใด
และสามีและภริยาตกลงแบ่งเงินได้กัน และเงินได้พึงประเมินประเภทนั้นได้
ก�ำหนดให้หักค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและสมควรได้ ก็ให้สามีและภริยา
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของเงินได้พึงประเมินที่ได้แบ่งเป็นของแต่ละฝ่าย
ตัวอย่าง
สามีและภริยามีเงินได้จากการขายอาหารร่วมกันซึ่งไม่อาจแยกได้
จ�ำนวน 400,000 บาท โดยสามีและภริยาได้เลือกแบ่งเงินได้ดังกล่าวตาม
ส่วนที่ตกลงกัน คือส่วนของสามีร้อยละ 40 เป็นเงิน 160,000 บาท
( 400,000x40/100 ) ส่วนของภริยาร้อยละ 60 เป็นเงิน 240,000 บาท
( 400,000x60/100 ) ซึ่งกิจการดังกล่าวมีหลักฐานพิสูจน์ค่าใช้จ่ายรวม
360,000 บาท ดังนั้น ถ้าเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและสมควร
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สามีและภริยาจะต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของเงินได้ โดยสามีหักได้
144,000 บาท ( 360,000x70/100 ) ภริ ย าหั ก ได้ 216,000 บาท
( 360,000x60/100 ) หรือสามีเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาซึ่งหักได้
ร้ อ ยละ 70 (ตามอั ต ราที่ ก ฎหมายก� ำ หนด) เป็ น เงิ น 112,000 บาท
( 160,000x70/100 ) ส่วนภริยาเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและ
สมควรตามส่วนเฉลี่ยจ�ำนวน 216,000 บาท ก็ได้1
นอกจากนี้ยังท�ำให้การหักค่าใช้จ่ายส�ำหรับเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40(1) และ (2) เปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร บัญญัติว่า “เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40(1) และ (2)
ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 แต่รวมกันต้องไม่เกิน
60,000 บาท
ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่ง และ
ความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้ตาม
เกณฑ์ในวรรคหนึ่ง”
ตามบทบัญญัติดังกล่าวหากเงินได้ที่ภริยาได้รับเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(1) เท่านัน้ ภริยาย่อมหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาได้รอ้ ยละ 40
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท แต่ถ้าภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)
รวมอยู่ด้วย เงินได้ดังกล่าวเดิมมาตรา 57 ตรีให้ถือเป็นเงินได้ของสามี จะ
ต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่าย เพราะมาตรา 42 ทวิก�ำหนดให้เงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(1) และ (2) หักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมารวมกันได้ไม่เกิน 60,000
บาท และถ้าภริยาใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายส�ำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(1) เต็มจ�ำนวน 60,000 บาทแล้ว สามีไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายส�ำหรับเงิน
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) ของภริยาอีก มิฉะนั้น จะเป็นการใช้สิทธิ
1

กรมสรรพากร, ค�ำชีแ้ จงกรมสรรพากร เรือ่ งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดเก็บภาษี
เงินได้บคุ คลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 มกราคม 2556, หน้า 3.
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หักค่าใช้จา่ ยเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด ( ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1045/2551)
แต่เมื่อตามกฎหมายใหม่คือ มาตรา 57 ฉ สามีและภริยามีสิทธิเลือกยื่น
รายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน เงินได้ของภริยาไม่ถือเป็นเงินได้ของ
สามี แต่ละฝ่ายจึงมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน
60,000 บาท โดยไม่ต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี กรณี
ที่นอกจากจะมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แล้ว ยังมีเงินได้
พึงประเมินประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น เงินได้จากค่าเช่าตามมาตรา 40(5)
และมีการแยกยื่นรายการและเสียภาษีส�ำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(1) ก็ต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) ที่
รวมยื่นรายการและเสียภาษี และหากการแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) ได้มีการหักค่าใช้จ่ายเป็นการ
เหมาเต็มจ�ำนวน 60,000 บาท แล้วจะมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอีกไม่ได้

3. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการหักค่าลดหย่อน
มาตรา 47 (2) แห่งประมวลรัษฎากรเดิมบัญญัติว่า “ในกรณีสามี
ภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มอี ยูต่ ลอดปีภาษี การหัก
ค่าลดหย่อนตาม (1) (ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท
แต่ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อน
ได้ตาม (1) (ก) และส�ำหรับการหักลดหย่อนตาม (ค) (ฉ) และ (ซ) ให้ต่างฝ่าย
ต่างหักได้กึ่งหนึ่งตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละกรณี”
บทบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 มาตรา 3 และให้ใช้ความต่อไป
นีแ้ ทน “(2) ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อนตาม (1)
(ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท” บทบัญญัติใหม่นี้
ใช้บังคับส�ำหรับเงินได้พึงประเมินประจ�ำปีภาษี พ.ศ. 2555 ที่จะต้องยื่น
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รายการใน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
บทบัญญัติใหม่ให้หักค่าลดหย่อนส�ำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 47 (1)
(ก) และสามีหรือภริยา ตามมาตรา 47(1) (ข) รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท
โดยไม่ค�ำนึงว่าความเป็นสามีภริยาจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ จึงต่างจาก
บทบัญญัติเดิมที่ความเป็นสามีและภริยาจะต้องมีอยู่ตลอดปีภาษีจึงจะ
หักลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท
นอกจากนี้บทบัญญัติเดิมการหักค่าลดหย่อนบุตรตามมาตรา 47 (1)
(ค) การศึกษาบุตรตามมาตรา 47 (1) (ฉ) และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา
47 (1) (ซ) ต่างฝ่ายต่างหักได้กึ่งหนึ่งตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละกรณี
บทบัญญัตใิ หม่มกี ารยกเลิกบทบัญญัตเิ ดิม จึงมีปญ
ั หาว่าตามบทบัญญัตใิ หม่
สามีและภริยามีสิทธิหักลดหย่อนบุตร การศึกษาบุตรและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ได้หรือไม่เพียงใด?
บทบัญญัติเดิมให้หักลดหย่อนได้เพียงกึ่งหนึ่ง เมื่อมีการยกเลิก
แสดงว่าบทบัญญัติใหม่มีเจตนารมณ์ให้หักลดหย่อนได้เต็มจ�ำนวน ฉะนั้น
ส�ำหรับบุตรและการศึกษาบุตรนั้น หากสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิน� ำบุตรและการศึกษาบุตรมาหักได้เต็มจ� ำนวนตามที่
มาตรา 47 (1) (ค) และ (ฉ) ได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะมี
อยูต่ ลอดปีภาษีหรือไม่ ส่วนดอกเบีย้ เงินกูย้ มื นัน้ หากสามีและภริยาต่างฝ่าย
ต่างมีเงินได้และต่างฝ่ายต่างกู้ยืม ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิหักลดหย่อนส�ำหรับ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนของตนตามเกณฑ์ที่มาตรา 47 (1) (ซ) ได้ก�ำหนดไว้
ทั้ ง นี้ ไม่ ว ่ า ความเป็ น สามี ภ ริ ย าจะได้ มี อ ยู ่ ต ลอดปี ภ าษี ห รื อ ไม่ ก็ ต าม2
บทบัญญัติใหม่จึงให้สิทธิสามีและภริยาหักค่าลดหย่อนบุตร การศึกษาบุตร
และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เพิ่มขึ้น
2

กรมสรรพากร, เพิง่ อ้าง, หน้า 7.
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4. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจ�ำนวนภาษีที่เสีย
การที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้อัตราก้าวหน้า ( Progressive
Rate ) ทีเ่ งินได้สทุ ธิยงิ่ สูงยิง่ ต้องเสียภาษีในอัตราสูงนัน้ การไม่ให้ถอื เอาเงินได้
ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีตามกฎหมายใหม่นั้น โดยทั่วไปย่อมท�ำให้
จ�ำนวนภาษีทตี่ อ้ งเสียน้อยลง เพราะเมือ่ ฐานภาษีตำ�่ ลง อัตราภาษีทแี่ ต่ละฝ่าย
ต้องเสียก็ตำ�่ ลงด้วย และอีกเหตุผลหนึง่ ก็คอื การยกเว้นภาษีสำ� หรับเงินได้สทุ ธิ
150,000 บาท แรกต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้น แต่ถ้าถือเอาเงินได้ของภริยา
เป็นเงินได้ของสามีจะได้รับยกเว้นเพียง 150,000 บาท เท่านั้น
ตัวอย่าง
สามีมเี งินได้จากเงินเดือนค่าจ้างรวมทัง้ ปี 300,000 บาท ภริยามีเงินได้
จากค่าจ้างสอบบัญชีรวมทั้งปี 1,000,000 บาท ทั้งคู่ยังไม่มีบุตรและไม่มี
ค่ า ลดหย่ อ นประเภทอื่ น นอกจากค่ า ลดหย่ อ นส� ำ หรั บ ผู ้ มี เ งิ น ได้ ค นละ
30,000 บาท
หากไม่ถอื เอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี การค�ำนวณภาษี
ของแต่ละฝ่ายจะเป็นดังนี้
สามี
1. เงินได้จากเงินเดือนค่าจ้างทั้งปี
300,000 บาท
2. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
3. เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
240,000 บาท
4. หักลดหย่อนผู้มีเงินได้
30,000 บาท
210,000 บาท
5. เหลือเป็นเงินได้สุทธิ
6. เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สุทธิส่วนที่เหลือ 60,000 บาท เสียภาษีใน
อัตราร้อยละ 10
6,000 บาท
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ภริยา
1,000,000 บาท
1. เงินได้จากค่าจ้างสอบบัญชีรวมทั้งปี
2. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 30
300,000 บาท
3. เหลือเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
700,000 บาท
4. หักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้
30,000 บาท
5. เหลือเป็นเงินได้สุทธิ
670,000 บาท
6. เงินได้สุทธิ 150,000 บาท แรกได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สุทธิ 350,000 บาท เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 10 = 35,000 บาท และเงินได้สุทธิส่วนที่เหลือ
170,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 = 34,000 บาท
รวมเสียภาษี
69,000 บาท
ภาษีของสามีและภริยารวมเป็นเงิน 6,000 + 69,000 = 75,000 บาท
แต่ถ้าถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี การค�ำนวณภาษี
จะเป็นดังนี้
1. เงินได้จากเงินเดือนค่าจ้างทั้งปีของสามี
300,000 บาท
2. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
3. เหลือเงินได้ของสามีหลังหักค่าใช้จ่าย
240,000 บาท
4. เงินได้จากค่าจ้างสอบบัญชีรวมทั้งปีของภริยา 1,000,000 บาท
5. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 30
300,000 บาท
6. เหลือเงินได้ของภริยาหลังจากหักค่าใช้จ่าย
700,000 บาท
7. รวมเงินได้ของสามีและภริยาหลังหักค่าใช้จ่าย 940,000 บาท
8. หักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้คนละ 30,000 รวม 60,000 บาท
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9. เหลือเป็นเงินได้สุทธิ
880,000 บาท
10.เงินได้สุทธิ 150,000 บาท แรกได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สุทธิ 350,000 บาท
เสียในอัตราร้อยละ 10 = 35,000 บาท
เงินได้สุทธิส่วนที่เหลือ 380,000 บาท
เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 = 76,000 บาท
รวมเสียภาษี
111,000 บาท
ฉะนั้น กรณีถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีจะเสียภาษี
มากกว่ากรณีไม่ถอื เอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี 111,000 – 75,000
= 35,000 บาท
เหตุที่การถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีเสียภาษีมากกว่า
เพราะเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 มากกว่า และเงินได้สุทธิ
150,000 บาทแรกไดรับยกเว้นภาษีเพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่การไม่ถือเอา
เงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีได้รับยกเว้นภาษีทั้งสองฝ่าย และจาก
ตัวอย่างดังกล่าวเมื่อกฎหมายใหม่ให้สิทธิสามีและภริยาแยกหรือรวมยื่น
รายการและเสียภาษีได้ สามีและภริยาก็ควรจะแยกยืน่ รายการและเสียภาษี
ต่างหากจากกัน
อย่างไรก็ดี ในกรณีทฝี่ า่ ยหนึง่ มีคา่ ลดหย่อนทีจ่ ะหักได้มากกว่าอีกฝ่าย
การถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีจะท�ำให้เสียภาษีนอ้ ยกว่ากรณี
ไม่ถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี เช่น ตามตัวอย่างดังกล่าวหาก
ภริยามีแต่คา่ ลดหย่อนส�ำหรับผูม้ เี งินได้ 30,000 บาท เท่านัน้ ในขณะทีส่ ามี
นอกจากจะมีคา่ ลดหย่อนส�ำหรับผูม้ เี งินได้ 30,000 บาท และยังมีคา่ ลดหย่อน
เบีย้ ประกันชีวติ 100,000 บาท ค่าลดหย่อนเงินสะสมทีจ่ า่ ยเข้ากองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ 10,000 บาท ค่าลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
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9,000 บาท ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของสามี 60,000 บาท
และค่าลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ 120,000
บาท รวมค่าลดหย่อนของสามีทั้งสิ้นเป็นเงิน 329,000 บาท หากไม่ถือเอา
เงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี สามีไม่ต้องเสียภาษี แต่ภริยายังคงต้อง
เสียภาษี 69,000 บาท แต่ถ้าถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี
ค่าลดหย่อนของสามีจะช่วยท�ำให้เสียภาษีน้อยลง ดังนี้
940,000 บาท
1. เงินได้ของสามีและภริยาหลังหักค่าใช้จ่าย
2. หักค่าลดหย่อนของสามีทั้งสิ้น 329,000บาท
ของภริยาอีก 30,000 บาท รวม
359,000 บาท
3. เหลือเป็นเงินได้สุทธิ
581,000 บาท
4. เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สุทธิ 350,000 บาท เสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 10 = 35,000 บาท
เงินได้สุทธิส่วนที่เหลือ 81,000 บาท
เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 = 16,200 บาท
รวมเสียภาษี
51,200 บาท
จะเห็นได้ว่าเสียภาษีน้อยกว่ากรณีไม่ถือเอาเงินได้ของภริยาเป็น
เงินได้ของสามี 69,000 - 51,200 = 17,800 บาท
ฉะนัน้ การไม่ถอื เอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีจงึ มิได้เป็น
ประโยชน์แก่สามี และภริยาทุกกรณี มีบางกรณีที่ท�ำให้สามีและภริยาเสีย
ประโยชน์มากกว่า การที่กฎหมายใหม่คือ มาตรา 57 ฉ ให้สามีและภริยา
มีสิทธิเลือกถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีหรือไม่ หรือให้มีสิทธิ
ยืน่ รายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกันหรือรวมกันทัง้ หมดหรือบางส่วน
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ดังกล่าวมาแล้ว จึงเป็นการให้สิทธิสามีและภริยาในการเลือกเสียภาษี
อย่างเต็มที่

สรุปและข้อเสนอแนะ
การไม่ถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีย่อมเป็นแรงจูงใจให้
ภริยาท�ำงาน ท�ำธุรกิจหรือหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ท�ำให้ครอบครัวมี
รายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคง และในรายที่ท�ำงาน ท�ำธุรกิจหรือหารายได้
อยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีให้บุคคลอื่นมีรายได้แทนเพื่อหนีภาษี (Tax Evasion)
หรือไม่ต้องใช้วิธีไม่จดทะเบียนสมรสเพื่อท�ำให้ฐานภาษีแคบลง หรือจด
ทะเบียนหย่า หรือจัดตั้งคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
เพื่อเลี่ยงภาษี การไม่ถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีจึงเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้เสียภาษี แม้จะท�ำให้ฐานภาษีแคบลงกว่าการถือ
เอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี อาจท�ำให้รฐั เก็บภาษีได้นอ้ ยกว่าเดิม
แต่กอ็ าจจะไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะเมือ่ การไม่ถอื เอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้
ของสามีท�ำให้ภริยามีก�ำลังใจที่จะท�ำงาน ท�ำธุรกิจหรือหารายได้เพิ่มขึ้น
รัฐก็เก็บภาษีได้มากขึ้นเป็นเงาตามตัว อย่างไรก็ดี การให้สิทธิสามีและภริยา
มีสทิ ธิเลือกถือเอาเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีหรือไม่ หรือให้สทิ ธิยนื่
รายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากกันหรือรวมกันทั้งหมดหรือบางส่วน
เพือ่ ให้สามีและภริยาเสียภาษีนอ้ ยลง ก็เป็นแรงจูงใจให้สามีและภริยาท�ำงาน
ท�ำธุรกิจหรือหารายได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้รัฐเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 50(2) (ข) ซึง่ ผูม้ เี งินได้มสี ทิ ธิเลือกเป็นภาษีสดุ ท้าย
(Final Tax) หรือน�ำมารวมค�ำนวณภาษีประจ�ำปีตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 48 (3) (ก) นั้น เดิมหากเลือกน�ำมารวมค�ำนวณจะต้องถือเป็นเงินได้
ของสามี ท�ำให้เสียภาษีเพิม่ ขึน้ หรือขอคืนภาษีได้นอ้ ยลง แต่เมือ่ กฎหมายใหม่
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ให้สิทธิเลือกไม่ถือว่าดอกเบี้ยที่จะน�ำมารวมค�ำนวณเป็นเงินได้ของสามี
ก็ทำ� ให้ไม่ตอ้ งเสียภาษีเพิม่ ขึน้ หรือขอคืนภาษีได้มากขึน้ กฎหมายใหม่จงึ ท�ำให้
โอกาสเลือกน�ำดอกเบีย้ มารวมค�ำนวณภาษีประจ�ำปีในนามของสามีหรือภริยา
เองมีมากขึน้ และเป็นแรงจูงใจให้มกี ารออมเพิม่ มากขึน้ เป็นผลดีตอ่ เศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งกรณีนี้สามีและภริยาควรจะแยกยื่นรายการและเสียภาษี
ต่างหากจากกัน จึงจะไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นหรือขอคืนภาษีได้มากขึ้น
กรณี เ งิ น ปั น ผลที่ ไ ด้ รั บ จากบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลก็
เช่นเดียวกัน เมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 50 (2) (จ) แล้ว ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกเป็นภาษีสุดท้าย (Final Tax)
หรือน�ำมารวมค�ำนวณภาษีประจ�ำปีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 48 (3)
วรรคท้าย ก็ได้ ซึ่งควรจะน�ำมารวมค�ำนวณ เพราะจะได้รับเครดิตภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ท�ำให้ได้รบั ภาษีคนื เนือ่ งจากการให้เครดิต
ภาษีเป็นการขจัดภาระภาษีซ�้ำซ้อนของเงินปันผลซึ่งเคยเสียภาษีมาแล้วใน
ตอนที่เป็นก�ำไรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่การน�ำมารวม
ค�ำนวณนั้นหากผู้ได้รับเงินปันผลเป็นภริยา เดิมต้องถือเป็นเงินได้ของสามี
และรวมค�ำนวณภาษีในนามของสามี ท�ำให้ได้รับคืนภาษีน้อยลง แต่เมื่อ
กฎหมายใหม่ให้สทิ ธิเลือกไม่ถอื ว่าเงินปันผลทีจ่ ะน�ำมารวมค�ำนวณเป็นเงินได้
ของสามี ก็ทำ� ให้ได้รบั ภาษีคนื เพิม่ ขึน้ กฎหมายใหม่จงึ เป็นแรงจูงใจให้มกี าร
ลงทุนซือ้ หุน้ ในนามของสามีหรือภริยาเพิม่ มากขึน้ เป็นผลดีตอ่ เศรษฐกิจของ
ประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้สามีและภริยาควรจะแยกยื่นรายการและ
เสียภาษีต่างหากจากกันจึงจะได้รับภาษีคืนเพิ่มขึ้น
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สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กรณีสทิ ธิของผูต้ อ้ งหาและจ�าเลยในการได้รบั ความช่วยเหลือ
จากรัฐโดยการจัดหาทนายความช่วยเหลือทางคดี
ชีพ จุลมนต์*

บทน�า
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในประเทศไทยปัจจุบันมีกำรพัฒนำ
เรือ่ งเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนมำกขึน้ รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มีบทบัญญัติให้รัฐต้องด�ำเนินกำร
ตำมแนวนโยบำยด้ำนกฎหมำยและกำรยุติธรรมไว้ในมำตรำ 81 เช่น รัฐต้อง
ดูแลให้มีกำรปฏิบัติและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึงจัดระบบงำนรำชกำรและงำนของรัฐอย่ำงอื่นใน
กระบวนกำรยุตธิ รรมให้มปี ระสิทธิภำพ รวมถึงกำรคุม้ ครองสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคลให้พ้นจำกกำรล่วงละเมิดโดยเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ และต้องอ�ำนวย
ควำมยุติธรรมแก่ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นต้น
กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมภำยใต้ระบบกำรด�ำเนินคดีอำญำนั้น มี
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับกำรคุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งหำและจ�ำเลยให้มศี กั ยภำพใน
กำรต่อสู้คดี เพื่อให้ได้รับควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรมตำมครรลองของ
กฎหมำยไว้ในมำตรำ 39 และมำตรำ 40 หลำยประกำร อำทิ
สิ ท ธิ ที่ จ ะได้รับกำรสันนิษฐำนไว้ก ่อนว่ ำ ผู ้ ต ้ อ งหำหรื อ จ� ำ เลยไม่ มี
ควำมผิด ก่อนมีค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดแสดงว่ำบุคคลใดได้กระท�ำควำมผิด
* รองประธำนศำลฎีกำ, ผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย
(นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยำลัยรัฐธรรมนูญศึกษำ ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ.
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จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิดมิได้
สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ที่จะได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย
และได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
สิทธิทจี่ ะได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรม
สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองและความช่ ว ยเหลื อ ที่ จ� ำ เป็ น และ
เหมาะสมจากรัฐ รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากทนายความ และการ
ได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้แล้ว แต่ในทาง
ปฏิบัติยังปรากฏถึงความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่มีฐานะยากจนหรืออ่อนด้อยทางความรู้ด้านกฎหมาย
และเป็นผู้ที่ได้รับความไม่เสมอภาคทางโอกาสและถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม
ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือพึ่งพากระบวนการยุติธรรมจากรัฐได้อย่างเต็มที่
อันมีสาเหตุมาจากกระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้คดีเป็นกระบวนการที่มี
ความซับซ้อน เต็มไปด้วยรูปแบบพิธีการ มีค่าใช้จ่ายและต้องอาศัยความรู้
ทางกฎหมายเป็นอย่างมาก แม้รฐั หรือองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมบางแห่ง
จะให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป หรือให้ความ
ช่วยเหลือด้านทนายความแล้วก็ตาม ยังมิได้ทำ� ให้คนเหล่านีไ้ ด้รบั ความเสมอภาค
และความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมของรัฐ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของสิทธิการมีทนายความให้การช่วยเหลือ (right to counsel) ในการต่อสู้
คดีอาญาทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาล ซึ่งรัฐจัดหาให้กับ
บุคคลเหล่านี้ พบว่ายังขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควรทั้งในด้านจ�ำนวน ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของทนายความ ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากรัฐอย่างพอเพียง นอกจากนี้ อิทธิพลของการน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดที่มีผลต่อทัศนคติและความรู้สึกของ
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ประชาชนต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�ำความผิดโน้มเอียงไปในลักษณะ
ที่ด่วนสรุปไปก่อนที่จะมีค�ำพิพากษาของศาล ท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่เหมาะสมเป็นธรรมเท่าที่ควร ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงท�ำให้คนที่ด้อย
กว่าทั้งฐานะและความรู้ แล้วต้องตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาและจ�ำเลยยังคง
เสียโอกาสและเสียเปรียบในการพิสจู น์ความบริสทุ ธิข์ องตนเองหรือการต่อสูค้ ดี
ต่างจากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่มีฐานะอยู่ในระบบอุปถัมภ์หรือมีอิทธิพล
สามารถที่จะหาทนายความที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาให้
ความช่วยเหลือในการต่อสูค้ ดี ความแตกต่างทางฐานะระหว่างความรวยและ
ความจนที่เป็นข้อจ�ำกัดเรื่องการไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม และการได้
รับความไม่เสมอภาคจากกระบวนการยุติธรรมนี้ ควรจะต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพือ่ ให้บทบัญญัตขิ องกฎหมายได้บรรลุ
ถึงหลักนิตธิ รรม (Rule of Law) ทีบ่ คุ คลทุกคนต้องได้รบั ความเสมอภาคและ
ได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุผลของความแตกต่างในสถานะทางด้านเศรษฐกิจ

แนวคิดเกีย่ วกับการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งหาและจ�ำเลย
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รูปแบบของการด�ำเนินคดีอาญาในประเทศไทยมีลักษณะผสมผสาน
กันแต่ค่อนไปทางระบบกล่าวหาอยู่มาก การพิสูจน์ความจริงในรูปแบบของ
การด�ำเนินคดีระบบนี้จะประสบความส�ำเร็จได้ คู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องมี
ศักยภาพเท่าเทียมกัน อยู่ในฐานะที่ใกล้เคียงกัน (two sides of the
adversaries must be equal) การสร้างความเสมอภาคให้กบั ผูต้ อ้ งหาและ
จ�ำเลยผู้ยากไร้ คือ การช่วยเหลือยกระดับผู้ต้องหาและจ�ำเลยให้อยู่ในสภาพ
ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอีกฝ่ายในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนซึ่งจะท�ำให้
กระบวนการค้นหาความจริงในระบบกล่าวหามีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
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ข้อเท็จจริงเป็นทีย่ อมรับว่ารัฐในฐานะโจทก์ในคดีอาญามีศกั ยภาพในการต่อสู้
คดีอาญาสูงกว่าฝ่ายจ�ำเลยซึ่งเป็นประชาชนธรรมดา
การด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญามิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะ
ลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดเพียงอย่างเดียว แต่ยงั เป็นการเปิดโอกาสให้กบั ผูต้ อ้ งหา
หรื อ จ� ำ เลยได้ พิ สู จ น์ ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข องตนเองด้ ว ย การด� ำ เนิ น กระบวน
พิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ นอกจากจะเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมแล้ว ขณะเดียวกันก็จะต้องค�ำนึงถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ตอ้ งหา และจ�ำเลยในระหว่างขั้นตอนของการด�ำเนินคดีอกี ด้วย เพราะ
บุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาคและสมควรได้รับความคุ้มครองเท่าเทียม
กันตามกฎหมาย กฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจึงปรากฏบทบัญญัติที่ให้
ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ต้องหาและจ�ำเลยในคดีอาญาอยู่หลายประการ
แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการค้นหาความจริงบางคดีมีความซับซ้อนยุ่งยาก
เต็มไปด้วยขั้นตอนการด�ำเนินการ มีค่าใช้จ่าย และต้องอาศัยความรู้ด้าน
กฎหมาย เกินกว่าทีป่ ระชาชนโดยทัว่ ไปจะเข้าใจและสามารถด�ำเนินการต่างๆ
ด้วยตนเอง ในขณะที่ฝ่ายรัฐมีความพร้อมทั้งบุคคลากร งบประมาณ และ
ระบบงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ยิ่งหากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นคน
ที่ด้อยทั้งความรู้และทุนทรัพย์ ก็ย่อมเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างมากในการ
ต่อสู้คดี โอกาสที่จะต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมย่อมมีความยุ่งยากและ
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในการแสวงหาความยุติธรรมให้กับตนเอง
จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องด�ำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองและสร้าง
ความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
สังคมที่ใช้หลักนิติธรรม (The Rule of Law) กระบวนการยุติธรรม
เป็ น หน่ว ยงานที่ มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะเป็ นองค์ กรที่ มี หน้ า ที่
รับประกันว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่าง
เสมอภาค (equal justice under law) กระบวนการยุติธรรมที่ดีจะต้อง
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สามารถน�ำหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโดยพื้นฐานแล้วต้องมุ่งไปสู่
การสร้างความเป็นธรรมไปสู่การปฏิบัติให้ได้
รูปแบบกลไกของรัฐในการให้บริการด้านความยุติธรรม มีลักษณะที่
เป็นแบบแผนพิธีการที่ซับซ้อนเป็นทางการต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายและ
มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง อั น เป็ น ระบบที่ มิ ไ ด้ ถู ก ออกแบบมาโดยมี มิ ติ มุ ม มองของ
“คนจน” อยู่ด้วย ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้เกิดอุปสรรคแก่คนจนในการที่จะ
เข้าถึงความยุติธรรม (access to Justice) เพราะเหตุจากความยากจน
ท�ำให้คนจนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ไม่รู้กฎหมายและสิทธิตามกฎหมาย
มีสถานภาพที่ต�่ำต้อยในสังคม จึงมักตกเป็นเหยื่อของการถูกเอาเปรียบ
หลอกลวงหรือละเมิดสิทธิจากคนทีม่ สี ถานภาพเหนือกว่าทัง้ ด้านความรูแ้ ละ
ฐานะ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นคนจนมักจะไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม อาจจะ
เป็นเพราะไม่รู้ว่าตนเองถูกเอาเปรียบหรือถูกละเมิดสิทธิ ถึงรู้ก็ไม่กล้าหรือ
ไม่มนั่ ใจทีจ่ ะเข้าไปขอรับบริการ เพราะเกรงว่าจะได้รบั การดูถกู เหยียดหยาม
หรือเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถอธิบายทุกข์ร้อนของตนด้วยความสลับ
ซับซ้อนของเรื่องราว หรือเพราะไม่รู้ภาษากฎหมาย หลายกรณีที่กว่าจะ
ตัดสินใจขอความช่วยเหลือเรือ่ งก็ลกุ ลามเป็นข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งซึง่ ต้อง
เข้าไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว ในกรณีเช่นนี้ทั้งผู้ถูกเอาเปรียบและ
ผู้เอาเปรียบต่างก็มีสถานะเป็น “คู่ความ” ซึ่งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่
พร้อมจะอ�ำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน
ภายใต้กติกาที่เป็นธรรม แต่การต่อสู้อย่างเป็นธรรมภายใต้สถานภาพที่
ไม่เท่าเทียมกันย่อมน�ำมาซึ่งความไม่ยุติธรรมนั่นเอง1

1

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน
สืบค้นจาก http:www.geocities.com/rightfreedom/ academic
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สิทธิของผูต้ อ้ งหาและจ�ำเลยทีจ่ ะมีทนายความให้ความช่วยเหลือ
ในคดีอาญา
ความจ�ำเป็นที่จะมีที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ที่ให้ค�ำแนะน�ำทางด้าน
กฎหมายเกีย่ วกับสิทธิหรือหลักประกันสิทธิต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ แนวทางการต่อสูค้ ดี
หรือร่วมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลในกระบวนพิจารณาคดีอาญา เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงและพิสจู น์ถงึ ความบริสทุ ธิข์ องผูต้ อ้ งหาและจ�ำเลย การด�ำเนินการ
เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ต้องหาและจ�ำเลยระหว่างการพิจารณาคดี เช่น
การโต้แย้งคัดค้านการสอบสวนทีม่ ชิ อบ การขอให้ปล่อยในกรณีทมี่ กี ารคุมขัง
โดยมิชอบ การยื่นขอปล่อยชั่วคราว การยื่นค�ำร้องหรือค�ำขอ หรือค�ำให้การ
การน�ำสืบพยานหรือถามค้านพยานในศาล เป็นต้น2 เป็นเหตุผลส�ำคัญที่
แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องหาและจ�ำเลยจะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากทนายความ
บรรดาสิทธิต่างๆ ที่มีการรับรองโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้น
สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากทนายความที่มีประสิทธิภาพ (right to
counsel ) ถือว่ามีความส�ำคัญที่สุด เพราะเป็นสิทธิที่จะคุ้มครองไม่ให้มีการ
ละเมิดสิทธิอื่นๆ ของผู้ต้องหาและจ�ำเลยในคดีอาญา เช่น หากผู้ต้องหามี
ทนายความที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระบวนการต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ชั้ น จั บ กุ ม และ
ชั้นสอบสวนก็จะด�ำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะหากมีการ
ละเมิดสิทธิ ทนายความก็จะเข้าไปช่วยดูแลให้ 3
2

ณรงค์ ใจหาญ, “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งหาและจ�ำเลยในคดี
อาญา”, ในรายงานการเสวนาทางวิชาการ เรือ่ ง การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งหาและ
จ�ำเลย (กรุงเทพมหานคร:, 2546), หน้า 77 – 90.
3
พรเพชร วิชิตชลชัย, “ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา”, ใน การเสวนาทาง
วิชาการ เรือ่ ง การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู้ อ้ งหาและจ�ำเลย : การสร้างความเสมอภาค
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No Right to Counsel is No Right to Defend.
No Right to Defend means No Justice.
สิทธิของผู้ต้องหาและจ�ำเลยในคดีอาญา ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จากทนายความ เป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ส�ำหรับสิทธิที่จะต่อสู้คดี ซึ่งถือเป็น
รากฐานของระบบงานยุตธิ รรมทางอาญา หากปราศจากสิทธิดงั กล่าวเสียแล้ว
ความยุติธรรมจักเกิดขึ้นมิได้เลย4
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติ
รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจ�ำเลยในคดีอาญาไว้หลายประการ
อาทิ
มาตรา 39 วรรคสอง
“...ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
ไม่มีความผิด ก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำ
ความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิดไม่ได้”
สิทธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานว่าบริสทุ ธิน์ ี้ สอดคล้องกับปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งก�ำหนดว่า บุคคลซึ่งถูก
กล่าวหาด้วยความผิดอาญามีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าบริสทุ ธิ์
จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยการพิจารณาโดย
และความยุติธรรมในระบบการด�ำเนินคดีอาญาของไทย จัดโดยเนติบัณฑิตยสภา ร่วมกับ
กระทรวงยุตธิ รรม และโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
กรุงเทพมหานคร, 9 มกราคม 2546.
4
จรัญ ภักดีธนากุล, เสนอกรอบความคิดใน การเสวนาทางวิชาการ เรือ่ ง “การช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจ�ำเลย:การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบ
การด�ำเนินคดีอาญาของไทย,” จัดโดย เนติบัณฑิตยสภา ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม และ
โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), วันพฤหัสบดี
ที่ 9 มกราคม 2546.
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เปิดเผย ณ ทีซ่ งึ่ ตนได้รบั หลักประกันทัง้ หมดทีจ่ ำ� เป็นในการต่อสูค้ ดี หลักการ
นี้เป็นการรับรองหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญาของอารยประเทศที่มี
เจตนารมณ์เพือ่ รับรองและคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลที่
ตกอยูใ่ นฐานะผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา เนือ่ งจากขัน้ ตอนของกระบวน
วิธีพิจารณาคดีอาญามีผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพด้านร่างกายของผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ตราบใดที่ยังไม่มีค�ำพิพากษา
ถึงที่สุด จะปฏิบัติเสมือนว่าเขาเป็นผู้กระท�ำผิดไม่ได้
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
“ (4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ�ำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย
หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการด�ำเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค�ำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ�ำเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จ�ำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วน
ค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
........
(7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร
การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในทางคดี จ ากทนายความ และการได้ รั บ
การปล่อยตัวชั่วคราว”
หลักการของรัฐธรรมนูญทีบ่ ญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิของผูต้ อ้ งหาและจ�ำเลย
ในคดีอาญาว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐใน
การจัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นว่านี้ นับว่าสอดคล้องกับ
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มาตรฐานสากลของหลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาและจ�ำเลยที่จะได้รับ
การปฏิบัติที่เป็นธรรมระหว่างการด�ำเนินคดี โดยสิทธิของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรมนั้น สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองไว้ในกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights ICCPR) ดังนี้
ข้อ 14
1. บุ ค คลทั้ ง ปวงย่ อ มเสมอกั น ในการพิ จ ารณาคดี ข องศาลและ
คณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งตนต้องหาว่ากระท�ำผิด หรือ
การพิจารณาคดีเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องตน บุคคลทุกคนย่อมมีสทิ ธิได้รบั
การพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย.........
2. บุ ค คลทุ ก คนซึ่ ง ต้ อ งหาว่ า กระท� ำ ผิ ด อาญา ต้ อ งมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
การสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าจะพิสจู น์ตามกฎหมายได้วา่ มีความผิด
3. ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซึง่ ต้องหาว่ากระท�ำผิดย่อม
มีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต�่ำ ดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค
(ก) สิทธิทจี่ ะได้รบั แจ้งโดยพลันซึง่ รายละเอียดเกีย่ วกับสภาพและ
เหตุแห่งความผิดที่กล่าวหาในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้
(ข) สิทธิทจี่ ะมีเวลาและได้รบั ความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการ
เพื่อสู้คดีและติดต่อกับทนายความที่ตนเลือกได้
(ค) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้าเกินความจ�ำเป็น
(ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิทธิที่จะ
ต่อสู้คดีด้วยตนเอง หรือโดยผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิที่
บุคคลจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย
หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใดๆ เพื่อประโยชน์
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แห่งความยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งมีการ
แต่งตัง้ ขึน้ โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีบคุ คลนัน้ ไม่สามารถรับภาระใน
การจ่ายค่าตอบแทน
จะเห็นได้ว่า สิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีอาญา ถือเป็นสิทธิที่
ได้รบั การยอมรับทีส่ ำ� คัญมากอย่างหนึง่ โดยถือว่าเป็นสิทธิตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประเภทสิทธิทางการเมืองหรือทางแพ่งและถือเป็น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีลักษณะเป็น
ข้อบังคับให้รัฐกระท�ำการอันเป็นเรื่องในทางบวกหรือเรียกว่าในทางปฏิฐาน
(Positive) สิทธิมนุษยชนประเภทนี้เป็นเรื่องที่ราษฎรไม่อาจใช้สิทธิได้เอง
แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐเป็นส�ำคัญ เช่น สิทธิที่จะมีทนายความโดย
ศาลตั้งให้ เป็นต้น

การจัดหาทนายความให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากมีบทบัญญัติให้
สิทธิผู้ต้องหาในการมีทนายความเพื่อช่วยเหลือในคดีแล้ว ยังมีบทบัญญัติให้
รัฐต้องจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาไว้ในกรณีดังนี้
“มาตรา 134/1 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่
ผู ้ ต ้ อ งหามี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น สิ บ แปดปี ใ นวั น ที่ พ นั ก งานสอบสวนแจ้ ง ข้ อ หา
ก่อนเริ่มถามค�ำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความ
หรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้
ในคดีทมี่ อี ตั ราโทษจ�ำคุก ก่อนเริม่ ถามค�ำให้การให้พนักงานสอบสวน
ถามผู ้ ต ้ อ งหาว่ า มี ท นายความหรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี แ ละผู ้ ต ้ อ งหาต้ อ งการ
ทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้
การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงาน
สอบสวนปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก� ำ หนดใน
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กฎกระทรวง และให้ ท นายความที่ รั ฐ จั ด หาให้ ไ ด้ รั บ เงิ น รางวั ล และ
ค่าใช้จา่ ยตามระเบียบทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมก�ำหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง
เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
หรือวรรคสามแล้ว ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบ
ผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบหรือแจ้งแต่
ไม่ ม าพบผู ้ ต ้ อ งหาภายในเวลาอั น สมควร ให้ พ นั ก งานสอบสวนท� ำ การ
สอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้องรอทนายความ แต่พนักงานสอบสวนต้อง
บันทึกเหตุนั้นไว้ในส�ำนวนการสอบสวนด้วย”
วิธีปฏิบัติในการสอบถามและ/หรือตั้งทนายความให้แก่ผู้ต้องหานั้น
มาตรา 134/1 ก� ำ หนดระดั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ้ ต ้ อ งหาในการมี
ทนายความไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอัตราโทษและอายุของผู้ต้องหา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในกรณีที่ผู้ต้องหา มีอายุ
ไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
คดีประเภทนี้ กฎหมายให้ความคุ้มครองระดับสูงสุด กล่าวคือ
ก่อนเริ่มถามค�ำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความ
หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ใ ห้ รั ฐ จั ด หาทนายความให้ ซึ่ ง จะสั ง เกตเห็ น ว่ า คดี ที่ มี
อั ต ราโทษหนั ก ถึ ง ประหารชี วิ ต หรื อ ผู ้ ต ้ อ งหามี วั ย วุ ฒิ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
ทนายความช่วยเหลือ เช่นนี้ หากผู้ต้องหาไม่มีทนายความพนักงานสอบสวน
ต้องจัดหาให้ โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าผูต้ อ้ งหาจะต้องการทนายความหรือไม่กต็ าม
พนักงานสอบสวนจะสอบปากค�ำผู้ต้องหา ในกรณีเช่นนี้โดยที่ไม่จัดหา
ทนายความให้ผู้ต้องหาไม่ได้ แม้ผู้ต้องหาจะสละสิทธิหรือแจ้งความประสงค์
ว่าไม่ต้องการทนายความก็ตาม
2. ในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก
ส�ำหรับคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก และผู้ต้องหามีอายุเกิน 18 ปี
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ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา มาตรา 134/1 วรรคสอง ให้ความ
คุ้มครองสิทธิในระดับต�่ำลงมา กล่าวคือ ก่อนเริ่มถามค�ำให้การ พนักงาน
สอบสวนเพียงแต่ตอ้ งสอบถามว่าผูต้ อ้ งหามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มแี ละผู้
ต้องหาต้องการ พนักงานสอบสวนจึงอยู่ในบังคับที่จะต้องจัดหาทนายความ
ให้ ดังนั้น หากสอบถามแล้วผู้ต้องหาแถลงว่าไม่มี แต่ไม่ต้องการทนายความ
พนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องจัดหาทนายความให้5
เมือ่ ผูต้ อ้ งหามีทนายความแล้ว ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญายั ง ได้ บั ญ ญั ติ สิ ท ธิ ข องผู ้ ต ้ อ งหาในการมี ท นายความช่ ว ยเหลื อ
ในชั้นการสอบสวน ดังนี้
มาตรา 134/3 ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้
วางใจเข้าฟังการสอบปากค�ำตนได้
สิทธิของผู้ต้องหาที่จะมีทนายความ หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง
การสอบปากค�ำตนได้ เป็นหลักประกันส�ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้
ผูต้ อ้ งหาได้รบั การสอบสวนด�ำเนินคดีจากพนักงานสอบสวนด้วยความบริสทุ ธิ์
ยุติธรรม ป้องกันมิให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการถามปากค�ำผู้ต้องหา
โดยมิชอบด้วยประการต่างๆ ดังเช่นทีพ่ นักงานสอบสวนเคยปฏิบตั มิ าในอดีต
บทบัญญัตินี้มีหลักการส�ำคัญเพียงประการเดียว คือ ก�ำหนดให้
ผูต้ อ้ งหามีสทิ ธิให้ทนายความหรือผูซ้ งึ่ ตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�ำของ
ตนได้ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า พนั ก งานสอบสวนจะท� ำ หน้ า ที่ ร วบรวม
พยานหลั ก ฐานเพื่ อ ค้ น หาความจริ ง ว่ า ผู ้ ต ้ อ งหามี ผิ ด หรื อ บริ สุ ท ธิ์ ต าม
เจตนารมณ์ของมาตรา 131 ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมใหม่ได้อย่างแท้จริง มาตรา 134/3
จึงบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ต้องหาว่า “ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้
ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�ำตนได้” ทั้งนี้ เพราะเมื่อผู้ต้องหาถูก
5

ธานิศ เกศวพิทักษ์, ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1
(กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์, 2548), หน้า 211.
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พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาด�ำเนินคดีแล้ว ผู้ต้องหาอาจตกอยู่ภายใต้เหตุ
ปัจจัยหลายประการทีอ่ าจก่อให้เกิดความกดดันแก่ผตู้ อ้ งหาอันอาจท�ำให้ตอ้ ง
จ�ำยอมต่อ ค�ำซักถามต่างๆ ของพนักงานสอบสวนโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ได้ อีก
ทัง้ การทีพ่ นักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานจนเห็นว่ามีหลักฐานตามสมควร
เพียงพอแก่การแจ้งข้อหา และแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาแล้ว บทบาทของ
พนักงานสอบสวนในช่วงนี้ ย่อมเสมือนว่าพนักงานสอบสวนยืนอยู่ในฐานะ
เป็นคู่ปฏิปักษ์กับผู้ต้องหา ซึ่งหลักการส�ำคัญของระบบปฏิปักษ์ (adversary
system) หรือระบบกล่าวหา (accusatorial system) นั้นมีแนวคิดอยู่บน
พืน้ ฐานทีว่ า่ การค้นหาความจริงจะสามารถท�ำได้ดที สี่ ดุ ถ้าทัง้ โจทก์และจ�ำเลย
มีความเท่าเทียมกัน6 ดังนั้น การที่ฝ่ายผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความ
หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากค�ำตนได้ ตามมาตรา 134/3
จึงเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผตู้ อ้ งหา
มีความสามารถเท่าเทียมกับพนักงานสอบสวน เพื่อให้การสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนในการค้นหาความจริงว่าผู้ต้องหามี
ความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ สามารถเกิดความสัมฤทธิผลได้อย่างเที่ยงธรรม
มาตรา 134/4 ในการถามค�ำให้การผู้ต้องหา ให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า
(1) ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ
ถ้อยค�ำทีผ่ ตู้ อ้ งหาให้การนัน้ อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง
การสอบปากค�ำตนได้
6

คนึง ฤาชัย กับคณะ “โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ งสิทธิผตู้ อ้ งหาจ�ำเลยและผูต้ อ้ งโทษ
ในคดีอาญา” เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540 หน้า 13 อ้างถึงใน ธานิศ เกศวพิทักษ์,
ค� ำ อธิ บ ายประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา เล่ ม 1 (กรุ ง เทพมหานคร:
จิรรัชการพิมพ์, 2548), หน้า 222-223.
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เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดค�ำให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหา
ไม่เต็มใจให้การเลย ก็ให้บันทึกไว้
ถ้อยค�ำใดๆ ทีผ่ ตู้ อ้ งหาให้ไว้ตอ่ พนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ
ตามวรรคหนึง่ หรือก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2
และมาตรา 134/3 จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ความผิดของ
ผู้นั้นไม่ได้
เมื่ อ พิ จ ารณาขั้ น ตอนการสอบถามและ/หรื อ ตั้ ง ทนายความให้
ผู้ต้องหาซึ่งมาตรา 134/1 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนกระท�ำ
“ก่อนเริ่มถามค�ำให้การ” ประกอบกับขั้นตอนการถามค�ำให้การผู้ต้องหา
ตามมาตรา 134/4 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวแล้ว จะเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ได้อย่างชัดแจ้งว่า ขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติในการสอบสวน
และ/หรือตัง้ ทนายความให้ผตู้ อ้ งหานัน้ พนักงานสอบสวนจะต้องกระท�ำก่อน
ทีจ่ ะด�ำเนินการแจ้งสิทธิตามมาตรา 134/4 วรรคหนึง่ (1) และ (2) ให้ผตู้ อ้ งหา
ทราบ ทั้งนี้ เพราะค�ำว่า “ก่อนเริ่มถามค�ำให้การ” ตามมาตรา 134/1 ย่อม
เป็นที่เห็นอยู่ในตัวว่าเป็นขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนต้องกระท�ำก่อน ค�ำว่า
“ในการถามค�ำให้การ” ตามมาตรา 134/4 วรรคหนึง่ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ที่กฎหมายก�ำหนดให้พนักงานสอบสวนต้องด�ำเนินการก่อนถามปากค�ำ
ผู้ต้องหาดังกล่าว เป็นกระบวนการที่กฎหมายก�ำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหาที่จะได้รับการด�ำเนินคดีอย่างเป็นธรรมในการสอบถามปากค�ำ
ผู้ต้องหา กฎหมายที่แก้ไขใหม่จึงก�ำหนดขั้นตอนบังคับให้พนักงานสอบสวน
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นกลไกส�ำคัญที่จะเป็นหลักประกันให้
เชือ่ ถือได้วา่ ถ้อยค�ำใดๆ ทีผ่ ตู้ อ้ งหาให้การไว้ตอ่ พนักงานสอบสวนนัน้ ผูต้ อ้ งหา
เต็มใจให้การด้วยความสมัครใจ ดังนัน้ หากพนักงานสอบสวนฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 134/1 หรือมิได้ด�ำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้ด�ำเนินการก่อนเริ่มถามค�ำให้การ ถ้อยค�ำใดๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อ
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พนักงานสอบสวนก่อนด�ำเนินการดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยมาตรา 134/1
จึงเข้าเกณฑ์ตามมาตรา 134/4 วรรคสาม ที่กฎหมายบัญญัติว่าจะรับฟัง
ถ้อยค�ำใดๆ ของผู้ต้องหา เช่นว่านั้นเป็นพยานความผิดของผู้นั้นไม่ได้7 ซึ่งจะ
ท�ำให้หลักการพิจารณาของศาลที่เดิมมีค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 764/2545
ที่เคยวางหลักไว้ว่า “แม้ผู้ต้องหาจะมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 241
วรรคสอง ที่จะขอให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�ำ
ของตนได้ แต่กม็ ไิ ด้มกี ฎหมายบทใดบัญญัตใิ ห้พนักงานสอบสวนมีหน้าทีต่ อ้ ง
แจ้งสิทธินั้นให้ผู้ต้องหาทราบ ดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนไม่แจ้งสิทธิ
ดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบ” ย่อมเปลี่ยนแปลงไป เมื่อได้มี
มาตรา 134/4 วรรคหนึง่ (2) บัญญัตใิ ห้เป็นหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวนแล้ว
ว่า “ในการถามค�ำให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหา
ทราบก่อนว่า... (2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง
การสอบปากค�ำตนได้” และหากพนักงานสอบสวนไม่แจ้งสิทธิดังกล่าวให้
ผู้ต้องหาทราบ มาตรา 134/4 วรรคสาม ก็ได้บัญญัติบท sanction ไว้เป็น
การเฉพาะว่า ถ้อยค�ำทีผ่ ตู้ อ้ งหาให้ไว้ตอ่ พนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ
ตามวรรคหนึ่งนั้น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของ
ผู้นั้นไม่ได้
ในทางปฏิบัติ การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
พนักงานสอบสวนได้ประสานงานกับสภาทนายความ ซึ่งทนายความที่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาทนายความหรือประธานทนายความจังหวัดก�ำหนด
ให้ไปให้คำ� ปรึกษาหรือนัง่ ฟังการสอบสวน ซึง่ สภาทนายความเรียกทนายความ
ประเภทนี้ว่า “ทนายความอาสา”
ปัจจุบัน สภาทนายความได้ออกข้อบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 ให้ทนายความอาสาที่จะได้รับมอบหมายจาก
7

ธานิศ เกศวพิทักษ์, หน้า 210-211.
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ประธานสภาทนายความจังหวัดจะต้องผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็น
ทนายความอาสาประจ�ำส่วนราชการเท่านั้นจึงจะไปท�ำหน้าที่ทนายความ
อาสาประจ�ำส่วนราชการได้
ทั้ ง นี้ กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ อ อกกฎกระทรวงก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความ
ให้แก่ผตู้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ. 2549 พร้อมจัดท�ำระเบียบกระทรวงยุตธิ รรม
ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐต้องจัดหาให้แก่
ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 และรองรับการด�ำเนินงาน
ในการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ผู ้ ต ้ อ งหาในการสอบสวนคดี อ าญาให้ เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ตารางอัตราเงินรางวัลทนายความทีร่ ฐั จัดหาให้แก่ผตู้ อ้ งหาในคดีอาญา
ประเภทที่ 1
ประเภทคดี

อัตราที่ได้รับ

ประเภทที่ 2

คดีทมี่ อี ตั ราโทษ คดีที่มีอัตรา
โทษจำ�คุก
ประหารชีวิต
อย่างสูงตั้งแต่
สิบปี ขึ้น
ไปแต่ไม่ถึง
ประหารชีวิต

2,000 บาท

1,500 บาท

ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 4

คดีอื่นนอกจาก
คดีในประเภท
ที่ 1 หรือ
ประเภทที่ 2
หรือคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ
ในความผิดฐาน
ครอบครองหรือ
เสพ

คดีที่อยู่ในอำ�นาจ
ศาลแขวงและ
ผู้ต้องหาให้การ
รับสารภาพ

1,000 บาท

500 บาท

ชีพ จุลมนต์
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การจัดหาทนายความให้ความช่วยเหลือจ�ำเลยในชัน้ พิจารณาคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 ในคดีที่มี
อัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จ�ำเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่
ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริม่ พิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามีทนายความหรือไม่
ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
ในคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจ�ำเลยว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจ�ำเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้ง
ทนายความให้
ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จา่ ยแก่ทนายความทีศ่ าลตัง้ ตามมาตรา
นี้ โดยค�ำนึงถึงสภาพแห่งคดี และสภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก�ำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลัง
เดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในคดีที่จ�ำเลยมีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล เมื่อศาล
สอบถามแล้วจ�ำเลยไม่มีทนายความ จ�ำเลยต้องแสดงความประสงค์ว่า
ต้องการทนายความ ศาลจึงตัง้ ทนายความให้ แต่บทบัญญัตทิ แี่ ก้ไขใหม่นี้ เมือ่
ศาลสอบถามแล้วจ�ำเลยไม่มที นายความ ศาลต้องตัง้ ทนายความให้แก่จำ� เลย
ทันที
สิทธิในการมีทนายความ และสิทธิที่จะได้รับการจัดหาทนายความให้
จากรัฐในชัน้ พิจารณาของศาลตามมาตรานี้ มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับใน
ชั้นสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
ทนายความที่ศาลตั้งให้จ�ำเลยนี้ มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ซึ่งปัจจุบันก�ำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วย
การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือ
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จ�ำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
7 มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา โดยอัตราเงินรางวัลทนายความที่ศาลตั้งให้
ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ� ำ เลยตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
มาตรา 173 เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 7 และตารางท้ายระเบียบนี้
ซึ่งก�ำหนดเป็นอัตราขั้นต�่ำและขั้นสูงตามแต่ประเภทคดี ซึ่งศาลชั้นต้นเป็น
ผู้ก�ำหนดเงินรางวัลให้ทนายความ โดยพิจารณาจากความยากง่ายของ
ลักษณะคดี กับเทียบดูเวลาและงานทีท่ นายความได้ปฏิบตั ใิ นการว่าความคดี
นั้ น ๆ โดยให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเอาใจใส่ ใ นการด� ำ เนิ น คดี แ ละค่ า ใช้ จ ่ า ยที่
ทนายความได้เสียไปประกอบด้วย
ตาราง
อัตราเงินรางวัลทนายความที่ศาลตั้งให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173
อัตราเงินรางวัล

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 3

ตามจ�ำนวนที่ศาล
เห็นสมควรระหว่าง
อัตราขั้นต�่ำและ
ขั้นสูงดังที่ระบุไว้ใน
ตารางนี้

คดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิต

คดีที่มีอัตรา
โทษจำ�คุกอย่าง
สูงตั้งแต่สิบปี
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง
ประหารชีวิต

คดีอื่นนอกจากคดี
ในประเภทที่ 1 หรือ
ประเภทที่ 2

อัตราขั้นต�่ำเรื่องละ

8,000 บาท

6,000 บาท

4,000 บาท

อัตราขั้นสูงเรื่องละ

50,000 บาท

40,000 บาท

30,000 บาท

ชีพ จุลมนต์
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ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดหาทนายความให้แก่
ผู้ต้องหาและจ�ำเลยเป็นการจัดหาโดยใช้ระบบการจัดทนายความเอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศาล ในกรณีที่ศาลจัดหาทนายความให้แก่จ�ำเลย ศาลจะ
ตั้ ง ทนายให้ ต ามล� ำ ดั บ รายชื่ อ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ ต ่ อ ศาล ซึ่ ง เรี ย กกั น ว่ า
“ทนายความขอแรง”
ปัจจุบนั ทนายความทีป่ ระสงค์จะรับเป็นทนายความขอแรงจะต้องไป
แจ้งชือ่ สกุลและใบอนุญาตแก่สำ� นักอ�ำนวยการประจ�ำศาล โดยจะเรียงล�ำดับ
การสมัครก่อนหลัง หรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำศาลจะจัดเรียงตามตัวอักษร เมื่อ
จ�ำเลยทีถ่ กู ฟ้องในคดีอาญาแจ้งต่อศาลในวันทีพ่ นักงานอัยการยืน่ ฟ้องต่อศาล
ว่าไม่มีทนายความหรือไม่มีเงิน หรือญาติหรือไม่รู้จักผู้ใดที่จะสามารถจ้าง
ทนายความให้วา่ ความแก้ตา่ งให้กบั ตนได้ ไม่วา่ กรณีทศี่ าลต้องตัง้ ทนายความ
ให้หรือกรณีที่ศาลจะต้องถามก่อนว่าต้องการทนายความหรือไม่ และจ�ำเลย
ต้องการ ศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้ โดยจดรายละเอียดในรายงาน
กระบวนพิจารณาของศาล จากนั้นเจ้าหน้าที่ศาลก็จะตรวจดูรายชื่อตาม
บัญชีรายชื่อทนายความขอแรงที่แจ้งความจ�ำนงไว้กับศาล ว่าขณะนี้ถึง
ล�ำดับรายชื่อผู้ใด แล้วจึงพิมพ์รายชื่อเพื่อให้ผู้พิพากษาลงนามส่งให้แก่
ทนายความผู้นั้นเป็นทนายความขอแรงว่าความแก้ต่างให้จ�ำเลยต่อไป8

ปั ญ หาและข้ อ จ� ำ กั ด เกี่ ย วกั บ ทนายความที่ รั ฐ จั ด หาให้ ต ามที่
กฎหมายบัญญัติ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยถือ “หลักอาวุธเท่าเทียมกัน”
ทนายความเป็นอีกองค์กรหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญในการด�ำเนินคดีอาญา เพราะ
8

สฤษดิ์ ธัญญกิจจานุกิจ, “ทนายความขอแรง ความจริงที่สังคมควรรู้”, วารสาร
สภาทนายความ. เล่มที่ 40, ปีที่ 10 (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2545), หน้า 14-16.
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จะเป็นหลักประกันเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ในระบบวิธีพิจารณาความอาญาที่กฎหมายบัญญัติให้ในชั้นสอบสวน
พนั ก งานสอบสวนต้ อ งรวบรวมหลั ก ฐานเพื่ อ พิ สู จ น์ ทั้ ง ความผิ ด หรื อ
ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา การด�ำเนินคดีอาญาในชั้นพิจารณาของศาล
พนักงานอัยการมีหน้าทีไ่ ม่เพียงแต่รวบรวมข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นผลร้ายแก่ผตู้ อ้ งหา
แต่มีหน้าที่ต้องสอบสวนและเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหาด้วย
ส่วนศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาค้นหาความจริงโดยใช้หลักค้นหาความจริง
โดยเนือ้ หาก็ตาม แต่ทนายความก็ยงั มีความจ�ำเป็นเพราะอาจช่วยป้องกันการ
ผิดพลาดในการด�ำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานและศาลได้
ทนายความมีหน้าทีใ่ นการผดุงไว้ซงึ่ ความยุตธิ รรม และในฐานะทีเ่ ป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมจึงต้องมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้
กระบวนการยุติธรรมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ความคุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย การทีท่ นายความให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่ว่าจะเป็นการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำก็ดี
การแก้ต่างคดีให้ก็ดี บทบัญญัติของกฎหมายที่มุ่งจะให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยโดยมิได้ค�ำนึงถึงว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้นจะเป็น
ผู้กระท�ำความผิดจริงหรือไม่ การที่กฎหมายก�ำหนดให้มีทนายความให้กับ
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย ก็มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้การต่อสูค้ ดีของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
เป็นไปอย่างถูกต้องและเต็มที่เท่าที่กฎหมายจะเอื้ออ�ำนวยให้ ทนายความ
จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ว่า
บุคคลดังกล่าวนั้นจะกระท�ำความผิดหรือไม่ก็ตาม การปฏิเสธไม่รับหน้าที่
เมื่อผู้พิพากษาขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา ก็เป็นการ
ประพฤติผิดมารยาททนายความด้วย การท�ำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา นอกจากจะเป็นการให้ความคุ้มครองแก่
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้ได้รับความเป็นธรรมในการด�ำเนินคดี แล้วยังเป็นการ

ชีพ จุลมนต์

137

ช่วยลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย9
ส�ำหรับประเทศไทย กรณีที่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
คดีความ เนื่องจากไม่สามารถที่จะหาทนายความมาแก้ต่างแทนตนได้ ก็
สามารถร้องขอต่อสภาทนายความเพือ่ ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้10
โดยผู้ประสงค์ขอความช่วยเหลือจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองหรือยื่นค�ำร้อง
เป็นหนังสือแสดงความจ�ำนงทีจ่ ะให้สภาทนายความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายก�ำหนด หากไม่สามารถมา
ติดต่อด้วยตนเองได้ เช่น เจ็บป่วยหรือถูกคุมขัง ก็อาจให้บิดา มารดา ภรรยา
บุตร หรือญาติพนี่ อ้ งมาติดต่อแทน เพือ่ สามารถสอบข้อเท็จจริงได้ โดยไม่ตอ้ ง
เสียค่าทนายความหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ให้แก่ทนายความทัง้ สิน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
สิทธิของผู้ต้องหาในการที่จะมีทนายความช่วยเหลือ
กรณีทรี่ ฐั ต้องจัดหาทนายความให้ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตดิ งั ทีไ่ ด้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในคดีอาญายังขาดประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ ข้อมูลจากสภาทนายความ
คดีอาญาที่เข้าข่ายที่ต้องการทนายความและรัฐต้องจัดหาทนายให้ผู้ต้องหา
ในชัน้ สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 134/1
มีมากกว่า 100,000 ราย ต่อปี ในขณะที่รัฐจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหา
ได้เพียง 15,000 ราย ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15 เท่านั้น ซึ่งมีผลให้ผู้ต้องหา
ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
การให้ความช่วยเหลือในคดีอาญาส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของศาลทีต่ ั้ง
ทนายความขอแรง (Assigned Counsel) และหน่วยงานบางหน่วย ได้แก่
9

สมัคร เชาวภานันท์, ทนายความเข้าช่วยเหลือผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยเป็นการท�ำงาน
อันเป็นปฏิปักษ์ต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ เข้าถึงได้จาก http:www.judiciary.go.th/jti/
research/detail/samack-1.doc.
10
ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 13
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สภาทนายความ ที่จัดกิจกรรมประเภทนี้ ซึ่งโดยทั่วไปทนายความที่รัฐจัดหา
ให้ มักเรียกกันว่า “ทนายความขอแรง” หรือ “ทนายอาสา” ยังมีข้อจ�ำกัด
ในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพของทนายความที่มาให้
ความช่วยเหลือ จ�ำนวนทนายความที่ไม่พอเพียงกับความต้องการและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี รวมถึงค่าตอบแทนที่ทนายความได้รับ
ทนายความผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพบว่า
ทนายอาสามีลักษณะเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างสูง ซึ่งลักษณะดังกล่าว
ย่อมส่งผลต่อทัศนคติความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนทีจ่ ะมา
ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างมาก โอกาสที่ประชาชนจะได้รับการ
พิจารณาว่าสภาทนายความจะช่วยเหลือหรือไม่นั้น เป็นเรื่องการรับเป็นคดี
ช่วยเหลือซึ่งต้องผ่านกรรมวิธีตามระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งนี้ เพราะเหตุ
มาจากงบประมาณที่จ�ำกัด11
ทนายความเป็นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีความส�ำคัญในกระบวนการยุติธรรม
โดยต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น คดี ติ ด ต่ อ กั บ ศาล พนั ก งานอั ย การ
เจ้าพนักงานต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ที่ส�ำคัญทนายความต้องติดต่อ
กับจ�ำเลยเพื่อแนะน�ำขั้นตอนของการด�ำเนินกระบวนพิจารณาและพิสูจน์
ความจริงโดยการน�ำสืบพยานหลักฐานให้จำ� เลยทราบ ทนายความเกีย่ วข้อง
กั บ การใช้ ก ฎหมายอาญาเนื่ อ งจากการพิ สู จ น์ ค วามจริ ง ต้ อ งใช้ ค วามรู ้
ความสามารถ รวมทั้งทักษะความช�ำนาญด้านกฎหมายที่มี เสนอต่อศาล
พิจารณาหักล้างหรือท�ำลายน�ำ้ หนักพยานหลักฐานของอีกฝ่าย ประสิทธิภาพ
และความสามารถของทนายความมีผลอย่างมากต่อรูปคดีและอิสรภาพของ
จ�ำเลย สิ่งส�ำคัญที่สะท้อนออกมาจากความคิดของจ�ำเลยคือ “…ขอให้
11

สุรศักดิ์ รอนใหม่, “สภาทนายความกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย,”
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 9
วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม, 2548 ), หน้า 76.
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ทนายความมีความเอาใจใส่ต่อลูกความและจริงใจในการด�ำเนินคดี..ให้
ทนายความค�ำนึงถึงความยุติธรรม …อยากให้ช่วยเหลือมากกว่านี้…อยากให้
ทนายความช่วยเหลือเต็มก�ำลังความสามารถไม่เรียกร้องสิง่ ตอบแทน…อยาก
ให้ทนายความมีการพัฒนามากกว่านี้…” นับว่าเป็นผลสะท้อนประสิทธิภาพ
การท�ำงานของทนายความขอแรงได้อย่างดีที่สุด ฉะนั้นการมีทนายความ
ขอแรงที่หวังช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ยากไร้ตามกฎหมายบัญญัตินั้น
จึงเป็นไปได้ตามหลักการแห่งกฎหมายทีต่ อ้ งการคุม้ ครองสิทธิ แต่ยงั ไม่บรรลุ
เจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะไม่สามารถก้าวล่วงรับประกันประสิทธิภาพ
การท�ำงานของทนายความขอแรง ปัจจุบันทนายความให้ความสนใจงาน
คดีอาญาน้อยกว่าคดีแพ่งอยู่แล้วเพราะการเป็นทนายความให้ผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยคดีอาญานัน้ เปรียบเหมือนกับการท�ำงานเป็นทนายความทีต่ อ้ งให้ความ
เอาใจใส่ดแู ลกับคนยากจน ผลตอบแทนจะไม่ดเี ท่ากับการเป็นทนายความให้
พ่อค้าในคดีแพ่ง ยิง่ ส่งผลให้ทนายความขอแรงทีช่ ว่ ยว่าความคดีอาญาให้กบั
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีย่ ากจนท�ำงานไม่เต็มศักยภาพของตนเมือ่ เทียบกับคดีที่
ได้รับการว่าจ้าง เนื่องจากแรงจูงใจในรูปของค่าตอบแทนแตกต่างกัน คือ
ค่าตอบแทนที่ศาลจ่ายให้น้อยกว่ามาก ทนายความขอแรงจึงไม่ขมีขมันหา
หลักฐานมาพิสจู น์ความจริง โดยทนายความขอแรงแทบไม่เคยเข้าพบผูต้ อ้ งหา
ในห้องขังหรือจ�ำเลยในเรือนจ�ำ ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยบางคนยังไม่เคยพบ
ทนายความที่ ศ าลตั้ ง ให้ เ ลยสั ก ครั้ ง หรื อ แม้ แ ต่ ไ ม่ เ คยพู ด คุ ย กั บ พยาน
ทนายความขอแรงจะพบผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย เมื่อถึงก�ำหนดวันที่ศาลนัด
พิจารณาคดีเท่านั้น การพบเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆและจ�ำกัดก่อนเข้าห้อง
พิ จ ารณาคดี จึ ง ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของทนายความขอแรงค่ อ นข้ า งด้ อ ย
ประสิทธิภาพ12
12

พิชัย ข�ำเพชร, “ความพึงพอใจของจ�ำเลยต่อทนายความขอแรง ศึกษาเฉพาะ
กรณีศาลจังหวัดเพชรบุรี,” (เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
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ปัจจุบันระบบของทนายความขอแรงนับว่ ามีการวิพากษ์วิจารณ์
พอสมควร ในส่วนลูกความก็กังวลว่าทนายความเป็นมือใหม่ไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ แต่ในส่วนของทนายความเองก็คดิ ว่าค่าตอบแทนไม่คอ่ ยเหมาะสม
กับงานทีต่ อ้ งท�ำ ทนายความขอแรงจึงถูกน�ำไปใช้เป็นการเก็บคดีซงึ่ เป็นเพียง
ทางผ่านเพื่อสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วย13

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ระบบการพิจารณาคดีอาญาในประเทศไทย เป็นการผสมผสาน
ระหว่างระบบกล่าวหา และระบบไต่สวน ซึง่ ให้ความส�ำคัญทัง้ หลักการฟังความ
ทุ ก ฝ่ า ย และการค้ น หาความจริ ง แต่ ภ ายหลั ง เริ่ ม มี แ นวการพิ จ ารณา
ค่อนไปทางระบบไต่สวนมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากการปรับปรุงแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้หลักในการฟังความทุกฝ่ายตั้งแต่ใน
ชัน้ พนักงานสอบสวน ในมาตรา 131 ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้พนักงานสอบสวนต้องรวบรวม
พยานหลักฐานในอันที่จะพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาไป
พร้อมกัน ถือเป็นการวางรากฐานระบบความเป็นกลางของพนักงานสอบสวน
จากเดิมที่มีลักษณะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ของผู้ต้องหา ให้เป็นผู้อ�ำนวยความ
ยุติธรรมให้กับประชาชนทุกฝ่าย ตั้งแต่ในชั้นเริ่มต้นคดีให้เด่นชัดยิ่งขึ้น การ
เพิม่ เติมสิทธิของผูต้ อ้ งหาและจ�ำเลยทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและ
ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมภายใต้ขอ้ ทีใ่ ห้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าผูต้ อ้ งหา
และจ�ำเลยเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ ทัง้ ยังเน้นถึงความส�ำคัญในการปฏิบตั โิ ดยบัญญัตผิ ล
ทางกฎหมายที่จะตามมาในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม อันเป็นการให้ความส�ำคัญ
และให้สิทธิแก่บุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา หรือจ�ำเลยในคดีอาญา
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม, 2543),
หน้า 33-34.
13
มีชัย ฤชุพันธ์. ข้อมูลจากการตอบกระทู้ถาม ใน www.meechaithailand.com
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ให้อยู่ในฐานะประธานในคดีเพื่อมิให้เสียเปรียบในการต่อสู้คดีและมิให้ถูก
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการที่มี
การรั บ รองไว้ ใ นปฏิ ญ ญากติ ก าสากล อั น เป็ น การพั ฒ นาและยกระดั บ
ระบบกระบวนยุติธรรมของไทยให้มีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
หากแต่กระบวนการยุติธรรมแต่ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ในชั้นจับกุม
ชั้นสอบสวน จนถึงชั้นพิจารณาคดีที่มีลักษณะเป็นแบบแผนพิธีการที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ต้องอาศัยความรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะ
การด�ำเนินการแต่ละขัน้ ตอนก็มคี า่ ใช้จา่ ย จึงท�ำให้คนบางกลุม่ ในสังคมทีเ่ ป็น
คนยากจนและขาดความรู้ต้องตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบในการต่อสู้คดี หรือ
ถูกละเมิดสิทธิ ดังนั้น การต่อสู้คดีในสภาพที่ไม่เท่าเทียมกันเช่นนี้ ก็ยากที่จะ
ได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง
การที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ ต ้ อ งหาและจ� ำ เลยในการมี
ทนายความเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดี รวมถึง
การที่บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่จัดหาทนายความให้กับจ�ำเลยนั้น เพราะรัฐ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้หลักนิตธิ รรมในกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา โดยให้โอกาสแก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้อยู่ในฐานะที่จะต่อสู้คดีกับ
ฝ่ายโจทก์ซงึ่ เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตัง้ แต่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ที่มีเครื่องมือและกลไกของรัฐสนับสนุนอยู่ได้อย่างแท้จริง เพื่อพิสูจน์ความ
บริสทุ ธิข์ องตนเอง และเพือ่ ให้ได้รบั ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุตธิ รรม
ของรัฐ ทนายความจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการต่อสู้
คดี และเป็นหลักประกันให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจรัฐ ท�ำให้
ถูกจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน
หน่วยงานด้านอ�ำนวยความยุตธิ รรมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนก็ตนื่ ตัว
ทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนมากขึน้ ทัง้ ในส่วนการ
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เผยแพร่ความรู้ ให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมาย และในส่วนของทนายความขอแรง
ประจ�ำศาลหรือทนายอาสา แต่แม้ว่ารัฐจะปฏิบัติตามกฎหมายในการสร้าง
ความเท่าเทียมกันในการต่อสู้คดี และการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยใน
ลักษณะของการคุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยมากขึน้ แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัด
ในด้านความรู้ การขาดแคลนทุนทรัพย์ของผู้ต้องหาและจ�ำเลยซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคนยากจน จึงไม่สามารถที่จะปกป้องสิทธิของตนเองได้โดยล�ำพัง และ
ไม่มศี กั ยภาพและทรัพยากรเพียงพอทีจ่ ะหาทนายความให้ความช่วยเหลือได้
จ�ำเป็นต้องพึง่ พารัฐในการจัดหาทนายความให้ในการต่อสูค้ ดี ซึง่ ในความเป็น
จริ ง ก็ ยั ง พบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของทนายความ
อุดมการณ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลยากไร้ อันเนื่องมาจากทัศนคติ
ของบุคคล รวมถึงข้อจ�ำกัดในด้านงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินการต่อสู้คดี และค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไม่บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียม
กันของคู่ความในคดีและไม่สามารถรักษาหรืออ�ำนวยความยุติธรรมให้
เกิดขึน้ ได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะกับบุคคลที่
มีปญ
ั หาพืน้ ฐานด้านเศรษฐกิจทีต่ อ้ งตกอยูใ่ นภาวะทีเ่ สียเปรียบและถูกซ�ำ้ เติม
ในสังคมเกือบทุกกรณี แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าจะไม่มีทนายอาสาหรือ
ทนายความขอแรงที่มีอุดมการณ์ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้
และได้รับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐ เพื่อ
ช่วยเหลือและคุม้ ครองสิทธิในการด�ำเนินคดีของคนยากจนทีไ่ ม่มเี งินค่าใช้จา่ ย
ในการสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม เพียงแต่ว่ารัฐจะมีมาตรการอย่างไรใน
การสร้างและรักษาเชิดชูให้มีบุคลากรเหล่านี้ให้มากขึ้นในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลือหรือ
กระบวนวิธพี จิ ารณาความอาญาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมได้
โดยไม่ยุ่งยาก และได้รับความเสมอภาคของการที่จะได้รับการพิจารณาคดี

ชีพ จุลมนต์

143

อย่างเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล
โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่
ผู้ต้องหาและจ�ำเลยในกรณีที่กฎหมายบัญญัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ
ประสิทธิภาพของทนายความอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปัญหาด้านการจัดการ
ของรัฐ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของทนายความ ท�ำให้
ระบบการจัดการทนายขอแรงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ และ
ไม่เอื้ออ�ำนวยแก่ผู้ต้องหาและจ�ำเลยในคดีอาญาในการต่อสู้คดีเท่าที่ควร ซึ่ง
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การพัฒนาเพือ่ ให้สทิ ธิการมีทนายความมีประสิทธิภาพ
ในการอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเสมอภาค โดยภาครัฐ
ควรจัดสรรงบประมาณเพือ่ ใช้ในการจัดอบรมเพิม่ พูนความรู้ และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ให้แก่ทนายความ และหากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชนหรือคดีทมี่ อี ตั ราโทษสูง ก็ควรให้อำ� นาจเด็ดขาดแก่ศาลในการคัดเลือก
ทนายความที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เข้ามาท�ำหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ต้องหาและจ�ำเลย ไม่วา่ ทนายความ คนดังกล่าวจะได้ลงชื่อเป็น
ทนายความขอแรงหรือทนายอาสาไว้หรือไม่ก็ตาม โดยทนายความผู้ที่ถูก
คัดเลือกก็ไม่อาจปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอ
นอกจากนี้ เรื่องค่าตอบแทนทนายความก็เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่ภาครัฐควรต้อง
จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้แก่ทนายความขอแรง เพื่อให้เหมาะสม
คุ้มค่าแก่การท�ำงานและเพียงพอที่จะเป็นรายได้ในการด�ำรงชีพของวิชาชีพ
ทนายความ เนื่องจากในการท�ำหน้าที่ของทนายความตั้งแต่เริ่มต้นคดี
เสาะหาความจริง เตรียมพยานหลักฐาน ซักซ้อมพยานและไปศาลทุกนัด ก็
ต้องมีคา่ ใช้จา่ ยและเสียเวลา รวมถึงขาดรายได้จากงานทีอ่ าจรับจ้างมาในช่วง
เวลานั้น หากทนายความขอแรงหรือทนายอาสามีรายได้จากการช่วยเหลือ
สังคมในจ�ำนวนที่เหมาะสมแล้ว ทนายความย่อมมีก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ประกอบกับรัฐให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดอบรมวิชาการเพิ่มพูนความรู้
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และประสบการณ์ ก็จะท�ำให้การท�ำงานของทนายความมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
และผู้ต้องหา หรือจ�ำเลยย่อมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการต่อสู้คดี
สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยในที่สุด
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ครั้งหนึ่งเคยช่วยถามหาความยุติธรรม
เพื่อสิทธิเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ
ดุษฎี ห์ลีละเมียร*

แสงสว่างของแสงเทียน**
เส้นทางคดเคี้ยวทุรกันดารดูไกลโข เมื่อการเดินทางไปยังที่ไม่คุ้นเคย
กับคนทีเ่ ราไม่รจู้ ะวางใจได้ ขณะทีน่ งั่ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รบั จ้างไปตาม
ทางลูกรังสีแดงเป็นหลุมเป็นบ่อเฉอะแฉะหลังสิน้ ฤดูฝนใหม่ ๆ ใจฉันตุม้ ๆ ต่อมๆ
มองข้างทางซึง่ เป็นสวนยางแน่นทึบไร้รา้ งบ้านผูค้ นสลับกับหันหลังมองเพือ่ น
ที่ซ้อนรถอีกคันตามมาข้างหลัง ขณะเข้าโค้งแยกเลี้ยวแต่ละครั้งความมั่นใจ
ของฉันหดหาย เมื่อเหลียวข้างหลังไม่เห็นเพื่อนตามมา ทางดูเหมือนจะ
ไกลขึน้ และไร้จดุ หมาย ทัง้ ๆ ทีฉ่ นั ออกเดินทางจากสถานีตา� รวจมาเกือบชัว่ โมง
ก็ไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดหมาย
อาทิตย์หรุบแสงทุกขณะ วันนี้ดูเหมือนจะมืดเร็วกว่าปกติ หลายครั้ง
ฉันพยายามชวนคนขับพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกลบความหวาดวิตก
แต่ดูเหมือนจะไม่รับการโต้ตอบใด ๆ
กว่าชั่วโมงฉันจึงมาถึงจุดหมาย บ้านไม้เล็ก ๆ กลางสวนยางและ
สวนทุเรียนตัง้ โดดลึกเข้าไปจากถนนหลัก ฉันโล่งใจและเหมือนตืน่ จากฝันร้าย
อันน่ากลัว ดูเหมือนเพื่อนที่ไปด้วยกันก็มีความรู้สึกเดียวกันกับฉัน
* ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
** จาก สาส์นสิทธิเด็ก ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ธันวาคม 2538 ฉบับถามหาความยุติธรรม
ของศูนย์พิทักษ์-สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก.
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เสียงรถท�ำให้คนในบ้าน 3 คน เดินออกมาเมียงมอง เมื่อรู้ว่าเป็นใคร
ผู้เป็นแม่ก็รี่ตรงมาต้อนรับพาฉันและเพื่อนขึ้นไปบนบ้าน เด็กหญิงและเด็ก
ชายที่อยู่บนบ้านแอบตัวโผล่เพียงใบหน้าเล็ก ๆ ยิ้มอาย ๆ
หลังอาหารเย็นฉันแจ้งข่าวให้รู้ถึงจุดประสงค์การมาในครั้งนี้ เมื่อรู้ว่า
จะต้องไปสอบปากค�ำอีกครั้ง ท�ำให้เด็กหญิงที่นั่งตรงหน้าที่ฉันเรียกเธอว่า
“แสงเทียน” ก้มหน้านิง่ ความสดชืน่ รืน่ เริงซึง่ ปกติมนี อ้ ยนิดอยูแ่ ล้วเหือดหายไป
จากหน้ า และท่ า ทางของเธออย่ า งรวดเร็ ว เธอบอกกั บ ฉั น เสี ย งอ่ อ ย ๆ
ว่า “ไม่ต้องไปอีกไม่ได้หรือพี่” ฉันถามเหตุผล แม่เธอเล่าให้ฟังว่า “หนที่แล้ว
ไปพบผู้กอง ผู้กองเขาซักมันว่า พ่อท�ำยังไงกับมัน ท�ำกี่ครั้ง มันไม่ยอมพูด
เอาแต่ก้มหน้า แล้วก็ร้องไห้” ฉันตกใจกับสิ่งที่แม่เธอเล่าให้ฟัง เพราะอย่างนี้
นี่เองเธอจึงไม่อยากไปที่สถานีนี้อีกครั้ง
ฉันนึกเห็นภาพที่สถานีต�ำรวจที่เคยเห็นมา รวมทั้งในหลายครั้งที่
ได้เคยมีโอกาสพาเด็กไปหาต�ำรวจ สถานที่ที่รวมไว้สารพัดปัญหา เวลาเดิน
เข้าไปหาร้อยเวรก็จะถามด้วยเสียงอันดังว่ามาหาด้วยเรือ่ งอะไร ประสบการณ์
แรก ๆ ที่ฉันเริ่มเข้ามาท�ำงานที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ในครั้งนั้นฉันตอบเขาไป
เบา ๆ ว่าพาเด็กมาแจ้งความเรื่องถูกล่วงเกินทางเพศ ต�ำรวจจะพูดทวน
ประโยคด้วยเสียงอันดังว่า “ถูกข่มขืนมาหรือ” คนทัง้ ห้องหันมามองเด็กและ
ฉันอย่างใคร่รู้ สายตาบางคู่จ้องมองมาเหมือนเด็กท�ำสิ่งผิด น่าอับอาย
จนฉันเองยังรู้สึกหน้าและตัวชาทั้ง ๆ ที่ฉันเป็นเพียงผู้พา ไม่ใช่เหยื่อผู้ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ท�ำให้ฉันรู้ว่าท�ำไมเด็ก ๆ และผู้ใหญ่จ�ำนวนมากที่โดน
ล่วงเกินทางเพศไม่อยากแจ้งความด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิด
เมื่อมีประสบการณ์ท�ำงานมากขึ้น ฉันจึงหลีกเลี่ยงโดยวิธีนัดล่วงหน้า
กับต�ำรวจทางโทรศัพท์ก่อนที่จะพาเด็กไปพบต�ำรวจ และเมื่อไปพบก็ขอ
ความร่วมมือต�ำรวจ ขอสอบสวนแยกต่างหากจากคดีอื่น ๆ
กว่าจะปฏิบัติดังนี้ได้ก็ต้องต่อสู้รบรากับต�ำรวจมากมาย แต่นั่นก็เป็น
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เพียงข้อตกลงและข้อต่อรองระหว่างศูนย์ฯ กับต�ำรวจบางท้องที่บางคนที่
เข้าใจปัญหาเท่านั้น แล้วเด็กและผู้เสียหายอีกมากมายที่ต้องผจญปัญหานี้
ตามล�ำพัง ใครจะช่วยเขา ฉันคิดขณะที่อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ให้แสงเทียน
เข้าใจ ทั้งรับปากกับแสงเทียนว่าเธอจะไม่ต้องพบกับเหตุการณ์เช่นครั้งก่อน
แล้ว
ฉันอธิบายและเตรียมค�ำถามคร่าว ๆ ทีค่ ดิ ว่าแสงเทียนจะถูกพนักงาน
สอบสวนซักถามให้เธอได้รบั รูก้ อ่ นทีจ่ ะพบกับเหตุการณ์จริง พร้อมกับส�ำทับ
แสงเทียนว่าหากเธอยอมพูดความจริงทั้งหมดให้ต�ำรวจฟัง เธอจะไม่ต้องถูก
ซักถามซ�ำ้ หลายครั้งจากต�ำรวจ
เมื่อได้ฟังค�ำอธิบายค�ำชี้แจงที่ให้ก�ำลังใจเธออยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่เรื่อง
ยากที่จะท�ำให้แสงเทียนแช่มชื่นมีก�ำลังใจ รับปากว่าจะต่อสู้เพื่อสิทธิแห่งตน
ที่ถูกพ่อผู้ให้ก�ำเนิดย�่ำยีครั้งแล้วครั้งเล่า
ฉันนอนคิดตลอดทั้งคืนถึงเหตุการณ์ข้างหน้า คิดแทนแสงเทียนว่า
คุ้มค่าหรือไม่ที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเอง กลัวว่าการต่อสู้นั้น
จะเป็นเพียงแค่การป่าวประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าเธอถูกข่มขืน และ
เธอจะต้องถูกข่มขืนซ�้ำจากกระบวนการยุติธรรมที่เธอเดินเข้าไปร้องขอ
ความเป็นธรรมและทวงสิทธิคืน สุดท้ายต้องถูกข่มขืนซ�้ำจากชาวบ้านที่
ไม่รู้ข้อเท็จจริงที่มองเธอด้วยสายตาดูแคลนเช่นหลาย ๆ กรณีที่ผู้เสียหาย
ทางเพศถูกกระท�ำมา
คืนนั้นฉันฝันร้ายไปกับภาพเหตุการณ์จริงที่ผ่านมากับเด็กคนแล้ว
คนเล่าที่ฉันพาพวกเขาไปพบต�ำรวจและขึ้นศาล เด็ก ๆ จะต้องไปขึ้นศาล
พวกเขาต้องไปนัง่ คุยกับอัยการคนแปลกหน้าท่าทางขรึมเคร่ง เพือ่ ทบทวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้เล่าให้พนักงานสอบสวนฟังเมื่อหลายเดือนก่อน
อีกครั้ง จากนั้นต้องพบกับจ�ำเลยที่เคยย�่ำยีพวกเขามา จ�ำเลยมักจะมี
ทนายความผู้ท�ำหน้าที่แทนตนคอยซักถามพูดจาเชือดเฉือนทิ่มแทงและ
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เหยียดหยามจนท�ำให้เด็กหวาดกลัวไม่กล้าพูด เด็กผู้เสียหายหลายคน
ร้องไห้โฮกลางศาล จะมีสกั กีค่ นทีเ่ ห็นใจและเข้าใจเด็กผูเ้ สียหาย แม้กระทัง่
ผู ้ พิ พ ากษาที่ นั่ ง อยู ่ บ นบั ล ลั ง ก์ สู ง ตรงหน้ า ที่ เ ด็ ก ต้ อ งแหงนหน้ า และ
ตะเบ็ ง เสี ย งเล่ า ให้ ผู ้ อ ยู ่ เ บื้ อ งบนได้ ยิ น เรื่ อ งราวที่ พ วกเขาถู ก ย�่ ำ ยี ซึ่ ง
ในขณะทีพ่ วกเขาก็เกือบจะลืมเลือนเรือ่ งราวทีท่ ำ� ให้พวกเขารูส้ กึ เจ็บปวด
และอั บอายที่ สุ ด ในชีวิต ขณะที่เล่าภาพทุกภาพในอดี ตจะเรี ย งซ้ อ น
กลับมาอีกครั้งเสมือนว่าพวกเธอก�ำลังถูกข่มขืนอยู่ ความกลัวในตัว
ผู้กระท�ำผิดตรงหน้าปิดปากพวกเด็กให้พูดน้อยลง วาจาคาดคั้นท่าที
เคี่ยวเข็ญจากทนายจ�ำเลยและท่าทางเคร่งขรึมของผู้พิพากษาท�ำให้เด็ก
หลายคนหยุดพูด
แม้ว่าทุกครั้งก่อนที่พวกเขาจะต้องเผชิญเหตุการณ์จริง ก่อนพบ
พนั ก งานสอบสวน ศู น ย์ ฯ จะมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มให้ พ วกเขาโดย
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือกระทั่งจิตแพทย์แล้วก็ตาม เด็ก
หลายต่อหลายคนก็ตอ้ งเผชิญความพ่ายแพ้อกี ครัง้ ต่อค�ำตัดสินยกฟ้องให้
จ�ำเลยผูก้ ระท�ำพ้นผิด เพราะเด็ก ๆ ไม่สามารถให้การตามความเป็นจริงได้
ภาพใบหน้าที่นองน�้ำตา มือเล็ก ๆ ที่กุมมือฉันแน่นทุกครั้งที่ฉันพาพวกเขา
ไปขึน้ ศาล ทีส่ ดุ แล้วศูนย์ฯ และฉันช่วยพวกเขาได้เพียงการเตรียมความพร้อม
อย่างดีที่สุดในทุกส่วนและค�ำปลอบประโลมใจซ�้ำ ๆ ที่ว่า “หนูจะเข้มแข็ง
หนูไม่ได้เรียกร้องสิทธิเพื่อตัวหนูเองเท่านั้น หนูยังช่วยไม่ให้เด็กและคนอื่น ๆ
ถู ก เขาท� ำ เช่ น เดี ย วกั บ หนู ” เด็ ก เกื อ บทุ ก รายเป็ น ผู ้ เ สี ย สละที่ ยิ่ ง ใหญ่
ย่อมฝ่าฟันสิ่งเลวร้ายทั้งมวลที่จะต้องเผชิญข้างหน้า แต่พวกเขาก็อดจะถาม
ไม่ได้ว่า “แล้วใครจะช่วยหนูละพี่”
ฉันเคยอ่านเอกสารและรับรู้ว่าหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา
ในกรณี ผู ้ เ สี ย หายที่ เ ป็ น เด็ ก ถู ก ล่ ว งเกิ น ทางเพศ จะมี ก ารใช้ ที ม งาน
หลายส่วนเข้าช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่การสอบสวน
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จนถึงชั้นศาล อันได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์เด็ก
เข้ า ช่ ว ยเหลื อ ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก ต้ อ งตอบค� ำ ถามที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลร้ า ยกั บ จิ ต ใจ
โดยต� ำ รวจจะป้ อ นค� ำ ถามผ่ า นนั ก สั ง คมสงเคราะห์ นั ก จิ ต วิ ท ยา
จิตแพทย์เด็ก ในศาลเด็ก ๆ ก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับจ�ำเลย ค�ำถามต่าง ๆ
จากทนายจ�ำเลย อัยการ และผู้พิพากษาจะถูกถามผ่านนักจิตวิทยา
จิตแพทย์ มีนักสังคมสงเคราะห์คอยนั่งเป็นก�ำลังใจให้ข้าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น วิดีโอเทป โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งต่อจาก
ห้องซักถามพิเศษมายังห้องพิจารณาคดี เพื่อให้เด็กไม่ต้องบอบช�้ำและ
กระทบกระเทือนใจซ�้ำอีกครั้ง ฉันและศูนย์ฯ หวังและพยายามต่อสู้เพื่อว่า
สักวันหนึ่งระบบดังกล่าวจะน�ำมาใช้ในบ้านเมืองของเรา
ฉันตื่นขึ้นมาแต่เช้า แต่ก็ยังไม่ทันแม่ลูกที่เตรียมตัวเรียบร้อยคอยอยู่
แล้ว แสงเทียนเข้ามากอดแขนฉัน แล้วบอกว่า “หนูไม่กลัวแล้วพี่” สร้าง
ความแช่มชื่นลึก ๆ ในใจฉันยิ่งนัก ฉันรู้ว่าวันนี้ต้องผ่านไปด้วยดี วันต่อ ๆ ไป
ก็คงจะผ่านไปด้วยดีเช่นกันหากแสงเทียนแข็งแกร่งเช่นวันนี้
ทางคดเคี้ยวทุรกันดารในขากลับไม่น่าหวาดกลัวส�ำหรับฉันต่อไป
อีกแล้ว หลุมบ่อความยากล�ำบากในการเดินทางเทียบไม่ได้กับเศษเสี้ยวของ
อุ ป สรรคและความน่ า หวาดหวั่ น ที่ แ สงเที ย นจะต้ อ งเผชิ ญ ในวั น นี้ แ ละ
ตลอดไปจนกว่าคดีของเธอจะสิ้นสุดลง ฉันกุมมือแสงเทียนกระชับเข้ามา
แขนอีกข้างโอบกอดลูบหลังเธอเพื่อถ่ายทอดและส่งก�ำลังใจให้แสงเทียนมี
พลังที่จะสู้ต่อไป
ในปี 2539 ขณะที่รับราชการในต�ำแหน่งผู้พิพากษาประจ�ำกระทรวง
ท�ำงานธุรการในต�ำแหน่งรองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ ข้าพเจ้าได้มี
โอกาสไปร่ ว มเสวนาเรื่ อ ง การค้ น หาวิ ธี ก ารพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก ทางเพศใน
กระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2 ซึ่งศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 ณ ห้องประชุมสมาคมนักเรียนเก่าคริสเตียน
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ตามที่ท่านศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการส่งเสริมงาน
ตุลาการในขณะนั้ น มอบหมายข้ า พเจ้ า ได้ รั บ แจกสาส์ น สิ ท ธิ เ ด็ ก ฉบั บ
ถามหาความยุติธรรม มา 1 เล่ม เมื่อกลับถึงบ้านก็ได้น�ำมาอ่านดูและ
พบข้อเขียนเรือ่ ง แสงสว่างของแสงเทียน ซึง่ ไม่ปรากฏชือ่ ผูแ้ ต่ง แต่เขียนขึน้ จาก
จิตส�ำนึกทีด่ งี ามและจากประสบการณ์ทปี่ วดร้าว เมือ่ น�ำมาประมวลความคิด
กับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการศึกษา Case study 2 เรื่อง จากการสัมมนา
ในครั้งนี้ คือ เรื่องแรก พ่อข่มขืนลูกสาวคนโต แล้วก�ำลังพยายามจะข่มขืน
ลูกสาวคนเล็กอีก แต่ทางศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก ได้ช่วยเหลือน�ำ
ลูกสาวคนเล็ก แยกมาอยู่ที่บ้านอุ่นรัก เนื่องจากเด็กเล่าให้ครูพละฟังและ
ครูพละแจ้งมายังศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ต่อมาพี่สาวคนโตก็โทรศัพท์มาขอ
ความช่ ว ยเหลื อ อี ก และปั จ จุ บั น เด็ ก ทั้ ง สองอยู ่ ใ นความดู แ ลของ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เรือ่ งทีส่ อง พ่อเลีย้ งข่มขืนลูกเลีย้ งในขณะทีแ่ ม่ออกไป
ขายของในตอนกลางคืนเป็นเวลาประมาณ 1 ปีเศษ ทัง้ สองเรือ่ งแม่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือลูกสาวได้ เรื่องแรก แม่เป็นคนไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อมาได้
หนีไปอยู่กับสามีใหม่และหย่าขาดกับพ่อเด็กทั้งสองในที่สุด ส่วนเรื่องที่สอง
แม่เป็นคนอ่อนแอและขาดวุฒภิ าวะในการตัดสินใจจึงไม่สามารถคุม้ ครองลูกสาวได้
ก่อนเกิดเหตุเด็กจะมีหน้าตาสดชื่นแจ่มใสร่าเริงสมวัย แต่เมื่อเกิดเหตุแล้ว
เด็กจะซึมเศร้า ผลการเรียนต�่ำลง มีปัญหาด้านสภาพจิตใจ โดยเฉพาะเด็กใน
เรื่องที่สอง จะสะดุ้งตื่นตกใจง่าย ไม่มีสมาธิ มีปัญหาในการปรับตัว และ
รูส้ กึ ว่าตัวเองไม่มคี ณ
ุ ค่า1 รวมทัง้ ความรูท้ ไี่ ด้จากการเสวนาเรือ่ ง การคุม้ ครอง
1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อมั พล สูอำ� พัน จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กล่ า วไว้ ใ นตอนท้ า ยของสาส์ น สิ ท ธิ เ ด็ ก ฉบั บ เดี ย วกั น ว่ า “เด็ ก ที่ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ทุ ก ราย
โดยเฉพาะทีถ่ กู กระท�ำทารุณทางร่างกายและการล่วงเกินทางเพศ จะมีผลกระทบทางด้านจิตใจ
ด้านสติปัญญา และการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กอย่างมาก เด็กจะมีอาการซึมเศร้า เฉยเมย
ไม่สนใจสิง่ แวดล้อม หงุดหงิด โกรธง่าย วิตกกังวล มีแนวโน้มทีจ่ ะฆ่าตัวตายสูง มีอตั มโนทัศน์ตำ�่ ....
ที่ส�ำคัญที่สุดคือ เด็กเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว นอกจากจะมีปัญหาทางด้านจิตใจ
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สวัสดิภาพเด็ก2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 ณ ห้องรางเงิน โรงแรม
เมอร์เคียว ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า จากการประมาณการในแผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535 – 2539)
คาดว่าในแต่ละปีจะมีคดีความเกี่ยวกับเด็กถูกล่วงเกินทางเพศมากกว่า
500 ราย ที่ถูกส่งด�ำเนินคดีต่อศาลซึ่งน้อยกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
ดั ง นั้ น ในแต่ ล ะปี จ ะมี เ ด็ ก ๆ กว่ า 500 คน ที่ มี บ าดแผลลึ ก ทางใจ
เช่นเดียวกับเด็กหญิงแสงเทียน เป็นจ�ำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ ขณะนั้น
ข้าพเจ้ามีนามปากกา คือเป็นบรรณาธิการนิตยสารดุลพาหและเป็นเจ้าของ
คอลัมน์ สรรหามาเล่า......อดีต โดยใช้นามปากกา “ตราชูหญิง” ข้าพเจ้าจึง
น�ำปัญหาสังคมและปัญหาของกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวมาเขียนเป็น
บทความเรื่อง ถามหาความยุติธรรม เพื่อทวงถามหาความยุติธรรมให้แก่
เด็ก ๆ เหล่านี้อีกต่อหนึ่งในคอลัมน์นี้ของนิตยสารดุลพาห อย่างน้อย ๆ ก็
เป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการคุ้มครองสิทธิเด็กให้แก่นักกฎหมายทุกสาขา
วิชาชีพและประชาชนทั่วไปที่ได้อ่านนิตยสารดุลพาหฉบับนั้น
เมื่อน�ำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
(พ.ศ. 2539) มาพิจารณาดู จะพบว่ามีตัวบทกฎหมายคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูต้ อ้ งหาและจ�ำเลยทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมแต่ไม่มี
สติปญ
ั ญา และการพัฒนาบุคลิกภาพแล้ว ยังท�ำให้เด็กเหล่านีเ้ ติบโตเป็นผูท้ มี่ แี นวโน้มเป็นปัญหา
บุคลิกต่อต้านสังคมสูงมาก และยังมีแนวโน้มที่จะละเมิดสิทธิเด็กและผู้อื่นอีกต่อไป.
2
จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมประชาสงเคราะห์
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักอัยการสูงสุด กองก�ำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กรมต�ำรวจ และศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก รวม 7 องค์กร ด้วยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ าน ค้นหา ป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และฟืน้ ฟูสภาพจิตใจของเด็กถูกทอดทิง้
เด็กถูกกระท�ำทารุณกรรมทางกาย เด็กถูกล่วงเกินทางเพศ และเด็กถูกละเมิดสิทธิอื่น ๆ
รวมทัง้ เพือ่ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเด็กดังกล่าวและสร้างเครือข่ายในการท�ำงานคุม้ ครองสิทธิเด็ก
ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน.
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บทบั ญ ญั ติ ที่ มี ห ลั ก การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก ที่ เ ป็ น เหยื่ อ หรื อ ผู ้ เ สี ย หายจาก
การกระท�ำผิดของผู้ใหญ่ ทั้ง ๆ ที่เด็กมีความอ่อนด้อยทางวุฒิภาวะและ
ขาดประสบการณ์ที่จะปกป้องคุ้มครองตนเองได้เฉกเช่นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ
เด็กด้อยโอกาสอันเนื่องจากความพิการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
การพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลที่ผู้เสียหายเป็นเด็กมีการด�ำเนินกระบวน
พิจารณาเช่นเดียวกับคดีที่ผู้ใหญ่เป็นผู้เสียหาย กล่าวคือ ในคดีอาญาทุกคดี
ถือหลักในการพิสูจน์ความผิดของจ�ำเลยว่าโจทก์มีหน้าที่น�ำสืบหรือภาระ
การพิสูจน์เสมอว่าได้มีการกระท�ำความผิดอาญาเกิดขึ้นและจ�ำเลยเป็น
ผู้กระท�ำความผิดนั้น อันเป็นไปตามหลักภาระการพิสูจน์ให้ได้ความชัดแจ้ง
จนปราศจากข้อสงสัยตามสมควร ซึ่งตรงกับหลักกฎหมายคอมมอนลอว์
(Common law) เรื่อง proof beyond reasonable doubt นอกจากนี้
ในคดีอาญายังให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจ�ำเลยไม่มีความผิด ซึ่งเป็นไปตาม
หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio pro reo) หลักทั้งสองปรากฏ
อยู่ในมาตรา 227 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้
“ให้ ศ าลใช้ ดุ ล พิ นิ จ วิ นิ จ ฉั ย ชั่ ง น�้ ำ หนั ก พยานหลั ก ฐานทั้ ง ปวง
อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระท�ำผิดจริง และจ�ำเลยเป็น
ผู้กระท�ำความผิดนั้น
เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจ�ำเลยได้กระท�ำผิดหรือไม่ ให้ยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำ� เลย”
ดังนั้น ระบบการสืบพยานของคดีอาญาในปัจจุบันจึงวางน�้ำหนัก
การรับฟังพยานอยูท่ กี่ ารเบิกความของผูเ้ สียหายเป็นส�ำคัญ3 เพราะผูเ้ สียหาย
3

ดู สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์, “แนวทางการป้องกันแก้ไขการละเมิดสิทธิเด็กใน
ประเทศไทย,” เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐจะให้การคุ้มครองสิทธิเด็ก
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ซึ่งจัดโดย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และศูนย์เครือข่ายสิทธิเด็ก
เอเชียเน็ท เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2538 ณ ห้องประชุมส�ำนักงานอัยการสูงสุด, หน้า 1-28 หรือ
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เป็นตัวบุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิ จึงย่อมเข้าใจและสามารถบอกเล่าเหตุการณ์
และพฤติการณ์ตา่ ง ๆ ของการกระท�ำผิดทีจ่ ำ� เลยถูกกล่าวหาว่าเป็นผูก้ ระท�ำได้
รวมทั้งสามารถจดจ�ำได้ดีว่าผู้ใดกระท�ำผิดต่อคน แต่สมมุติฐานดังกล่าว
ใช้ไม่ได้กบั การเบิกความของผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นเด็ก เพราะเด็กมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ ง
ความเยาว์วยั และความอ่อนด้อยทางวุฒภิ าวะ ตลอดจนขาดประสบการณ์ทงั้
ในด้านการศึกษาอบรมและการเรียนรู้ของชีวิต ดังนั้น แม้เด็กจะมีความจ�ำดี
แต่เด็กอาจจะไม่สามารถรับรูห้ รือเข้าใจการกระท�ำผิดหรือพฤติการณ์เลวร้าย
ที่เกิดขึ้นกับตนได้ รวมทั้งไม่สามารถล�ำดับเหตุการณ์และถ่ายทอดหรือ
แยกแยะข้ อเท็จจริงที่เ กิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในคดี ที่ เ ด็ ก ยั ง เล็ ก มากหรื อ
มีความผิดปกติอนั เนือ่ งจากความพิการทางกาย จิตใจ และสติปญ
ั ญา จึงท�ำให้
ศาลได้ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานจากพยานปากผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
ไม่เพียงพอรับฟังลงโทษจ�ำเลยทั้งที่มีการกระท�ำผิดเกิดขึ้นจริงและปรากฏ
ความเสียหายที่ตัวเด็กผู้เสียหายก็ตาม ยิ่งถ้าผู้กระท�ำผิดหรือจ�ำเลยเป็น
ผูใ้ กล้ชดิ กับเด็ก เช่น พ่อบังเกิดเกล้าของเด็กเอง เด็กก็จะปิดปากเงียบไม่ยอม
เบิกความ เพราะเกิดความสับสนและรักใคร่ผู้ให้ก�ำเนิดทั้งที่เขาผู้นั้นท�ำร้าย
สิทธิของตน นอกจากนี้ในบทบัญญัติมาตรา 172 วรรคแรก แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้พยานต้องเบิกความโดยเปิดเผย
ต่อหน้าจ�ำเลย ทั้งนี้ เพราะเป็นหลักในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
จ�ำเลย เมื่อเด็กต้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเป็นพยานที่บัลลังก์ศาลซึ่งดู
เคร่งขรึม เด็กย่อมต้องตกใจและหวาดหวั่นจนเบิกความไม่รู้เรื่องและสับสน
จนขาดน�้ำหนักที่จะรับฟังได้ เนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่ท�ำร้ายตน
อีกครั้งและต้องเบิกความตอบค�ำถามซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่
เลวร้ายต่อความรู้สึกนึกคิดซึ่งอยากจะลืมให้เหมือนอย่างที่ให้การไว้กับ
พนักงานสอบสวน ทัง้ ยังอาจถูกทนายความจ�ำเลยใช้เทคนิคและความเจนจัด
ดุลพาห 45 (มกราคม – มิถุนายน 2541) 1 : 14-49.
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ในทางคดีซักค้านจนเด็กเบิกความคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเป็นความบกพร่องของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่
ไม่แยกวุฒิภาวะของผู้เสียหายและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏในการพิจารณาคดีซึ่งมีผลต่อการพิเคราะห์พยานหลักฐานที่จะน�ำ
ไปสู่การชี้ขาดในทางคดีของศาลเป็นอย่างยิ่ง เพราะในหลายคดีที่เด็กถูก
ละเมิดสิทธิโดยเฉพาะคดีทเี่ ด็กถูกล่วงเกินทางเพศต้องถูกพิจารณายกฟ้องไป
ซึ่งสร้างความขมขื่นและปวดร้าวให้แก่เด็ก ๆ เหล่านั้นโดยที่ผู้พิพากษาที่
พิจารณาพิพากษาคดีนนั้ ไม่มที างเลือก ในช่วงเวลานัน้ ได้มคี วามพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวด้วยการบัญญัติเป็นมาตรา 172 ตรี ในร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.)
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางกฎหมายจากหน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งจากกระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
กรมต�ำรวจ และส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทัง้ จากองค์กรพัฒนา
ภาคเอกชน (NGO) ร่วมกันร่างขึ้นโดยการสนับสนุนขององค์การ UNICEF
และมี ดร. สายสุรี จุตกิ ลุ วุฒสิ มาชิก เป็นประธานในการยกร่าง มีบทบัญญัติ
ดังต่อไปนี้
“ในการสืบพยานในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ถ้าศาล
เห็นสมควรจะจัดให้พยานนั้นอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก แล้วศาล
อาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ศาลเป็นผู้ถามพยานเองโดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและ
ข้อเท็จจริงซึง่ ต้องการสืบ แล้วให้พยานเบิกความในข้อนัน้ ๆ หรือศาลจะถาม
ผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้
(2) ให้ คู ่ ค วามถาม ถามค้ า น หรื อ ถามติ ง ผ่ า นนั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ
นักสังคมสงเคราะห์
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ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มีการถ่ายทอด
ภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาด้วย และเป็นหน้าทีข่ องศาลทีจ่ ะต้องแจ้งให้
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ
ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึง่ ศาลจะจัดให้มกี ารถ่ายทอดภาพและ
เสียงค�ำให้การของพยานที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนตามมาตรา 133 ทวิ
หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความก็ได้
และหากศาลเห็นสมควรจะให้ถอื สือ่ ภาพและเสียงค�ำให้การของพยานดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของค�ำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาลก็ได้
ในกรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรับฟัง
สื่อภาพและเสียงค�ำให้การของพยานนั้นในชั้นสอบสวนตามมาตรา 133 ทวิ
หรือชัน้ ไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง เสมือนหนึง่ เป็นค�ำเบิกความ
ของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล และให้ศาลรับฟังประกอบพยานอื่น
ในการพิจารณาพิพากษาคดีได้”
ร่างมาตรา 172 ตรี นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และต่อมาได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ซึ่งมีการแก้ไขบทบัญญัติ
ดังต่อไปนี้
“ในการสืบพยานในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ถ้าศาล
เห็นสมควรจะจัดให้พยานนั้นอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก แล้วศาล
อาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ศาลเป็นผู้ถามพยานเองโดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและ
ข้อเท็จจริงซึง่ ต้องการสืบ แล้วให้พยานเบิกความในข้อนัน้ ๆ หรือศาลจะถาม
ผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้
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(2) ให้ คู ่ ค วามถาม ถามค้ า น หรื อ ถามติ ง ผ่ า นนั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ
นักสังคมสงเคราะห์
ในการเบิกความของพยานดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้มีการถ่ายทอด
ภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาด้วย และเป็นหน้าทีข่ องศาลทีจ่ ะต้องแจ้งให้
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ
ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ศาลจะจัดให้มีการถ่ายทอดภาพ
และเสียงค�ำให้การของพยานทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ในชัน้ สอบสวนตามมาตรา 133 ทวิ
หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความก็ได้
และหากศาลเห็นสมควรจะให้ถอื สือ่ ภาพและเสียงค�ำให้การของพยานดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของค�ำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาลก็ได้
ในกรณีทไี่ ม่ได้ตวั พยานมาเบิกความตามวรรคหนึง่ เพราะมีเหตุจำ� เป็น
อย่างยิง่ ให้ศาลรับฟังสือ่ ภาพและเสียงค�ำให้การของพยานนัน้ ในชัน้ สอบสวน
ตามมาตรา 133 ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง
เสมื อ นหนึ่ ง เป็ น ค� ำ เบิ ก ความของพยานนั้ น ในชั้ น พิ จ ารณาของศาล
และให้ศาลรับฟังประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได้”
นีเ่ ป็นกระบวนพิจารณาคดีสำ� หรับสืบพยานบุคคลทีเ่ ป็นเด็กโดยเฉพาะ
โดยการจัดให้พยานที่เป็นเด็กอยู่ในห้องต่างหากจากห้องพิจารณาโดยมี
นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์นงั่ อยูด่ ว้ ย เพือ่ เด็กจะได้ไม่ตอ้ งเผชิญหน้า
กับจ�ำเลย ให้ศาลหรือพนักงานอัยการถามค�ำถามและทนายจ�ำเลยซักค้าน
พยานโดยผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างบรรยากาศ
ที่เป็นมิตรแก่ความรู้สึกของเด็ก (Child Friendly Atmosphere) เพื่อท�ำให้
พยานที่เป็นเด็กพูดความจริงและไม่ตื่นกลัวจนเบิกความไม่รู้เรื่อง กฎเกณฑ์
ในการถามความตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความในส่วนพยานหลักฐานไม่อาจ
ใช้กับค�ำถามของนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีการที่ท�ำให้
พยานพูดความจริง ดังนัน้ การถามน�ำโดยนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์
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จึงกระท�ำได้ เพราะค�ำถามไม่อาจถามพยานที่เป็นเด็กอย่างตรงไปตรงมาได้
และให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงของการเบิกความโดยโทรทัศน์วงจรปิด
มายังห้องพิจารณาเพื่อให้จ�ำเลยและทนายจ�ำเลยเห็นอากัปกิริยาของพยาน
อันเป็นการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของจ�ำเลยตามทีม่ าตรา 172 วรรคแรก
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาบัญญัตไิ ว้ ปัจจุบนั กระบวนการ
ทางสังคมสงเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิได้มี
การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมงานเพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาของเด็กโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า สหวิชาชีพ เช่น ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มีการตั้งทีมงานร่วมกัน เรียกว่า Scan Team ซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ กุมารแพทย์ แพทย์ทางนิติเวช แพทย์
ทางรังสี และศัลยแพทย์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านี้มีส่วนร่วม
ในการค้นหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานจากเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิด้วย
ในขณะเดียวกันขณะนั้นมีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานของกระทรวงยุตธิ รรม โดยมีศาสตราจารย์พเิ ศษ
โสภณ รัตนากร เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานและผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลต่าง ๆ ส�ำนักอัยการสูงสุด ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สภาทนายความ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มขี อ้ เสนอให้ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐานในส่วนแพ่ง และกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในส่วนอาญา
ส�ำหรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในส่วนอาญานั้น
ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ ชุดหนึง่ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในส่วนอาญาของกระทรวง
ยุ ติ ธ รรม โดยมี ท ่ า นเริ ง ธรรม ลั ด พลี อธิ บ ดี ผู ้ พิ พ ากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง เป็นประธานอนุกรรมการ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมเป็น
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อนุกรรมการด้วยผู้หนึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
โดยมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสืบพยานเด็กและผู้มีข้อจ�ำกัดทาง
จิตใจ เช่น หญิงทีถ่ กู กระท�ำความผิดทางเพศและได้รบั ความกระทบกระเทือน
ทางจิตใจ รวมทั้งผู้ที่มีข้อจ�ำกัดทางการพัฒนาสมองด้วย โดยยกร่างเป็น
มาตรา 234 ทวิ ซึ่งมีบทบัญญัติดังต่อไปนี้
“ในกรณีทพี่ ยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี หรือเป็นผูโ้ ง่เขลาเบาปัญญา
หรืออาจมีข้อจ�ำกัดทางภาวะจิตใจที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจจัดให้พยาน
อยู่ในห้องต่างหากจากห้องพิจารณา และให้ศาลหรือคู่ความถามพยานผ่าน
นัก จิ ต วิ ท ยา หรื อนัก สังคมสงเคราะห์ หรือบุค คลอื่ นที่ ศาลเห็ นสมควร
โดยอาจให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงการเบิกความของพยานดังกล่าวไป
ยังห้องพิจารณาด้วยก็ได้
ศาลอาจให้นักจิตวิทยาดังกล่าวท�ำความเห็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจ
ของพยาน รวมทัง้ ความน่าเชือ่ ถือของพยานนัน้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย
ก็ได้”
ร่างมาตรา 234 ทวิ ที่ยกร่างขึ้นนั้นคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าว
มีความเห็นว่าในการสืบพยานบุคคลทีเ่ ป็นเด็ก ผูท้ มี่ ขี อ้ จ�ำกัดทางการพัฒนาสมอง
หรือแม้แต่หญิงทีถ่ กู กระท�ำความผิดทางเพศและได้รบั ความกระทบกระเทือน
ทางจิตใจมักจะประสบปัญหาในกรณีที่พยานบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถ
เบิกความได้ อาจเนื่องจากความกลัว ความไม่เข้าใจ หรือด้วยสาเหตุ
ประการอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงไม่อาจใช้วธิ กี ารน�ำสืบพยานตามกระบวนการธรรมดา
ได้ ในต่างประเทศได้ก�ำหนดวิธีการที่เหมาะสมขึ้นโดยเฉพาะเพื่อท�ำให้
การสืบพยานบุคคลประเภทนีเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ก�ำหนดให้
การสืบพยานบุคคลประเภทดังกล่าวไม่ตอ้ งกระท�ำต่อหน้าจ�ำเลยอย่างเคร่งครัด
หรื อ อาจให้ ก ระท� ำ ในห้ อ งที่ จั ด ไว้ เ ป็ น พิ เ ศษโดยมี บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
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ความเชีย่ วชาญในสาขาจิตวิทยามาอยูร่ ว่ มกับพยานเพือ่ ท�ำหน้าทีถ่ ามค�ำถาม
แก่พยานแทนพนักงานอัยการ ทนายความจ�ำเลย หรือศาล แต่เนื่องจาก
จ�ำนวนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยายังมีไม่มากนัก จึงก�ำหนด
ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือแม้แต่กลุ่มผู้มีวิชาชีพในด้านเดียวกันนี้เข้ามาเป็น
ผูท้ ำ� หน้าทีแ่ ทนนักจิตวิทยาได้ และให้มกี ารถ่ายทอดภาพและเสียงด้วยระบบ
closed-circuit television เพื่อให้บุคคลในห้องพิจารณาเห็นและได้ยิน
ค�ำเบิกความของพยาน นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังเห็นสมควรก�ำหนด
ให้ศาลสามารถให้นักจิตวิทยาเสนอรายงานความเห็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจ
ของพยานบุคคลดังกล่าวรวมทั้งความน่าเชื่อถือของพยานนั้น ๆ ด้วย
นอกจากยกร่างมาตรา 234 ทวิ แล้ว คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในส่วนอาญายังได้เพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การสืบพยานบุคคลไว้ก่อนตามมาตรา 237 ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา โดยเพิม่ เติมข้อความเกีย่ วกับการสืบพยาน
บุคคลที่เป็นเด็กไว้ก่อนในวรรคแปดของมาตราดังกล่าวด้วยส�ำหรับในกรณี
พยานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การที่
จะน�ำพยานมาสืบในภายหลังไว้ด้วย ซึ่งเป็นการน�ำกระบวนพิจารณาคดี
ส�ำหรับสืบพยานบุคคลที่เป็นเด็กโดยเฉพาะตามมาตรา 234 ทวิ มาบังคับใช้
โดยอนุโลม จึงอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีเด็กผู้เสียหายหรือพยาน
ที่มักถูกข่มขู่หรือบีบบังคับจากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่มีอิทธิพล หรือในกรณี
ถูกอ�ำนาจเงินชักจูงจนไม่มาเบิกความเป็นพยานทีศ่ าล หรือในกรณีผปู้ กครอง
ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระท�ำผิดจนไม่ติดใจด�ำเนินคดี หรือในกรณีเป็น
เด็กเร่ร่อนหรือเป็นเด็กชาวเขาหรือเด็กที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
อันจะเป็นการคุม้ ครองสิทธิเด็กทีเ่ ป็นเหยือ่ ในการกระท�ำผิดได้อกี ประการหนึง่
บทบัญญัติมาตรา 237 ทวิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ มีดังต่อไปนี้
“ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะ
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เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มที อี่ ยูเ่ ป็นหลักแหล่ง หรือมีเหตุจำ� เป็นอืน่
อันเป็นการยากแก่การที่จะน�ำพยานนั้นมาสืบในภายหลัง พนักงานอัยการ
พนักงานสอบสวน หรือผูเ้ สียหายจะยืน่ ค�ำร้องต่อศาลให้สบื พยานนัน้ ไว้ทนั ที
ก็ได้
เมื่อศาลได้รับค�ำร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้
ผู้ต้องหาจะซักค้านพยานนั้นก็ได้ และในกรณีที่ผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหา
ว่ากระท�ำความผิดอาญา ซึง่ หากมีการฟ้องคดี จะเป็นคดีซงึ่ จ�ำเลยมีสทิ ธิขอให้
ศาลตั้งทนายให้ตามมาตรา 173 ก่อนเริ่มสืบพยานดังกล่าว ให้ศาลถาม
ผู้ต้องหาว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการ หากศาลเห็นว่าศาล
ตัง้ ทนายให้ทนั ก็ให้ศาลตัง้ ทนายให้และด�ำเนินการสืบพยานนัน้ ทันที แต่หาก
ศาลเห็นว่าไม่สามารถตั้งทนายหรือผู้ต้องหาไม่อาจตั้งทนายได้ทัน ก็ให้ศาล
ซักถามพยานนั้นให้แทน
ค�ำเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟังต่อหน้าผูต้ อ้ งหา
ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในการกระท�ำความผิดอาญา
นั้น ก็ให้รับฟังค�ำพยานดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้
ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่าหากตนถูกฟ้องเป็นจ� ำเลยในการกระท�ำ
ความผิดอาญานั้น ก็ให้รับฟังค�ำพยานดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้
ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่าหากตนถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยแล้ว บุคคลซึ่ง
จ�ำเป็นจะต้องน�ำมาสืบเป็นพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันท�ำให้เป็นการยากแก่การที่
จะน�ำบุคคลนั้นมาสืบในภายหลัง ผู้ต้องหาดังกล่าวจะยื่นค�ำร้องต่อศาลโดย
แสดงเหตุผลความจ�ำเป็นเพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลนั้นไว้
ทันทีก็ได้
เมื่อศาลพิจารณาเห็นสมควร ก็ให้ศาลมีคำ� สั่งอนุญาตให้สืบพยานนั้น
และให้ แจ้ ง ให้ พ นั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานอั ย การที่ เ กี่ ยวข้อ งทราบ
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ในการสืบพยานดังกล่าวพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
มีสิทธิที่จะซักค้านพยานนั้นได้ และให้น�ำความในวรรคสามและวรรคสี่
มาใช้บังคับ
ในกรณีทพี่ ยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี หรือเป็นผูโ้ ง่เขลาเบาปัญญา
หรือมีข้อจ�ำกัดทางภาวะจิตใจ การสืบพยานดังกล่าวให้น�ำมาตรา 234 ทวิ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แม้เมื่อได้มีการฟ้องคดีอาญาไว้แล้ว หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องสืบพยานไว้ก่อนถึงก�ำหนดเวลาสืบพยานตามปกติ ก็ให้น�ำความใน
มาตรานี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม”
การยกร่างมาตรา 172 ตรี และมาตรา 234 ทวิ รวมทั้งเพิ่มข้อความ
ในวรรคแปดของมาตรา 237 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ท� ำ ให้ ก ระบวนการยุติธรรมของไทยเริ่ ม สอดคล้ อ งกั บมาตรฐาน
และข้อก�ำหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ4 มากขึ้น
ต่อมาข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายตระกูล วินิจฉัยภาค อัยการพิเศษ
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ รับผิดชอบงานเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิเด็กและเยาวชน
นายวั น ชั ย รุ จ นวงศ์ อั ย การผู ้ เชี่ ย วชาญ ส� ำ นั ก งานต่ า งประเทศ และ
นายจิรศักดิ์ พรหมทอง อัยการพิเศษประจ�ำกรม ผู้ช่วยเลขานุการอัยการ
สูงสุด ได้ไปดูงานเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิเด็ก ณ ประเทศ New Zealand
และประเทศ Australia ตามค�ำเชิญของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ภายใต้โครงการ
International Good Government Programme และค�ำเชิญของรัฐบาล
ออสเตรเลีย โดยส�ำนักงานต�ำรวจกลางออสเตรเลีย (Australian Federal
Police) ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 ท�ำให้ข้าพเจ้าได้รับ
ข้ อ มู ล และดู ง านเกี่ ย วกั บ การสื บ พยานเด็ ก โดยใช้ โ ทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด
(closed - circuit television) อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะมีโอกาสเห็นการ
4

ได้มีการลงนามและบังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2533.
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พิจารณาคดีทใี่ ช้กระบวนการสืบพยานเด็กที่ High Court ของเมืองโอคแลนด์
(Auckland) ประเทศ New Zealand รวมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การป้องกันสิทธิเด็กของประเทศ New Zealand และประเทศ Australia
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย [สามารถ
ศึกษารายละเอียดได้จากรายงานการไปดูงานเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิเด็ก
ณ ประเทศ New Zealand และประเทศ Australia โดย วันชัย รุจนวงศ์
และดุ ษฎี ห์ลีละเมียร ในคอลัมน์ วงการกฎหมายทั่ วไป ดุ ล พาห 44
(กรกฎาคม – กันยายน 2540) 3 : 198-217.]
นอกเหนือจากบทความเรื่อง ถามหาความยุติธรรม ซึ่งเขียนลงใน
คอลัมน์ สรรหามาเล่า......อดีต ของนิตยสารดุลพาห เล่ม 1 ปีที่ 43
มกราคม – มีนาคม 2539 เป็นบทความแรกแล้ว บทความที่สองซึ่งตามมา
คือ บทความเรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิเด็กที่เป็น
“เหยื่อ” ซึ่งลงพิมพ์ในนิตยสารดุลพาห เล่ม 2 ปีที่ 44 เมษายน – มิถุนายน
2540 โดยข้าพเจ้าเขียนร่วมกับนายตระกูล วินิจฉัยภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้
ในเรื่องการสืบพยานที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก แล้วข้าพเจ้าได้เขียนบทความ
เรื่อง การสืบพยานเด็กด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด นวัตกรรมใหม่เพื่อ
การคุ ้ มครองสิ ท ธิเ ด็ก เป็นเรื่องสุดท้าย ซึ่งลงพิ ม พ์ ในนิ ตยสารดุ ล พาห
เล่ม 2 ปีที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2541 โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
กระบวนการพิจารณาส�ำหรับสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีเป็นพิเศษตาม
มาตรา 172 ตรี แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ดังนี้
1. ถ้าศาลเห็นสมควร จะจัดให้เด็กผูเ้ สียหายหรือพยานเด็กอยูใ่ นห้อง
ต่างหากจากห้องพิจารณาโดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์อยู่ด้วย
1 คน
2. การเบิ ก ความของเด็ ก ผู ้ เ สี ย หายหรื อ พยานเด็ ก จะต้ อ งมี
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การถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาโดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(closed – circuit television) ดังนั้น ภาพของเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็ก
จะถูกถ่ายทอดให้ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความจ�ำเลย และจ�ำเลย
ได้เห็นการตอบค�ำถามและกิริยาท่าทางของเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็ก
และเช่ นเดี ยวกันภาพของผู้พิพากษาและพนัก งานอั ยการที่ถ ามค� ำ ถาม
หรือทนายความจ�ำเลยที่ซักค้านจะถูกถ่ายทอดมายังห้องที่เด็กผู้เสียหาย
หรือพยานเด็กอยู่
3. ศาลจะเป็นผู้ถามพยานเองหรือจะถามผ่านนักจิตวิทยา หรือ
นักสังคมสงเคราะห์โดยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดก็ได้ แต่พนักงานอัยการ
จะถามหรื อ ถามติ ง หรื อ ทนายความจ� ำ เลยจะซั ก ค้ า นผ่ า นนั ก จิ ต วิ ท ยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์โดยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น
4. ก่อนถามค�ำถามแก่เด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็ก จะมีการฉาย
วีดิทัศน์ของการสอบปากค�ำเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กที่ได้บันทึกไว้ใน
ชัน้ สอบสวนตามวิธกี ารพิเศษซึง่ บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 133 ทวิ5 ทีร่ า่ งไว้ในขณะนัน้
5

“ในคดีทมี่ อี ตั ราโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สามปีขนึ้ ไปหรือในคดีทำ� ร้ายร่างกายเด็กอายุไม่เกิน
สิบแปดปี การถามปากค�ำเด็กไว้ในฐานะเป็นผู้เสียหายหรือพยาน ให้แยกกระท�ำเป็นส่วนสัด
ในสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็ก
ร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค�ำนั้นด้วย
ให้เป็นหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวนทีจ่ ะต้องแจ้งให้นกั จิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการทราบ
ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 139 การถามปากค�ำเด็กตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
สอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากค�ำดังกล่าวซึ่งสามารถน�ำออกถ่ายทอด
ได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน
ในกรณี จ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นอย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง มี เ หตุ อั น ควรไม่ อ าจรอนั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ
นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลทีเ่ ด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค�ำพร้อมกันได้
ให้พนักงานสอบสวนถามปากค�ำเด็กโดยมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้
แต่ตอ้ งบันทึกเหตุทไี่ ม่อาจรอบุคคลอืน่ ไว้ในส�ำนวนการสอบสวน และมิให้ถอื ว่าการถามปากค�ำ
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ซึง่ กระท�ำไว้ไม่นานหลังเกิดเหตุ หรือวีดทิ ศั น์ของค�ำให้การของเด็กผูเ้ สียหาย
หรือพยานเด็กในชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171 วรรคสอง6 ที่ร่างไว้
ในขณะนั้น เพื่อใช้แทนค�ำเบิกความของเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กก็ได้
5. เมื่อเสร็จการฉายวีดิทัศน์แล้ว หากยังไม่สมบูรณ์ พนักงานอัยการ
จะถามค� ำ ถามแก่ เ ด็ ก ผู ้ เ สี ย หายหรื อ พยานเด็ ก ผ่ า นนั ก จิ ต วิ ท ยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์โดยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดก็ได้ ต่อจากนั้น
ทนายความจ�ำเลยจึงจะซักค้านผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
โดยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด และพนักงานอัยการจะถามติงผ่านนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์โดยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดอีกครั้งหนึ่ง
6. ในกรณีที่เด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กได้ให้ปากค�ำในชั้นสอบสวน
ตามวิธีการพิเศษซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 133 ทวิ ที่ร่างไว้ในขณะนั้น หรือได้
มี ค� ำ ให้ ก ารในชั้ น ไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ งตามมาตรา 171 วรรคสอง ที่ ร ่ า งไว้
ในขณะนั้นแล้ว แต่ไม่ได้ตัวมาเบิกความในชั้นพิจารณาด้วย ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากถูกข่มขู่หรือบีบบังคับจากจ�ำเลยที่มีอิทธิพล หรือถูกอ�ำนาจเงิน
ชักจูงจนไม่ยอมมาเบิกความที่ศาล ก็ให้ศาลรับฟังวีดิทัศน์ของค�ำให้การ
ของเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนหรือในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้องเสมือนหนึง่ เป็นค�ำเบิกความของพยานดังกล่าวในชัน้ พิจารณา
คดี และให้ศาลรับฟังประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได้
7. กระบวนพิ จ ารณาส� ำ หรั บ สื บ พยานเด็ ก อายุ ไ ม่ เ กิ น สิ บ แปดปี
เป็นพิเศษโดยจัดห้องส�ำหรับเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กแยกต่างหากจาก
ห้ อ งพิ จ ารณาและผ่ า นระบบโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ตามมาตรา 172 ตรี
ผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระท�ำไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย”.
6
“ให้นำ� บทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ และมาตรา 172 ตรี มาใช้บังคับแก่การไต่สวน
มูลฟ้องในคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ทั้งในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์และในคดี
ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์โดยอนุโลม”
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แห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แม้จะมิได้เป็นการสืบพยานต่อหน้าจ�ำเลยโดยตรง
อย่างทีเ่ รียกว่า face to face แต่กไ็ ม่ขดั กับหลักการเผชิญหน้ากับพยานตาม
ที่ปรากฏในมาตรา 1727 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แต่อย่างใด เพราะจ�ำเลยยังสามารถเห็นหน้าและสังเกตกิรยิ าอาการตลอดจน
ได้ยินเสียงของพยานในขณะเบิกความได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถซักค้าน
และต่อสูค้ ดีได้อย่างเต็มทีโ่ ดยผ่านเทคโนโลยีทเี่ รียกว่า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(closed – circuit television) นอกจากนั้น ยังเป็นการคุ้มครองผู้เสียหาย
และพยานทีม่ คี วามอ่อนด้อยทางวุฒภิ าวะให้ได้รบั การปฏิบตั ใิ นลักษณะสมดุล
และเท่าเทียมกับจ�ำเลยด้วย
8. ความจ�ำเป็นที่ต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์อยู่กับ
เด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กในห้องที่จัดไว้เป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กเหล่านี้มี
ความอ่อนด้อยทางวุฒภิ าวะและขาดประสบการณ์ทจี่ ะปกป้องคุม้ ครองตนเอง
นอกจากนี้ แม้เด็กจะมีความจ�ำดี แต่อาจไม่เข้าใจหรือไม่ทราบสาระส�ำคัญ
ของการกระท� ำ ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตน ตลอดจนขาดความสามารถ
ในการล�ำดับเหตุการณ์ และเด็กทีต่ กเป็นเหยือ่ ของการกระท�ำความผิดมักจะ
มีผลกระทบทางด้านจิตใจ สติปญ
ั ญา และการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก
จึงท�ำให้การเบิกความคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง โดยเฉพาะในคดีที่เด็ก
ยั ง เล็ ก มากหรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ อั น เนื่ อ งจากความพิ ก ารทางกาย จิ ต ใจ
และสติปัญญา ดังนั้น นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์จึงมีส่วนส�ำคัญใน
การสืบพยานเด็กผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท�ำผิดของผู้ใหญ่
เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจ อารมณ์
ความต้องการ และบุคลิกภาพของเด็กเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยา
7

“การพิจารณาและการสืบพยานในศาลให้ท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าจ�ำเลย เว้นแต่
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”.
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และนักสังคมสงเคราะห์ควรท�ำความคุ้นเคยกับเด็กก่อนจะมานั่งอยู่กับเด็ก
เพือ่ เป็นการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตรแก่ความรูส้ กึ ของเด็ก (Child Friendly
Atmosphere) นอกจากนี้ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ควรได้รับ
การอบรมเป็นพิเศษเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาส�ำหรับสืบพยานเด็กที่ให้
ผูพ้ พิ ากษาและพนักงานอัยการถามค�ำถามและทนายความจ�ำเลยซักค้านเด็ก
ผู้เสียหายหรือพยานเด็กผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถามค�ำถามโดยปรับเปลี่ยนน�้ำเสียงหรือกิริยาอาการ
ให้อ่อนโยนเหมาะสมกับความรู้สึกและวัยของเด็กโดยมีการใช้ภาษาที่เด็ก
สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อลดความกดดันและความกระทบกระเทือนจิตใจ
ของเด็กในการตอบค�ำถาม ท�ำให้เด็กผูเ้ สียหายหรือพยานเด็กกล้าและไม่ตนื่ กลัว
ที่จะพูดความจริง บางครั้งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์อาจมีการใช้
ค�ำถามน�ำบ้างในบางกรณี เพราะบางค�ำถามก็ไม่อาจถามเด็กผู้เสียหาย
หรือพยานเด็กอย่างตรงไปตรงมาได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กบางคนอาจตื่นกลัว
จนเบิกความไม่รู้เรื่องหรือตกใจมากจนไม่พูดอะไรเลยก็มี8
9. การพิจารณาคดีในขณะที่เด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กเบิกความ
ถือเป็นการพิจารณาลับ ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟังการพิจารณาคดี
กระบวนพิจารณาส�ำหรับสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีเป็นพิเศษ
ซึง่ ขณะนัน้ ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
แล้ว จึงเป็นเรือ่ งทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมในขณะนัน้ สมควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่
8

ดู เขมจุฑา สุวรรณจินดา, “กระบวนการยุตธิ รรมจะช่วยคุม้ ครองสิทธิเด็กผูเ้ สียหาย
ในคดีความผิดทางเพศได้อย่างไร”, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง มาตรการ
ใหม่ทางกฎหมายเพื่อเด็ก รูปธรรมในการคุ้มครองเด็กที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ ซึ่ง
จัดโดย สถาบันกฎหมายอาญา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และองค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2541 ณ โรงแรมนิกโกมหานคร, หน้า 14.

ดุษฎี ห์ลีละเมียร

167

เพราะเมื่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ผ่านรัฐสภาแล้ว ศาลทั่วประเทศที่พิจารณา
คดีอาญาจะต้องใช้กระบวนพิจารณาคดีพิเศษดังกล่าวเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งปี
นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม
ควรจะต้องศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับวิธีการสืบพยานเด็กอายุไม่เกิน
สิบแปดปีด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (closed – circuit television)
ข้าพเจ้าจึงได้เสนอแนวทางปรับปรุงและเตรียมการเพือ่ รองรับไว้ในบทความ
สุดท้ายดังต่อไปนี้
1.) การจัดสถานทีซ่ งึ่ เหมาะสมในการเบิกความส�ำหรับเด็กผูเ้ สียหาย
หรือพยานเด็ก
ในที่ นี้ ห มายถึ ง ห้ อ งซึ่ ง พยานที่ เ ป็ น เด็ ก นั่ ง เบิ ก ความโดยมี
นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์อยู่ด้วยเพื่อท�ำหน้าที่ถามค�ำถามที่
ผู ้ พิ พ ากษาและพนั ก งานอั ย การถามหรื อ ที่ ท นายความจ� ำ เลยซั ก ค้ า น
ด้วยน�้ำเสียงและอากัปกิริยาที่เหมาะสมกับความรู้สึกและวุฒิภาวะของเด็ก
สภาพห้องเบิกความของพยานที่เป็นเด็กควรมีลักษณะ ดังนี้
ก. ไม่ควรอยู่ติดกับห้องพิจารณาจนเกินไป โดยมีประตูห้อง
ที่สามารถเปิดเข้าออกสู่ห้องพิจารณาได้ เพราะเด็กผู้เสียหายในคดีที่ตกเป็น
เหยื่อของการกระท�ำความผิดของผู้ใหญ่ เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับพิเศษ
ซึ่งมีผลกระทบทางด้านจิตใจที่บอบช�้ำอยู่แล้ว จะเกิดความรู้สึกกดดัน
และตื่นกลัวว่าจ�ำเลยที่ท�ำร้ายตนยังอยู่ใกล้ ๆ เพียงฝาห้องกั้น จึงอาจเป็นผล
ให้เด็กไม่ยอมเบิกความหรือเบิกความไม่รู้เรื่องได้
ข. ควรมี ท างเข้ า ออกแยกต่ า งหาก เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก ผู ้ เ สี ย หาย
หรือพยานเด็กต้องเผชิญหน้ากับจ�ำเลยอย่างเด็ดขาด
ค. ควรมีบรรยากาศของห้องที่เป็นมิตรต่อความรู้สึกของเด็ก
(Child Friendly Atmosphere) ได้แก่

168

ครั้งหนึ่งเคยช่วยถามหาความยุติธรรมเพื่อสิทธิเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ

		 1. ผนังห้องทาสีอ่อนโยนและสบายตา
		 2. ห้องต้องไม่อึดอัดและคับแคบเกินไป
		 3. มีการตกแต่งห้องให้ดูเป็นกันเองกับเด็ก เช่น มีหนังสือ
การ์ตูน ตุ๊กตา เกมส์สำ� หรับเด็ก และของเล่นอื่น ๆ วางอยู่บ้าง
		 4. ควรมีหอ้ งน�ำ้ และอุปกรณ์เตรียมอาหารเพือ่ ให้ความสะดวก
แก่เด็กทีอ่ าจจะต้องอยูใ่ นห้องนัน้ เป็นเวลานาน และจะได้ไม่ตอ้ งออกมานอกห้อง
แล้วเจอผู้คนซึ่งอาจท�ำให้เด็กไม่สบายใจและรู้สึกอับอายซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
การจัดห้องเบิกความส�ำหรับเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กคงต้อง
มี ทุ ก ศาลจั ง หวั ด และทุ ก ศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ส่ ว นใน
กรุงเทพมหานครคงมีเฉพาะทีศ่ าลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้
และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
2.) การติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (closed – circuit television)
2.1) ต้องมีห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด
2.2) การติดตั้งกล้องบันทึกภาพ
		 ก. ในห้องพิจารณาคดี กล่าวคือ จะต้องติดตั้งกล้องบันทึก
ภาพและเหตุการณ์ในห้องพิจารณาคดีเพื่อถ่ายทอดในเครื่องรับโทรทัศน์
ให้เด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กเห็น จ�ำนวน 2 จุด จุดแรก ได้แก่ บันทึกภาพ
ผูพ้ พิ ากษาขณะนัง่ พิจารณาคดี ซึง่ ต้องบันทึกภาพตลอดเวลา จุดทีส่ อง ได้แก่
บันทึกภาพพนักงานอัยการหรือทนายความจ�ำเลยขณะที่ถามค�ำถามหรือ
ซักค้านผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เพือ่ เป็นการประหยัดอุปกรณ์
ของระบบโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด และเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด
ในการบันทึกภาพของเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมในกรณีทอี่ าจเกิดขึน้ ได้จากการฉาย
ภาพจ�ำเลยให้พยานที่เป็นเด็กเห็นในเครื่องรับโทรทัศน์อันจะมีผลกระทบ
กระเทือนจิตใจเด็กเป็นอย่างมาก ดังนั้น น่าจะก�ำหนดให้พนักงานอัยการ
หรือทนายความจ�ำเลยต้องมานั่งที่คอกพยานขณะที่ถามค�ำถามหรือซักค้าน

ดุษฎี ห์ลีละเมียร

169

		 ข. ในห้องเบิกความของพยานทีเ่ ป็นเด็ก จะต้องติดตัง้ กล้อง
บันทึกภาพเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กขณะเบิกความ จ�ำนวน 1 จุด แล้ว
ต่อสายกับเครื่องรับโทรทัศน์ในห้องพิจารณาคดี จ�ำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้
ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความจ�ำเลย และจ�ำเลยได้เห็นการตอบ
ค�ำถามและกิริยาท่าทางของเด็กขณะเบิกความ
2.3) การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์
		 ก. ในห้องพิจารณาคดี จะมีเครื่องรับโทรทัศน์ติดตั้งไว้
จ�ำนวน 3 เครื่อง กล่าวคือ เครื่องแรกส�ำหรับผู้พิพากษาที่จะเห็นภาพ
และได้ยนิ เสียงของเด็กผูเ้ สียหายหรือพยานเด็กในขณะเบิกความ เพือ่ ศาลจะได้
สังเกตน�ำ้ เสียงและอากัปกิรยิ าว่ามีพริ ธุ หรือไม่ และเพือ่ ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือ
และความจริงใจของพยานว่าสิ่งที่พยานกล่าวออกมานั้นเป็นความจริง
ที่รับฟังได้หรือไม่ เครื่องที่สองส�ำหรับพนักงานอัยการ เครื่องที่สามส�ำหรับ
ทนายความจ�ำเลยและจ�ำเลยทีจ่ ะเห็นหน้าและกิรยิ าอาการรวมทัง้ ได้ยนิ เสียง
ของเด็กผูเ้ สียหายหรือพยานเด็กในขณะเบิกความ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ในการ
ต่อสู้คดีและซักค้านอันเป็นการรักษาสิทธิในการที่จ�ำเลยจะได้เผชิญหน้า
กับพยานตามบทบัญญัติในมาตรา 172 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา นอกจากนี้ การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ในห้องพิจารณาคดียัง
ท�ำให้ผพู้ พิ ากษา พนักงานอัยการ ทนายความจ�ำเลย และจ�ำเลยได้ยนิ ค�ำถาม
ที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ถามเด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็กด้วย
		 ข. ในห้องเบิกความของพยานที่เป็นเด็ก จะมีการวางเครื่อง
รับโทรทัศน์ไว้ จ�ำนวน 2 เครื่อง บนโต๊ะที่เด็กผู้เสียหายหรือพยานเด็ก
นัง่ เบิกความ เครือ่ งหนึง่ เด็กจะเห็นภาพผูพ้ พิ ากษา แต่อกี เครือ่ งหนึง่ จะเห็นภาพ
ของพนักงานอัยการขณะทีถ่ ามค�ำถามหรือภาพทนายความจ�ำเลยขณะทีซ่ กั ค้าน
ผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ แต่เสียงของผู้พิพากษาในกรณี
ทีถ่ ามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์รวมทัง้ เสียงของพนักงานอัยการ
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ทีถ่ ามค�ำถามหรือทนายความจ�ำเลยทีซ่ กั ค้านจะถูกถ่ายทอดไปยังนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์เท่านัน้ เด็กผูเ้ สียหายหรือพยานเด็กจะไม่ได้ยนิ เสียง
ดังกล่าว
2.4) จากการไปดูงานเกีย่ วกับการป้องกันสิทธิเด็กที่ High Court
ของเมือง Auckland ประเทศ NewZealand พบว่าที่ High Court จะเช่า
อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบโทรทัศน์วงจรปิดมาเป็นครั้งคราว กล่าวคือ เฉพาะ
เมือ่ มีกรณีสบื พยานทีเ่ ป็นเด็กเท่านัน้ ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นเมือ่ กระทรวงยุตธิ รรม
จะต้องด�ำเนินการเพื่อรองรับกระบวนพิจารณาพิเศษตามมาตรา 172 ตรี
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... นั้น ก็สามารถกระท�ำได้อย่างประหยัดงบประมาณ
ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิดส�ำหรับศาลในแต่ละภาค
จ�ำนวนภาคละ 2 ชุด รวมทั้งสิ้น 18 ชุด และเก็บไว้ที่ส�ำนักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาคทั้ง 9 ภาค เมื่อศาลจังหวัดหรือศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดใดมีความจ�ำเป็นต้องสืบพยานด้วยกระบวนการพิจารณาพิเศษดังกล่าว
ก็ท�ำหนังสือแจ้งขอใช้อุปกรณ์นั้นต่อส�ำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ส่วนใน
กรุงเทพมหานครคงต้องมีอุปกรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิดในทุกศาลที่
พิจารณาคดีอาญาและที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จ�ำนวนอย่างน้อย
ศาลละ 1 ชุด
3.) ร่างระเบียบว่าด้วยการใช้โทรทัศน์วงจรปิดในการพิจารณาคดีทมี่ ี
พยานเป็นเด็ก รวมทั้งออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องอยู่กับเด็กในขณะเบิกความในชั้นไต่สวน
มู ล ฟ้ อ งและในชั้ น พิ จ ารณาคดี ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 12 ทวิ 9
9

“ในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณา ถ้าบทบัญญัติ
ใดก� ำ หนดให้ มี นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ เข้ า ร่ ว มด้ ว ยแล้ ว นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ
นักสังคมสงเคราะห์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”.
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แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยประสานงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
ตลอดจนองค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) ที่มีบทบาทส�ำคัญในเรื่องนี้ เช่น
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก FACE
4.) จั ด อบรมและสั ม มนาผู ้ พิ พ ากษาเพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นเหยื่อของการกระท�ำ
ความผิดของผู้ใหญ่ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และใน
ชั้นพิจารณาคดีของศาล และจัดอบรมวิชาจิตวิทยาเด็กเพื่อให้ผู้พิพากษาได้
เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวและ
การกระท�ำทารุณกรรมต่อเด็ก โดยเฉพาะการกระท�ำทารุณกรรมทางเพศที่
มีความสัมพันธ์กบั กระบวนการทางกฎหมาย รวมทัง้ จัดอบรมความรูเ้ กีย่ วกับ
แนวคิดสากลของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
ในการคุ้มครองสิทธิเด็ก
5.) ต้องมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานหรือบุคลากรในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ได้ แ ก่ พนั ก งานสอบสวน พนั ก งานอั ย การ และทนายความ
เกี่ ย วกั บ กระบวนการยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของ
การกระท�ำความผิดของผู้ใหญ่ ไม่เฉพาะแต่ในกรณีการสืบพยานเด็กที่มีอายุ
ไม่เกินสิบแปดปีเท่านั้น แต่ยังต้องปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุตธิ รรมในชัน้ พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ทกุ ฝ่าย
ในกระบวนการยุตธิ รรมได้เข้าใจรายละเอียดของพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และวิธีปฏิบัติ
ตามกฎหมายดั ง กล่ า วอย่ า งถู ก ต้ อ งตรงกั น อั น จะสามารถประสาน
ความร่วมมือกันในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ และท�ำให้แต่ละ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถปรับระบบงานและกลไกของ
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การประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดระบบการส่งต่อคดีที่
ต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
6.) น่าจะมีโครงการน�ำร่อง (pilot project) ที่เกี่ยวกับกระบวน
พิจารณาส�ำหรับสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีเป็นพิเศษทีศ่ าลใดศาลหนึง่
อันจะเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการรองรับเมื่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ
มีความสมบูรณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองสิทธิเด็ก
หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณาปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แล้วในที่สุด มาตรา 172 ตรี10 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติในปัจจุบันดังต่อไปนี้
“เว้นแต่ในกรณีที่จ�ำเลยอ้างตนเองเป็นพยานในการสืบพยาน
ที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม
ส�ำหรับเด็ก และศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ศาลเป็นผู้ถามพยานเองโดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็น
และข้อเท็จจริงซึ่งต้องการสืบ แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ หรือศาล
จะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้
(2) ให้ คู ่ ค วามถาม ถามค้ า น หรื อ ถามติ ง ผ่ า นนั ก จิ ต วิ ท ยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์
ในการเบิ ก ความของพยานดั ง กล่ า วตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี
การถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาด้วย และเป็นหน้าที่ของศาล
10

แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 และต่อมาแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550.
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ที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบ
ก่อนการสืบพยานตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลเห็นสมควร หรือถ้า
พยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี หรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ
โดยมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นผลร้ายแก่เด็ก ถ้า
ไม่อนุญาตตามที่ร้องขอ ให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงค�ำให้การ
ของผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีที่ได้บันทึกไว้ใน
ชั้นสอบสวนตามมาตรา 133 ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171
วรรคสอง ต่อหน้าคู่ความ และในกรณีเช่นนี้ให้ถือสื่อภาพและเสียงค�ำให้การ
ของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของค�ำเบิกความของพยานนัน้ ในชัน้ พิจารณา
ของศาล โดยให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติม ถามค้าน หรือถามติงพยานได้
ทั้งนี้ เท่าที่จ�ำเป็นและภายในขอบเขตที่ศาลเห็นสมควร
ในกรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความตามวรรคหนึ่ง เพราะมีเหตุ
จ�ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ให้ศาลรับฟังสื่อภาพและเสี ย งค�ำ ให้ ก ารของพยานนั้ น
ในชั้นสอบสวนตามมาตรา 133 ทวิ หรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา 171
วรรคสอง เสมือนหนึ่งเป็นค�ำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล
และให้ศาลรับฟังประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ ”
และมาตรา 237 ทวิ11 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มีบทบัญญัติในปัจจุบันดังต่อไปนี้
“ก่อนฟ้องคดีต่อศาล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคล
จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มที อี่ ยูเ่ ป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคล
มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ห ่ า งไกลจากศาลที่ พิ จ ารณาคดี หรื อ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า จะมี
การยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่น
11

แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542.
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อันเป็นการยากแก่การน�ำพยานนั้นมาสืบในภายหน้า พนักงานอัยการ
โดยตนเองหรือโดยได้รับค�ำร้องขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน
จะยื่นค�ำร้องโดยระบุการกระท�ำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระท�ำผิด
ต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ถ้ารู้ตัวผู้กระท�ำ
ความผิ ด และผู ้ นั้ น ถู ก ควบคุ ม อยู ่ ใ นอ� ำ นาจพนั ก งานสอบสวนหรื อ
พนักงานอัยการ ให้พนักงานอัยการน�ำตัวผู้นั้นมาศาล หากถูกควบคุมอยู่ใน
อ�ำนาจของศาล ให้ศาลเบิกตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไป
เมื่อศาลได้รับค�ำร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้
ผู้ต้องหาจะซักค้านหรือตั้งทนายความซักค้านพยานนั้นด้วยก็ได้
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหานั้นถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดอาญา ซึ่งหากมีการฟ้องคดีจะเป็นคดีซึ่งศาลจะต้องตั้ง
ทนายความให้ หรือจ�ำเลยมีสิทธิขอให้ศาลตั้งทนายความให้ตามมาตรา 173
ก่อนเริ่มสืบพยานดังกล่าว ให้ศาลถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่
ในกรณีที่ศาลต้องตั้งทนายความให้ ถ้าศาลเห็นว่าตั้งทนายความให้ทันก็ให้
ตั้ ง ทนายความให้ แ ละด� ำ เนิ น การสื บ พยานนั้ น ทั น ที แต่ ถ ้ า ศาลเห็ น ว่ า
ไม่สามารถตัง้ ทนายความได้ทนั หรือผูต้ อ้ งหาไม่อาจตัง้ ทนายความได้ทนั ก็ให้
ศาลซักถามพยานนั้นให้แทน
ค�ำเบิกความของพยานดังกล่าวให้ศาลอ่านให้พยานฟัง หากมีตัว
ผู้ต้องหาอยู่ในศาลด้วยแล้ว ก็ให้ศาลอ่านค�ำเบิกความดังกล่าวต่อหน้า
ผู้ต้องหา
ถ้าต่อมาผู้ต้องหานั้นถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในการกระท�ำความผิด
อาญานั้น ก็ให้รับฟังค�ำพยานดังกล่าวในการพิจารณาคดีนั้นได้
ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่าหากตนถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยแล้ว บุคคล
ซึง่ จ�ำเป็นจะต้องน�ำมาสืบเป็นพยานของตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
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ไม่ มี ที่ อ ยู ่ เ ป็ น หลั ก แหล่ ง หรื อ เป็ น บุ ค คลมี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ห ่ า งไกลจากศาลที่
พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การน�ำ
พยานนัน้ มาสืบในภายหน้า ผูต้ อ้ งหานัน้ จะยืน่ ค�ำร้องต่อศาลโดยแสดงเหตุผล
ความจ�ำเป็นเพื่อให้ศาลมีคำ� สั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลนั้นไว้ทันทีก็ได้
เมื่อศาลเห็นสมควร ให้ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้สืบพยานนั้นและ
แจ้งให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการทีเ่ กีย่ วข้องทราบ ในการสืบพยาน
ดังกล่าว พนักงานอัยการมีสิทธิที่จะซักค้านพยานนั้นได้ และให้น�ำความ
ในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้น�ำบทบัญญัติในมาตรา 172 ตรี มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่
การสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี”
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วิกฤตสิทธิมนุษยชนในเรือนจำา :
ปรากฏการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจำา
ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์*

1. ความนำา
กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยเฉพาะกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท�าความผิดอาญาและบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
กระบวนการยุติธรรมจึงต้องมีระบบ (System) รูปแบบ (form of Justice)
และกลไก (Mechanism) ทางกฎหมายที่บริสุทธิ์ยุติธรรม มีมาตรฐาน
การด� า เนิ น กระบวนการที่ มี ค วามเป็ น ภาวะวิ สั ย มี ค วามเป็ น เสรี นิ ย ม
เป็นประชาธิปไตย โปร่งใส สามารถคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้กบั สังคมได้เป็นอย่างดี ซึง่ ในทางกลับกันถ้ากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาขาดความเป็นภาวะวิสัย ระบบท�างานไม่ปกติ รูปแบบที่ออกแบบ
น�ามาใช้มีข้อบกพร่อง กลไกการท�างานตามกฎหมายต่างๆ ท�างานไม่มี
ประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรมในสังคม และสิ่งที่
ตามมาคือการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ความสงบเรียบร้อย
ของสังคม ดังที่จะกล่าวถึงในบทความนี้คือเรื่องของวิกฤติสิทธิมนุษยชนใน
เรือนจ�าจากปรากฏการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�าในประเทศไทย
* รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะนิตศิ าสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัย
รัฐธรรมนูญศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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จากข้อมูลสถิตจิ ากส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม พบว่า มาตรการบังคับทาง
อาญาที่ ศ าลไทยใช้ ใ นการพิ พ ากษาส่ ว นใหญ่ ยั ง อยู ่ ใ น 6 ประการ คื อ
ประหารชีวิต จ�ำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน และรอการลงโทษ เป็นหลัก
ปรากฏตามสถิ ติ ข ้ อ มู ล ประเภทของการก� ำ หนดโทษที่ มี ค� ำ พิ พ ากษา
ปี 2546-25521
ตารางที่ 1 แสดงสถิติข้อมูลประเภทของการก�ำหนดโทษที่มีค�ำพิพากษา
ปี 2546-2552
ประเภทของการกำ�หนดโทษที่มีคำ�พิพากษา
ปี
ประหารชีวิต
พ.ศ. จำ�นวน %

จำ�คุก
จำ�นวน

ปรับ
%

จำ�นวน

กักขัง
%

รวม

ริบทรัพย์

จำ�นวน

%

รอการลงโทษ

จำ�นวน

%

จำ�นวน

%

อื่นๆ
จำ�นวน %

2546

270

0.05 64,983 11.10 305,753 52.21 5,622

0.96

672

0.11

205,943 35.16 2,415 0.41 585,649

2547

310

0.05 83,810 13.74 307,934 50.47 7,495

1.23

1,421

0.23

207,013 33.93 2,119 0.35 610,102

2548

311

0.05 61,443 10.52 293,701 50.28 6,464

1.11

137

0.02

217,055 37.16 5,073 0.87 584,184

2549

302

0.05 65,787 10.59 312,213 50.28 6,160

0.99

449

0.07

234,708 37.80 1,338 0.22 620,957

2550

963

0.15 102,178 15.92 275,262 42.90 4,289

0.67

352

0.05

254,730 39.70 3,907 0.61 641,681

2551

416

0.06 104,306 15.49 275,871 40.98 3,021

0.45

275

0.04

278,198 41.33 11,074 1.65 673,161

2552

595

0.09 108,633 16.22 242,908 36.27 9,800

1.46

740

0.11

286,626 42.80 20.358 3.04 669,660

จากตารางพบว่ า ศาลไทยจะเลื อ กใช้ โ ทษปรั บ มากที่ สุ ด และ
รองลงมาเป็นการรอการลงโทษ และโทษจ�ำคุกเป็นล�ำดับทีส่ ามในการน�ำมาใช้
เมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณคดีอาญาทัง้ หมดกับการใช้โทษจ�ำคุก กว่าร้อยละ 10
ของศาล ยังถือว่าเป็นอัตราการใช้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
การใช้โทษจ�ำคุกในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือประเทศญี่ปุ่น2
ยังมีมาตรการบังคับทางอาญาอีกมากมายที่ศาลไทยยังไม่ได้น�ำมาใช้ใน
การพิพากษาคดี
1
2

ส�ำนักงานศาลยุติธรรม, รายงานประจ�ำปีงบประมาณ 2546 – 2552
ดู บทที่ 4.
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2. สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำในประเทศไทย
จากการส�ำรวจพบว่าประเทศไทยมีเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
จ�ำนวนประมาณ 195 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณผู้ต้องขังที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พิจารณาได้จากจ� ำนวนผู้ต้องขังในปัจจุบันที่อยู่ใน
ความควบคุมประมาณ 247,763 คน3 เป็นชาย 209,844 คน หญิง 37,919 คน4
ในขณะที่ความจุมาตรฐานของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศมีอยู่เพียง
109,430 คน5 ในทางข้อเท็จจริงพบว่ามีจำ� นวนผูต้ อ้ งขังเกินความจุอยูจ่ ำ� นวน
138,333 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เรือนจ�ำต่างๆ มีที่ตั้ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ปรากฏตามรูปภาพแผนที่ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการกระจายตัวของเรือนจ�ำในประเทศไทย

จุ ด ด� ำ ในแผนที่ คื อ ที่ ตั้ ง ของเรื อ นจ� ำ และทั ณ ฑสถานทั่ ว ประเทศ
เมือ่ ระบบและกลไกของกระบวนการยุตธิ รรมมีปญ
ั หาบกพร่องท�ำให้เกิดภาวะ
3
4
5

กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555
ส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง ส�ำนักทัณฑวิทยา
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ผูต้ อ้ งขังล้นเรือนจ�ำ ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว การท�ำงานของราชทัณฑ์จงึ ท�ำได้เพียง
ขังไว้ในเรือนจ�ำมิให้ออกมาเพือ่ ให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาเท่านัน้ การจ�ำแนก
และการจั ด แบ่ ง ผู ้ ต ้ อ งขั ง การแยกประเภทความผิ ด การแก้ ไขฟื ้ น ฟู
(Rehabilitation) ไม่สามารถท�ำได้ สภาพของเรือนจ�ำจึงเป็นการขังให้อยูใ่ น
เรือนจ�ำตามค�ำพิพากษา ผู้ต้องโทษอยู่อย่างปะปนกัน เพราะไม่มีพื้นที่
ที่เพียงพอและงบประมาณมีจ�ำกัดไม่สามารถท�ำห้องแบบแยกที่กันนอนได้
เหมือนในต่างประเทศ สภาพการด�ำรงชีวิตต�ำ่ กว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับคนกลุม่ นีเ้ มือ่ ราชทัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขฟืน้ ฟู
ได้ คนที่เป็นอาชญากรอาชีพหรือพวกท�ำผิดติดนิสัย อยู่ปะปนกับผู้ต้องโทษ
ทีเ่ ป็นผูก้ ระท�ำผิดครัง้ แรก พวกประมาทพลาดพลัง้ หรือนักโทษทีอ่ ยูใ่ นวัยรุน่
ผลที่ตามมาคือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเองในทุกเรือนจ�ำ
พัฒนาการการกระท�ำความผิดเกิดการแพร่ระบาดของความคิดและกลุม่ พวกพ้อง
จากการกระท�ำผิดรายย่อยไปสู่การเป็นกลุ่มอาชญากรรม จากการเป็น
กลุ่มอาชญากรรมพัฒนาเป็นองค์กรอาชญากรรม และพัฒนาเป็นองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ ผูก้ ระท�ำผิดมีความเชีย่ วชาญขึน้ ในการกระท�ำความผิด
และมีเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมที่เข้มแข็ง ปัจจุบันทราบว่าผู้ต้องขัง
มีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างสูง
ดังนัน้ จะเห็นว่าการกระจายของเรือนจ�ำมีทวั่ ประเทศ ถ้าเรือนจ�ำท�ำได้
แค่เพียงขังตามค�ำพิพากษาอย่างเดียว ก็จะเหมือนเป็นสถานที่พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนของอาชญากร ให้เขากินนอน ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นเวลานานๆ
เพาะบ่มนิสัยอาชญากรรมถ่ายทอดต่อกัน เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยผลิต
บัณฑิตทางอาชญากรรมมืออาชีพสู่สังคม ทุกเรือนจ�ำท�ำแบบนี้ เราจะมี
อาชญากรออกสู่สังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความช�ำนาญเก่งขึ้น คนในสังคมก็จะ
เดือดร้อน เศรษฐกิจสังคม การเงินการลงทุนก็จะวิกฤต เห็นได้ชัดจาก
การทีป่ ริมาณคดีทเี่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญามีอตั ราเติบโตมากขึน้ ๆ
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ทุกปี การด�ำเนินการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญาตามที่กล่าวมาแล้วได้
สถานการณ์และแนวทางเปรียบเทียบ ; จากการศึกษาพบว่าประเทศ
ญี่ปุ่นเคยประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำมาแล้วในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง จึงได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาโดยดูต้นแบบจากทางยุโรป
และจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพและ
สถานการณ์ไม่ตา่ งจากประเทศไทยในปัจจุบนั ญีป่ นุ่ ได้ศกึ ษาและได้รบั อิทธิพล
แนวคิดมาจากประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 6
กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันมีพัฒนาการในการปรับปรุงแก้ไขมากว่า 100 ปี โดย
มีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในทางทฤษฎีการลงโทษและมีการเรียนการสอน
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบหรือทั้ง
กระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
และกฎหมายบังคับโทษ ตลอดทั้งกลไกในภาคสังคม ท�ำให้มีการสร้าง
องค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลในด้านนี้ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผลท�ำให้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุ่นมีความทันสมัย7 จากการศึกษา
ยังพบว่ากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของญีป่ นุ่ ไม่วา่ ในชัน้ สอบสวนฟ้องร้อง
ชั้นพิจารณาพิพากษา ชั้นบังคับโทษ ต่างท�ำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
มีความสมดุลและเข้มแข็งมากในรูปแบบเดียวกันกับของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี กลไกและระบบการคัดกรองคดีในการจ�ำแนกคดีในเบือ้ งต้นท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคัดกรองผู้ที่บริสุทธิ์หรือผู้ที่ไม่จ�ำเป็นต้องเข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรมได้ สามารถบริหารจัดการกระบวนการยุตธิ รรม บริหาร
จัดการโทษและโทษจ�ำคุกได้อย่างดี เมื่อระบบกฎหมายและระบบบริหาร
จัดการกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ
6
7

Gunther Kaiser. Strafvollzu. pp.136-137.
Bindzus. D., Ishii A. Strafvollzug in Japan. p.2.
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ของญี่ปุ่นก็หมดไป โดยเฉพาะโทษจ�ำคุกนั้นมีหลักการที่ชัดเจนว่าจะใช้กับ
ผู้กระท�ำผิดที่จ�ำเป็นต้องโทษจ�ำคุกเท่านั้น ที่สามารถแก้ไขฟื้นฟูลักษณะ
การกระท�ำความผิดนั้นได้ที่ต้องถูกน�ำเข้าสู่เรือนจ�ำ ถ้าเรือนจ�ำไม่สามารถที่
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้กระท�ำความผิดได้ กระบวนการยุติธรรมต้นทางจะ
บริหารจัดการผันหรือส่งผู้กระท�ำความผิดนั้นไปสู่กระบวนการและโทษ
ชนิดอื่น หรือเข้าสู่มาตรการอื่นแทน เช่น ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย
ชะลอการฟ้อง การคุมประพฤติ เป็นต้น ปรากฏตามแผนภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของผู้ต้องขังในประเทศไทยตั้งแต่
อดีตต่อเนือ่ งมาถึงปัจจุบนั พบว่ามีอตั ราการเติมโตของยอดผูต้ อ้ งขังระหว่าง
พิจารณาและนักโทษเด็ดขาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีลักษณะเป็นอัตรา
ก้าวหน้า ไม่วา่ ปริมาณของผูต้ อ้ งขังระหว่างพิจารณา หรือปริมาณของนักโทษ
เด็ดขาด รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลสถิตจิ ำ� นวนผูต้ อ้ งขังระหว่างพิจารณา
นักโทษเด็ดขาด และจ�ำนวนผู้ต้องขังรวมทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง
พ.ศ. 2555 ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสถิติจ�ำนวนผู้ต้องขังระหว่างคดี นักโทษเด็ดขาด
และจ�ำนวนผู้ต้องขังรวมทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง
พ.ศ. 2555
ปี

ผู้ต้องขังระหว่างคดี

นักโทษเด็ดขาด

2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

34,911
35,562
50,550
67,296
74,284
85,056
86,650
87,110
89,561
37,463
40,559
42,976
44,796
46,423
52,518
56,966
59,118
56,560

73,920
65,336
75,320
97,027
125,258
132,337
164,253
169,960
153,766
129,679
121,734
108,610
123,860
140,026
157,065
157,097
181,089
191,203

จำ�นวนผู้ต้องขัง
รวมทั้งประเทศ
108,915
100,966
125,955
164,451
199,673
217,697
250,903
257,070
211,327
167,142
162,293
152,625
168,656
188,398
212,058
215,997
240,207
247,763
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จากตารางแสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนผู้ต้องขังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี
พ.ศ. 2546 ปริมาณผูต้ อ้ งขังเพิม่ ขึน้ ถึง 211,327 คน แยกเป็นระหว่างพิจารณา
89,561 คน นักโทษเด็ดขาด 153,766 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ปริมาณ
ผู้ต้องขังลดลงมาอยู่ที่ 167,142 คน แยกเป็นต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 6
37,463 คน นักโทษเด็ดขาด 129,679 คน และตั้งแต่นั้นมามีปริมาณเพิ่มขึ้น
คน และตั้งแต่นั้นมามีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2555 รวมจํานวน 247,763 คน เป็นผู้ต้องขังระหว่าง
ต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2555 รวมจ�ำนวน 247,763 คน เป็นผู้ต้องขังระหว่าง
พิจารณา 56,560 คน นักโทษเด็ดขาด 191,203 คน เมื่อนําข้อมูลความผันแปรดังกล่าวมาจัดเป็นกราฟเส้นปรากฏ
พิ จ ารณา 56,560 คน นั ก โทษเด็ ด ขาด 191,203 คน เมื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล6
เป็นภาพให้เห็นดังนี้
ความผันแปรดังกล่าวมาจัดเป็นกราฟเส้นปรากฏเป็นภาพให้เห็นดังนี้
คน และตั้งแต่นั้นมามีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2555 รวมจํานวน 247,763 คน เป็นผู้ต้องขังระหว่าง
พิจารณา
56,560
คน นัภาพที
กโทษเด็่ 2ดขาด
191,203
นํ้ตา้อข้ปงขั
อี มูงพ.ศ.
ลตัความผั
กล่าวมาจั
ดเป็นกราฟเส้นปรากฏ
ภาพที
่ 2 กราฟแสดงจ�
ำกราฟแสดงจํ
นวนผู
้ต้องขัาคนนวนผู
ง เมืตั้ง่อแต่
2555
้งแต่2543
ปนี แปรดั
พ.ศ.–ง2543
– 2555

เป็นภาพให้
300,000เห็นดังนี้

250,903 254,070
240,207247,763
223,406
211,475 200,476
208,957
207,567209,845
200,000
196,772
204,737
185,082
ภาพที่ 2 กราฟแสดงจํานวนผู้ต้อ168,656
งขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543179,303
– 2555
204,479
184,031
163,336
169,121
168,523
152,625
160,453
150,000
158,946
300,000
136,004 128,885143,996
100,000
250,903
254,070
250,000
240,207247,763
223,406
211,475
208,957207,567209,845
46,424
50,000
200,000
196,772
204,73742,952 200,47627,292
185,082
204,479
27,651179,30329,654 32,640 37,919
24,660
168,656
184,031
39,375 49,333168,523 40,023
163,336 23,740
26,136169,121
152,625
160,453
150,000
158,946
0

250,000

ชาย
หญิง
รวม
ชาย

136,004 128,885143,996

หญิง

100,000 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
46,424
42,952
50,000
27,292
37,919
27,651
24,660
49,333

39,375

0

40,023

23,740

รวม

29,654 32,640

26,136

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

300,000
250,000

ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเจ้าหน้าที่และจํานวนผู้ต้องขังปี พ.ศ.2543 – 2555
ภาพที
่ 3 กราฟแสดงการเปรี ย บเที ย บจ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ แ ละจ� ำ นวนผู ้ ต ้ อ งขั ง ปี
พ.ศ. 2543 – 2555
ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเจ้าหน้าที่และจํานวนผู้ต้องขังปี พ.ศ.2543 – 2555
250,903

254,070

223,406

300,000

200,000

250,903

250,000

150,000

115,070

211,475
115,500

115,500

100,000

113,850

200,476

150,000
115,070

50,000

100,000

11,507

11,550

114,510

163,336

113,930

11,550 11,393

196,772
114,490 185,082 113,360
113,360
168,656110,290

113,360
114,490
113,360
114,510
110,290
11,451
11,029

11,385

11,449

0

50,000

2543

11,507

2544

2545

11,550

2546

11,550 11,393

2547

2548

11,385

11,451

0
2543

2544

2545

2546

2547

247,763

208,957

109,944 109,500 109,980

152,625

113,850

115,500
115,500

240,207

152,625

247,763

2548

2549

2550

11,449

2549

11,029

2550

11,336
2551
11,336
2551

109,944 109,500 109,980

11,336

2552
11,336

2552

2553

จํานวนผู้ต้องขังจริง

208,957

168,656

163,336

113,930

196,772

185,082

200,476

254,070

223,406

200,000

240,207

211,475

10,944 10,950 10,997

2553

2554

จํานวนผู้ต้องขังจํจริ
ง ้ต้องขังตามอัตรา
านวนผู

เจ้าหน้าที่
จํานวนผู้ต้องขังตามอัตรา
เจ้าหน้าที่ จํานวนเจ้าหหน้าที่
จํานวนเจ้าหหน้าที่

2555

10,944 10,950 10,997
2554

2555

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนเจ้าหน้าที่และจํานวนผู้ต้องขังรวมทั้งจํานวนเจ้าหน้าที่ต่อจํานวน

กราฟแสดงการเปรี
ยบจํปรากฏตามภาพกราฟดั
านวนเจ้าหน้าที่และจํานวนผู
ผู้ต้องขังตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2543 ถึยงบเที
2555
งนี้ ้ต้องขังรวมทั้งจํานวนเจ้าหน้าที่ต่อจํานวน
ผู้ต้องขังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2555 ปรากฏตามภาพกราฟดังนี้
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนเจ้าหน้าที่และจ�ำนวนผู้ต้องขัง
รวมทั้งจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ต่อจ�ำนวนผู้ต้องขังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2555
ปรากฏตามภาพกราฟดังนี้
ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปรี ย บเที ย บจ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ แ ละจ� ำ นวนผู ้ ต ้ อ งขั ง ปี
พ.ศ. 2543 – 2555
1:23
1:22
1:20
1:19
1:17
1:16
1:14
1:13
1:12
1:10
1:09

1:22
1:19

1:22
1:21
1:19

1:18
1:15

1:15

1:15

7

1:22

1:19

อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ตอ่
จํานวนผู้ต้องขัง

1:16

1:14

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีอัตรากําลังข้าราชการ 10,807 คน8 โดยแยกเป็นข้าราชการที
ฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีอัตราก�ำลังข้าราชการ 10,807 คน8 ่ปโดยแยก
ส่วนกลางกรม จํานวน 559 คน และอยู่ในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศจํานวน 10,248 คน

เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนกลางกรม จ�ำนวน 559 คน และอยู่
ในเรื่ 2อแสดงสถิ
นจ�ำและทั
ณฑสถานทั
่วประเทศจ�
ตารางที
ตินักโทษเด็
ดขาด แยกตามอายุ
สํารวจำณนวน
วันที่ 10,248
30 กันยายนคน
2555
แยกตามอายุ
ไม่เกิน 18 ปี
กว่า 18-20 ปี
กว่า 20-21 ปี
กว่า 21-25 ปี
กว่า 25-30 ปี
กว่า 30-35 ปี
กว่า 35-40 ปี
กว่า 40-45 ปี
กว่า 45-50 ปี
กว่า 50-60 ปี
กว่า 60 ปีขึ้นไป
รวมทั้งสิ8น้

ชาย
197
5,548
8,458
20,307
32,282
31,591
17,862
12,707
8,833
4,492
1,493
143,770

หญิง

ศูนย์ข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

32
827
1,516
3,487
4,907
4,870
3,522
2,583
2,085
1,091
307
25,227

รวม
229
6,375
9,974
23,794
37,189
36,461
21,384
15,290
10,918
5,583
1,800
168,997

ร้อยละ
0.14
3.77
5.90
14.08
22.01
21.57
12.65
9.05
6.46
3.30
1.07
100.00

อายุผู้ต้องโทษพบว่า อายุ 21-35 ปี เพศชาย ติดคุกมากที่สุด และรองลงมาคือ อายุ 35-45 ปี ข้อมูล
ส่วนนี้เป็นจุดอ่อนที่ต้องรีบแก้ไข เพราะคนเหล่านี้อยู่ในช่วงวัยที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไป หากขาดการ
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ตารางที่ 2 แสดงสถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามอายุ ส�ำรวจ ณ วันที่ 30
กันยายน 2555
แยกตามอายุ

ชาย

ไม่เกิน 18 ปี
กว่า 18-20 ปี
กว่า 20-21 ปี
กว่า 21-25 ปี
กว่า 25-30 ปี
กว่า 30-35 ปี
กว่า 35-40 ปี
กว่า 40-45 ปี
กว่า 45-50 ปี
กว่า 50-60 ปี
กว่า 60 ปีขึ้นไป

197
5,548
8,458
20,307
32,282
31,591
17,862
12,707
8,833
4,492
1,493

รวมทั้งสิ้น

143,770

หญิง

รวม

ร้อยละ

32
827
1,516
3,487
4,907
4,870
3,522
2,583
2,085
1,091
307

229
6,375
9,974
23,794
37,189
36,461
21,384
15,290
10,918
5,583
1,800

0.14
3.77
5.90
14.08
22.01
21.57
12.65
9.05
6.46
3.30
1.07

25,227

168,997

100.00

อายุผู้ต้อ งโทษพบว่ า อายุ 21-35 ปี เพศชาย ติด คุก มากที่สุด
และรองลงมาคือ อายุ 35-45 ปี ข้อมูลส่วนนี้เป็นจุดอ่อนที่ต้องรีบแก้ไข
เพราะคนเหล่านี้อยู่ในช่วงวัยที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศต่อไป หากขาด
การแก้ไขปรับพฤตินิสัยจะกลายเป็นอาชญากรอาชีพ และเขาต้องอยู่กับ
สังคมนาน
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ตารางที่ 3 แสดงสถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามอายุ ส�ำรวจ ณ วันที่ 30
กันยายน 2555
ลักษณะความผิด

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย
ความผิดต่อชีวิต
ความผิดต่อร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ภยันตรายต่อประชาชน
อื่นๆ (เช่น พรบ.ป่าไม้,
การพนัน, อาวุธปืน,
คนเข้าเมือง, ลหุโทษฯ)

13,208
52,877
9,380
4,428
6,347
216
6,606

1,898
18,303
374
114
129
27
596

15,106
71,180
9,754
4,542
6,476
243
7,202

13.19
62.16
8.52
3.97
5.66
0.21
6.29

รวมทั้งสิ้น

93,062

21,441 114,503 100.00

จากตารางพบว่าฐานความผิดทีต่ อ้ งจ�ำคุกมากทีส่ ดุ คือ ความผิดเกีย่ วกับ
ยาเสพติด ร้อยละ 62.16 รองลงมาคือความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ เมือ่ จัดท�ำเป็น
แผนภาพกราฟวงกลมปรากฏตามแผนภาพดังนี้
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ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนสถิตนิ กั โทษเด็ดขาดแยกตามลักษณะความผิด

เมื่อพิจารณาข้อมูลการกระท�ำความผิดซ�้ำของผู้ต้องโทษ สถิติที่ทาง
กรมราชทัณฑ์รวบรวมไว้ ส�ำรวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ปรากฏตาม
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงสถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามจ�ำนวนครั้งที่ต้องโทษ
ส�ำรวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
จำ�นวนครั้งที่ต้องโทษ
ต้องโทษครั้งที่ 1
ต้องโทษครั้งที่ 2
ต้องโทษครั้งที่ 3
ต้องโทษครั้งที่ 4
ต้องโทษ 5 ครั้งขึ้นไป
รวมต้องโทษ ครั้งที่ 2-5
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

121,159 22,627 143,785
17,511 1,935 19,446
3,518
490
4,008
1,048
121
1,169
534
54
588
22,611

2,600

ร้อยละ
85.06
11.51
2.37
0.69
0.35

25,211

14.92

143,770 25,227 168,997

100.00
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ผู้ต้องขังที่ต้องโทษครั้งแรก มีอัตราประมาณร้อยละ 85.06 ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย กระท�ำผิดซ�ำ้ ครัง้ ทีส่ อง ร้อยละ 11.51 ส่วนทีเ่ หลือเป็นผูท้ ตี่ อ้ งโทษ
ซ�้ำ 3-5 ครั้ง ซึ่งมีจ�ำนวนน้อยมาก ข้อมูลส่วนนี้เป็นจุดแข็งที่น่าสนใจมาก
เพราะตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา และตามวัตถุประสงค์ของ
การบังคับโทษเห็นตรงกันว่ามาตรการแก้ไขต่างๆ จะใช้ได้ผลส�ำหรับผู้ที่
กระท�ำความผิดครั้งแรกซึ่งสันนิษฐานว่ายังไม่เป็นอาชญากรอาชีพ
การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณผูต้ อ้ งขังนัน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณ
และประสิทธิภาพในการบริหารงานราชทัณฑ์ การควบคุมดูแลและพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง และยังน�ำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งความแออัด
งบประมาณ บุคลากร การบริหารงานเรือนจ�ำและในเรื่องสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ต้องขัง เช่นในเรื่องสถานที่นอน อาหาร สุขภาพอนามัย การทะเลาะวิวาท
ระหว่างนักโทษเป็นต้น อันเป็นวิกฤติของสังคมไทยอย่างหนึง่ ทีส่ งั คมภายนอก
จะต้องให้ความส�ำคัญ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ไข
และป้องกันปัญหานักโทษล้นคุก เพราะปัญหาดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบ
ทางลบมากในปัจจุบันและอนาคต
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขผู้กระท�ำผิดในปัจจุบันแม้จะเป็นแนวทางที่
ยอมรับกันในวงการราชทัณฑ์โดยทั่วไปแต่ก็ยังเป็นที่สงสัยว่าจะได้รับผล
ตามวัตถุประสงค์เพียงไร เพราะการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท� ำผิดจะมีอุปสรรค
หลายประการ กล่าวคือ9
1. ผู้กระท�ำผิดได้สูญเสียบุคลิกภาพไปแล้วโดยถูกหล่อหลอมและ
ขัดเกลาให้มีบุคลิกลักษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใช้เวลาในเรือนจ�ำ
ไม่นาน ในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้ฟื้นคืนจิตส�ำนึกที่ดีกลับมา และปรับตัว
เข้ากับคนโดยทั่วไปในสังคมนั้นท�ำได้ยาก
9

นัทธี จิตสว่าง. หลักทัณฑวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบูลย์สงเคราะห์
กรมราชทัณฑ์ (ม.ป.พ.) หน้า 30-31.
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2. การลงโทษเพือ่ การแก้ไขนัน้ จะขัดกับความรูส้ กึ ของคนในสังคมว่า
ผู้กระท�ำผิดไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งเป็นไปตาม
หลักของเบนเท็ม (Bentham) ที่ว่า “หลักการได้รับประโยชน์ที่น้อยกว่า”
(Principle of less eligibility) ทั้งนี้เพราะคนโดยทั่วไปจะเห็นว่าเป็นการ
ไม่เป็นธรรมทีผ่ กู้ ระท�ำผิดจะได้รบั ประโยชน์มากกว่าคนทัว่ ไป เช่น ผูก้ ระท�ำผิด
จะได้ รั บ การอบรมแก้ ไขฝึ ก วิ ช าชี พ สวั ส ดิ ก าร อาหาร ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ตลอดจนการจัดการศึกษา การหางาน ในขณะทีค่ นทัว่ ไปในสังคมอีกจ�ำนวนมาก
ไม่ได้รับบริการดังกล่าวความรู้สึกของคนทั่วไปดังกล่าวเห็นได้ว่าขัดกับ
หลักของการแก้ไขฟื้นฟู
3. การแก้ไขฟื้นฟูเหมาะสมส�ำหรับผู้กระท�ำผิดบางประเภทเท่านั้น
เช่น ผู้กระท�ำผิดครั้งแรก ซึ่งได้กระท�ำผิดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือโดย
พลัง้ พลาด หรือท�ำไปเพราะความจ�ำเป็น การแก้ไขฟืน้ ฟูไม่ให้กระท�ำผิดซ�ำ้ ขึน้
อีกย่อมมีทางท�ำส�ำเร็จได้มาก แต่ส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่เคยกระท�ำผิดและ
ถูกลงโทษมาหลายครัง้ แล้ว หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกท�ำผิดติดนิสยั
โอกาสที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตัวจะย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การแก้ไขฟื้นฟู
จึงไม่สามารถจะท�ำให้ผู้กระท�ำผิดกลับตัวได้ทุกกรณีไป

4. กระบวนการยุติธ รรมทางอาญากับปรากฏการณ์ ผู ้ ต้ อ งขั ง
ล้นเรือนจ�ำ
ในระบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น เมื่อบุคคลใดได้
กระท� ำ ความผิ ด อาญาเกิ ด ขึ้ น และถู ก จั บ ได้ การด� ำ เนิ น คดี ก็ จ ะตามมา
กระบวนการในการด�ำเนินคดีอาญาแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ
“การด�ำเนินคดีอาญาชัน้ ก�ำหนดคดี” และ “การด�ำเนินคดีอาญาชัน้ บังคับคดี”
กล่าวคือ
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1. การด�ำเนินคดีอาญาในชั้นก�ำหนดคดี (Erkenntnisverfahren)10
เป็นการด�ำเนินการทั้งหลายของเจ้าพนักงาน เป็นการกระท�ำเพื่อยืนยัน
ข้อกล่าวหา ซึง่ ถ้ารับฟังได้โดยปกติเจ้าพนักงานก็จะฟ้องเพือ่ ให้ศาลพิจารณา
พิพากษาต่อไป และเมื่อได้มีการยื่นฟ้องแล้วการด�ำเนินการทั้งหลายในศาล
ในคดีที่เจ้าพนักงานได้ฟ้องแล้วนั้น รวมทั้งในคดีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเองก็
เป็นการกระท�ำเพื่อยืนยันข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันกับการด�ำเนินการชั้น
เจ้าพนักงาน และถ้าหากฟังได้ว่ามีการกระท�ำความผิดจริงศาลก็จะก�ำหนด
“มาตรการบังคับทางอาญา” (โทษและ/หรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยและ
มาตรการบังคับทางอาญาอื่นๆ)11 ส�ำหรับคดีนั้นการด�ำเนินการทั้งหลายของ
เจ้าพนักงานทั้งนอกศาลและในศาล รวมทั้งการด�ำเนินการทั้งหลายของศาล
ซึง่ อาจเป็นหลายชัน้ ศาลจนกระทัง่ ได้มคี ำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ แล้ว ซึง่ ในขัน้ ตอน
นี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนที่ จ ะท� ำ การศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายในชั้ น สอบสวน
ฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา เพื่อจะน�ำไปสู่แนวทางในการลดปริมาณ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำต่อไป
2. การด�ำเนินคดีอาญาชัน้ บังคับคดี เมือ่ ศาลได้มคี ำ� พิพากษาทีก่ ำ� หนด
มาตรการบังคับทางอาญาในคดีใดแล้วและค�ำพิพากษาในคดีนั้นก็ได้ถึงที่สุด
แล้ว ก็จะต้องมีการจัดการบังคับให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ แล้วนัน้
ต่อไป เว้นแต่จะได้มีการลดโทษ เปลี่ยนโทษ หรืออภัยโทษ หรืออื่นๆ12
ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมกับการบังคับ
โทษจ�ำคุก ในเบื้องต้นพบว่าปัญหาพื้นฐานของเรือนจ�ำในประเทศไทยคือ
10

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ:
วิญญูชน, 2549.), หน้า 44.
11
ดู คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,
2547.), หน้า 361
12
เรื่องเดียวกัน, หน้า 44.
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ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ อันเป็นผลท�ำให้เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและ
ปัญหาการบังคับโทษเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั่วของผู้ที่กระท�ำ
ความผิดจึงไม่สามารถจะท�ำได้ตามมา สาเหตุของปัญหาส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญนัน้
มาจากกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาต้นทางตามทีก่ ล่าวมาแล้ว ไม่สามารถ
คัดกรองคนผิดที่เหมาะสมกับการลงโทษจ�ำคุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ใช้โทษจ�ำคุกโดยปราศจากหลักวิชาบังคับโทษ เรือนจ�ำหรือคุกก็จะมีผตู้ อ้ งขัง
มากเกินก�ำลังทีจ่ ะรับได้ กอปรกับกฎหมายอาญาในประเทศไทยมักจะก�ำหนด
ระวางโทษจ�ำคุกเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ หมดมิใช่ปญ
ั หาของแต่เฉพาะราชทัณฑ์
ส่วนเดียว ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้พบว่ามีผลมาจากกระบวนการยุตธิ รรมต้นทางก่อนมา
ถึงหน่วยงานสุดท้ายคือ ราชทัณฑ์ ปรากฏตามแผนภาพดังต่อไปนี้

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของไทยนั้ น ด� ำ เนิ น งานเป็ น ระบบสายพาน ส่ ง ถ่ า ยต่ อ กั น เป็ น ทอดๆ
เหมื อ นสายพานที่ ล� ำ เลี ย งสิ่ ง ของภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การคดี ที่ ต ่ า งกั น
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเดี ย วกั น กรณี จึ ง ขาดทิ ศ ทางการบู ร ณาการ
และแนวคิดในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการคดี เป็นลักษณะ
อาณาจักรใครอาณาจักรมันหน่วยใครหน่วยมันส่งงานไปหน่วยงานถัดไป
แล้วถือว่าหมดภารกิจของหน่วยงานตนเองแล้วก็เข้าใจว่าเสร็จงานแล้ว
ผลในที่ สุ ด ภาระปั ญ หาไปตกอยู ่ กั บ หน่ ว ยงานสุ ด ท้ า ยคื อ ราชทั ณ ฑ์
สถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญอยู่คือ เกิดภาวะวิกฤตราชทัณฑ์
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ทางแก้ไข พิจารณาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย การแก้
ปัญ หาของงานราชทั ณ ฑ์ ต ้ องอาศั ย ความร่ วมมื อกั น ทุก ฝ่ า ยที่เ กี่ ยวข้อ ง
ทั้ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาทั้ ง ที่ เ ป็ น ต้ น ทางก่ อ นถู ก ส่ ง มายั ง
ส่วนราชทัณฑ์ และภาคสังคม จึงต้องพยายามใช้มาตรการเลี่ยงโทษจ�ำคุก
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจะต้องเห็นเป็นไปในทางเดียวกัน
ว่า “โทษจ�ำคุกมีไว้สำ� หรับแก้ไขคนที่สมควรได้รับโทษจ�ำคุก ถ้าคุกไม่ได้ช่วย
12
แก้ไขอะไรคนๆ นั้นให้ดีขึ้นได้เลยหรือไม่น่าจะท�ำให้คนคนนั้นดีขึ้นมาได้
ก็ไม่สมควรส่งเข้าคุก”าการเอาคนมาขั
งตามระยะเวลาโดยไม่มีเหตุผลในทาง
อะไรคนๆ นั้นให้ดีขึ้นได้ด้เลยหรือไม่น่าจะทํ
าให้คนคนนั้นดีขึ้นมาไ ด้ ก็ไม่สมควรรส่งเข้าคุก” กการเอาคนมาขัขั12
งตาม
บังคับโทษไม่ควรจะมีอีกต่อไป
ระยะเวลาโโดยไม่มีเหตุผลในทางบั
ล
งคับโทษไม่
โ
ควรจะมีมีอีกต่อไป
อะไรคนๆ นั้นให้ดีขึ้นหลั
ได้ด้เลยหรื
าลดคนเข้
าให้คาคุนคกนนัเพิ้น่มดีคนออกจากคุ
ขึ้นมาไ ด้ ก็ไม่สกมควร
รส่งเข้มาาตรการทาง
คุก” กการเอาคนมาขัขังตาม
กคิด อคืไม่อน่าจะทํ
โดยใช้
หลั
ห กคิด คือ ลดคนเข้าคุก เพิมคนออกจากคุ
ม่
ก โดยใช้มาตรรการทางอาญาา คือ
ระยะเวลาโโดยไม่
มีเหตุคืผอลในทางบั
ล
งคับโทษไม่
โ
ควรจะมีมีอีกต่อไป
อาญา
หลั
ห กคิด คือ ลดคนเข้าคุก เพิมคนออกจากคุ
ม่
ก โดยใช้มาตรรการทางอาญาา คือ

ลดเข้า 

คุก

 เพิ่มออก

ลดเข้า 
คุก
 เพิ่มออก
จากหลักคิดดังกล่าวนี้ เมื่อนํ
อ ามาปรับกับกระบวนการย
บ
ยุติธรรมของไททยทั้งระบบแลละมีลักษณะที่ททํางาน

จากหลักคิดดังกล่าวนี้ เมือ่ น�ำมาปรับกับกระบวนการยุตธิ รรมของไทย

ร่วมกัน เป็ป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถกําหนดแแนวทางแสดงเเป็นแผนภาพไดด้ดังนี้
จากหลั
กคิดดังกล่าวนี
อ ามาปรั
บกับกระบวนการย
บ วมกันเป็นยุไปในทิ
ติธรรมของไท
ทยทัย้งระบบแล
ละมีลักษณะที่ททํางาน
่อนํ
ทั้งระบบและมี
ลัก้ เมืษณะที
่ท�ำงานร่
ศทางเดี
วกันสามารถ
ก�ำหนดแนวทางแสดงเป็
นแผนภาพได้
ดังนี้ เป็นแผนภาพไดด้ดังนี้
ร่วมกัน เป็ป็นไปในทิ
ศทางเดียวกัน สามารถกํ
าหนดแแนวทางแสดงเ

จากแผนภาพททุ ก หน่ว ยงานทีที่ อ ยู่ต้ น ทางก่อนงานราชทััณ ฑ์ จ ะมีม าตรรการทางกฎหหมายในการใในการ

จากแผนภาพทุ
ก หน่ใวนทุ
ยงานที
่ อ ยู ่ ต ้ นในห
ทางก่ อ นงานราชทั
ณ ฑ์่ในก
จกฎหมายวิ
ะมี ธีพิจจารณา
อเลี่ยงโทษจํ
่งสามาร
กอนงานราชทั
หน่
ห วยงาน
รปรากฏอยู
เบี่ยงเบนห
ากแผนภาพท
จหรื
ทุ กาคุหน่ก วซึยงานที
ทีรถทํ
่ อ ยู่ตา้ นได้ทางก่
ัณหลายมาตรการ
ฑ์ จ ะมีม าตรรการทางกฎห
หมายในการใ
ในการ
มาตรการทางกฎหมายในการในการเบีย่ งเบนหรือเลีย่ งโทษจ�ำคุก ซึง่ สามารถ

ญาอเลี
หากร่
วมมืาคุ
อกักนในการบริ
หารงานคดี
ห าได้ในทุกแหน่
มีการใช้
มาาตรการตามกฎ
ฎหมายที่ในก
่มกฎหมายวิ
ีอยู่ออย่างมีธปีพระสิ
ททธิภาพ
่ยงโทษจํ
ซึ่งสามารรถทํ
หละะได้
วยงาน
ในหหลายมาตรการ
รปรากฏอยู
ิจจารณา
เบีความอาญ
่ยงเบนหหรื
ระบบจะส
ดนในการบริ
มาณผู้ตหารงานคดี
ง งลงได้และะได้มีการใช้มาาตรการตามกฎฎหมายที่มีอยู่ออย่างมีประสิททธิภาพ
าให้อลกัดปริ
ความอาญ
ญาามารถทํ
หากร่วมมื
ห้องขั
ระบบจะสามารถทําให้ลดปริ
ด มาณผู้ต้องขั
ง งลงได้
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ท�ำได้ในทุกหน่วยงาน ในหลายมาตรการปรากฏอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หากร่วมมือกันในการบริหารงานคดีและได้มีการใช้มาตรการ
ตามกฎหมายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพระบบจะสามารถท�ำให้ลดปริมาณ
ผู้ต้องขังลงได้

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผู้ต้องขัง
จากปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำพบว่า มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในภาคเศรษฐกิจ คนไทยก� ำลังต้อง
จ่ายเงินให้กบั กระบวนการยุตธิ รรมในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความเจริญ
ของประเทศในด้านต่างๆ สูงมากและมีอัตราก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกปีปรากฏ
ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาปี พ.ศ. 2549-255413
ปี

สนง.ตำ�รวจ สนง.อัยการ
แห่งชาติ
สูงสุด

สนง.ศาล
ยุติธรรม

กรม
ราชทัณฑ์

กรมคุม กรมพินิจและ
รวม
ประพฤติ คุ้มครองเด็ก (ล้านบาท)

2549 51,843.28

4,041.04

8,283.27

6,069.17

883.94

1,015.16

72,135.86

2550 62,510.66

4,775.63

8,631.13

7,135.79

1,208.95

1,165.45

85,427.61

2551 69,882.94

5,035.83

9,808.81

7,398.39

1,233.93

1,165.45

94,525.35

2552 50,396.42

5,936.78

11,177.41

8,666.46

1,408.81

1,397.44

78,983.32

2553 67,144.57

5,596.86

10,835.98

7,908.70

1,343.96

1,368.90

94,199.00

2554 74,190.55

6,454.87

12,908.35

8,856.18

1,437.55

1,458.47

105,305.97

13
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จากตารางข้างต้นในปี 2553 ใช้งบประมาณในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญารวมที่ 94,199.00 ล้านบาท และต่อมาในปี 2554 ใช้งบประมาณ
เพิ่มขึ้นที่ 105,305.97 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณของกระทรวง
สาธารณสุขถึงหนึง่ เท่าครึง่ และมากกว่างบประมาณของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถึงสิบเอ็ดเท่า14 ปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของแต่ละหน่วยงานเปรียบเทียบ

งบประมาณค่าใช้จ่าย

หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม

กระทรวง กระทรวงพัฒนา
สาธารณสุข สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

105,305.97

86,904.51

9,756.33

กระทรวง
กลาโหม

กระทรวง
คมนาคม

กระทรวง กระทรวงเกษตร
ศึกษาธิการ และสหกรณ์

163,501.82 80,354.00 391,131.87

73,913.57

จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยรายหัวของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
(ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์)
พบว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงกว่าค่าใช้จ่ายรายหัวของ
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมเพียงเล็กน้องเท่านัน้ ซึง่ พอจะพยากรณ์ได้วา่
ในอนาคตอาจจะสูงกว่า ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

14

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2554

195

ธานี วรภัทร์

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยรายหัวกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยรายหั ว ของหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
พ.ศ. 2549-2554
รายจ่าย

พ.ศ.
2549

หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

2550

2551

2552

2553

2554

1,659.20 1,899.60 2,100.00 2,202.00 2,401.43 2,546.48

หน่วยงานในกระบวนการ 1,148.14 1,355.16 1,491.18 1,243.34 1,474.66 1,648.54
ยุติธรรม

รัฐมีตน้ ทุนสูงในการจัดการกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา นอกจากนัน้
ถ้ า พิ จ ารณาลงไปเฉพาะในเรื่ อ งของราชทั ณ ฑ์ ยั ง พบอี ก ว่ า รั ฐ มี ต ้ น ทุ น
สูงมากในการจัดการคุกนักโทษถูกแยกออกจากสังคมจากตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันก็ยากที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกในอนาคตเมื่อเขาพ้นโทษ
ในขณะทีต่ อ้ งโทษอยูใ่ นการควบคุมตัวไว้ในอ�ำนาจรัฐไม่วา่ เป็นนักโทษเด็ดขาด
หรือเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาก็ตาม มีค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง (Unit Cost)
ย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้
เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของค่าอาหารผู้ต้องขัง เฉพาะค่าอาหาร
ผูต้ อ้ งขังต่อคนต่อวัน และรวมต่อปี ตัง้ แต่ ปี 2536 -2550 ปรากฏตามตาราง
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 8 แสดงเฉพาะค่าอาหารผูต้ อ้ งขังต่อคนต่อวัน และรวมต่อปี ตัง้ แต่
ปี 2536 -2550
ปีงบประมาณ

ค่าอาหาร
ต่อคนต่อวัน

จำ�นวน
ผู้ต้องขัง

รวมต่อวัน

รวมต่อปี

2536

20

90,307

1,806,140

659,241,100

2537

21

103,329

2,169,909

792,016,785

2538

22

111,028

2,442,616

891,554,840

2539

23

103,202

2,373646

866,380,790

2540

27

130,997

3,536,919

1,290,975,435

2541

27

170,490

4,603,230

1,680,178,950

2542

27

205,340

5,544,180

2,023,625,700

2543

29

223,406

6,478,774

2,364,752,510

2544

29

250,903

7,276,187

2,655,808,255

2545

29

254,070

7,368,030

2,689,330,950

2546

31

211,475

6,555,725

2,392,839,625

2547

31

200,476

6,214,756

2,268,385,940

2548

31

163,336

5,063,416

1,848,146,840

2549

42

152,625

6,410,250

2,339,741,250

2550

42

168,656

7,083,552

2,585,496,480
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ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยผูต้ อ้ งขัง (Unit Cost) ย้อนหลัง 5 ปี และปีงบประมาณ
2556 ปรากฏดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง (Unit Cost) ย้อนหลัง 5 ปี และ
ปีงบประมาณ 2556
วงเงิน/จำ�นวน
2551
185,069

2552
194,913

ปีงบประมาณ
2553
2554
210,608
226,651

ขอตั้ง

160,000

170,000

195,300

180,000

210,000

240,000

อนุมัติ

151,000

156,200

156,200

166,800

166,800

166,800

ส่วนต่าง

34,069

38,713

54,408

59,851

72,224

77,433

ผู้ต้องขังชาย

120,000คนx16,455 บ.

124,960คนx16,455 บ.

124,960คนx16,455 บ.

133,440คนx16,455 บ.

133,440คนx16,455 บ.

133,440คนx19,010 บ.

ผู้ต้องขังหญิง

30,200 คนx16,600 บ.

31,240 คนx16,600 บ.

31,240 คนx16,600 บ.

33,360 คนx16,600 บ.

33,360 คนx16,600 บ.

33,360 คนx16,600 บ.

งบประมาณ

2,510,967,000

2,574,911,000

2,574,911,000

2,750,000,000

2,750,000,000 3,175,705,200

ค่าอาหาร
(อนุมัติ)

42

60

60

60

60

60

ค่าอาหาร
(ถือจ่าย)

42

42

42

42

42

49

จำ�นวนผู้ต้อง
ขังจริง

2555
239,024

2556
244,233

จากตารางจะเป็นว่าต่อหัวต่อคนต่อปี มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากซึ่งการ
เอาตัวบุคคลไว้ในอ�ำนาจรัฐในการก�ำหนดความผิดอาญามากเกินไป หรือ
ก�ำหนดความผิดอาญาโดยไม่จำ� เป็นจะท�ำให้รฐั ต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยสูงมาก
และจากสถิตจิ ะพบว่าในแต่ละปีทผี่ า่ นมามียอดงบประมาณใช้ไปเพิม่ มากขึน้
และหากไม่มีการศึกษาค้นคว้าแก้ไขปรับปรุงอย่างจริงจัง ปัญหานี้ก็จะทวี
ความรุนแรงมากขึน้ วงเงินก็จะสูงขึน้ การกระท�ำกลไกในกระบวนการยุตธิ รรม
ได้ให้กระบวนการยุติธรรมท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
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พิ สู จ น์ ค วามจริ ง แท้ ไ ด้ อ ย่ า งดี ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ การลดปริ ม าณผู ้ ต ้ อ งขั ง
เมื่ อ ปริ ม าณผู ้ ต ้ อ งขั ง ลดลง งบประมาณก็ ไ ม่ ต ้ อ งถู ก จ่ า ยไปในการนี้
รัฐก็สามารถน�ำเงินพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้น
มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนักโทษ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมติดคุกด้วยแต่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายนี้
การใช้งบประมาณจ�ำนวนมากของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
จึง เป็ น ประเด็ น ที่ส�ำคัญมาก เนื่องจากกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา
นับวันจะมีการใช้ทรัพยากรของชาติเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล
หรือทรัพยากรอื่นๆ แต่กลับพบว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงเป็นความจ�ำเป็นในการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก�ำหนดกลไก (Mechanism)
รูปแบบ (form of Criminal Justice) ตลอดทั้งหลักคิดทฤษฎีที่มีมาตรฐาน
เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการลดขนาดขององค์กรและลดปริมาณผู้ต้องขังจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ในเรื่อง “ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม” ประเทศเรามีค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สูงจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่า
ส�ำคัญมากและน่าจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณากัน เพราะเป็นผลที่สืบเนื่อง
มาจากการบริหารกระบวนการยุติธรรมของเราในช่วงที่ผ่านมา ประเทศเรา
ยังไม่เคยมีงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เสียไป
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งก็หมายถึง “เงินภาษี” ของคนทั้งประเทศ....
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6. ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู ้ ต ้ อ งขั ง ในเรื อ นจ�ำจาก
ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ
ผลกระทบทางสังคมที่ส�ำคัญเกินความคาดหมายของคนทั่วไปคือ
จากการศึกษาพบว่า การเอาคนไปขังรวมกันไว้นานๆ โดยไม่มกี ารบังคับโทษ
การแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) ก่อให้เกิดผลเสียหายมากมาย คนที่ถูกขัง
จะถูกเรียนรู้วัฒนธรรมคุก เนื่องจากเรือนจ�ำในประเทศไทย ประสบปัญหา
ผูต้ อ้ งขังล้นเรือนจ�ำผูค้ มุ้ มีจำ� นวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดูแลแก้ไขระบบกลไก
การแก้ไขฟื้นฟูไม่สามารถท�ำได้ และที่ส�ำคัญประเทศเราขาดองค์ความรู้ใน
เรื่ อ งนี้ การอยู ่ ป ะปนของผู ้ ต ้ อ งขั ง ในเรื อ นจ� ำ โดยไม่ มี ก ารจ� ำ แนก
(Classification) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นการเปิด
โอกาสให้มีการรู้จักกัน เข้ากลุ่มกัน เป็นพี่เป็นน้องกัน ฝึกทักษะอาชญากร
อาชญากรรมภายใต้เงินทุนสนับสนุนจากรัฐในเรื่องต่างๆ ในการด� ำรงชีวิต
ซึง่ เป็นเงินภาษีจากประชาชนทัง้ ประเทศ และต่อมาเมือ่ พ้นโทษกลับสูส่ งั คม
เขาเหล่านี้ก็ยังต้องคบหาสมาคมระหว่างกัน สังคมไทยยังไม่เปิดโอกาสให้
คนเหล่านี้ได้มีโอกาสมีชีวิตใหม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ จึงท�ำให้ต้องกลับไป
กระท�ำผิดอีกหรืออยู่หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรม ซึ่งจากการผ่าน
ประสบการณ์ในเรือนจ�ำมาท�ำให้คนเหล่านีม้ เี ครือข่าย มีความรูค้ วามช�ำนาญ
มากขึน้ มีประสบการณ์ มีเครือขาย หลายกลุม่ ขยายตัวจากผูก้ ระท�ำความผิด
รายย่อยเป็น “กลุ่มอาชญากร” เป็น “องค์กรอาชญากรรม” หรืออาจเป็น
“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” สถานที่บ่มเพาะจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจาก
“เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน” ยกตัวอย่างเช่น การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
การค้ามนุษย์ ก่อการร้ายข้ามชาติ เป็นต้น
ข้อเท็จจริงตามความในวรรคก่อน เมื่อพบว่าประเทศไทยมีเรือนจ�ำ/
ทั ณ ฑสถานทั่ ว ประเทศจ� ำ นวนประมาณ 195 แห่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย
พบปรากฏการณ์การแตกตัวของอาชญากรในประเทศไทย กล่าวคือ ถ้าเปรียบ
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เรือนจ�ำเป็นมหาวิทยาลัยผลิตอาชญากรก็จะมี 195 แห่งทั่วประเทศ ทุกวัน
มีคนเข้าคนออก ถ้าปล่อยสถานการณ์ไว้เช่นนี้โดยไม่มีการแก้ไขอะไรเลย
บั ณ ฑิ ต ทางอาชญากรรมจะเข้ า สู ่ สั ง คมเพิ่ ม ขึ้ น มากขึ้ น อย่ า งน่ า ใจหาย
ตามทฤษฎีการแตกตัวของอาชญากรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม ในประเทศไทย
ก็จะตกต�ำ่ ย�ำ่ แย่ การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดเป็นตัวอย่างทีด่ ที เี่ ห็น
เป็นประจักษ์ กล่าวคือ ยิ่งปราบปรามยิ่งมากขึ้นยิ่งซับซ้อนติดตามยากขึ้น
การขยายตัวของยาเสพติดมีมากจนหน้ากลัว
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดท�ำให้เห็นได้ว่า สภาพการด�ำรงชีวิต
ของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ เมื่อผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำปัญหาลูกโซ่ที่ตามมาด้าน
สิทธิมนุษยชนคือ การบรรจุผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำสิทธิอื่นๆ ที่ผู้ต้องขังยังมีอยู่
ถูกกระทบ ไม่วา่ สิทธิความเป็นส่วนตัว ในเรือ่ งทีอ่ ยู่ ทีก่ นิ ทีน่ อน อาหารการกิน
การติดต่อสื่อสาร การนันทนาการ การฝึกอาชีพ การศึกษา การปฏิบัติกิจ
ในทางศาสนา ไม่สามารถด�ำเนินการได้

7. สรุป
ปัญหาหลักของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาไทย คือ ผูต้ อ้ งขังล้น
เรือนจ�ำ (Over Crowding) และก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
โดยเฉพาะปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
สาเหตุของปัญหามาจาก ;
1. ปัญหาจากสังคมและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว
ความเป็นผู้เยาว์ ยาเสพติด สถานการณ์ทางการเมือง
2. ปัญหาจากการก�ำหนดความผิดอาญาและการใช้มาตรการบังคับ
ในทางอาญา ประเทศไทยใช้กฎหมายอาญามากเกินไปหรือก�ำหนดความผิด
อาญาฟุม่ เฟือย และก�ำหนดมาตรการบังคับทีม่ งุ่ ใช้โทษจ�ำคุกเป็นหลัก ส่งผล
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ให้ความผิดส่วนใหญ่ผู้กระท�ำความผิดต้องเข้าสู่เรือนจ�ำโดยไม่จ�ำเป็นและ
สมควรท�ำให้ปริมาณผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
การพนัน ความผิดทางอาญาอันเนือ่ งมาจากการใช้เช็ค เป็นต้น จ�ำเป็นอย่างยิง่
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการลดทอนความเป็นความผิดทางอาญาลง (Decriminalization)
3. ปัญหาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปัญหากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ส่งผลต่อการลดปริมาณผู้ต้องขัง ได้แก่
1) ความสั บ สนของระบบกฎหมาย กลไกทางกฎหมายของ
ผู้ปฏิบัติงาน
2) มาตรการต่างๆ ตามกฎหมายมิได้ถูกน�ำมาใช้อย่างถูกระบบ
และเต็มที่ หลายเรื่องมีแต่มิได้น�ำมาใช้ เช่นวิธีการเพื่อความปลอดภัย
การไต่สวนมูลฟ้อง เป็นต้น
3) ขาดองค์ความรูบ้ างเรือ่ ง ได้แก่ การใช้หลัก Individualization
of Punishment หลักการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เป็นต้น
โดยในท้ายที่สุดผู้ที่รับผลโดยตรงในเรื่องของผลกระทบต่างๆ ใน
ด้านสิทธิมนุษยชน คือ “ผู้ต้องโทษ” และผู้ที่ได้รับผลตามมาคือ “คนใน
สังคม” ที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมราคาแพง และผลใน
ระยะยาวทีต่ ามมาอย่างยัง่ ยืนคือ เราจะมีประชากรของอาชญากรเพิม่ ขึน้ ทุกวัน
และคนเหล่านีก้ เ็ ป็นส่วนส�ำคัญในการออกมาท�ำงานละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คนในสังคมในอนาคตต่อไป

202

วิกฤตสิทธิมนุษยชนในเรือนจ�ำ : ปรากฏการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ

เอกสารอ้างอิง
คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ:
วิญญูชน, 2549.
คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : วิญญูชน,
2551.
นัทธี จิตสว่าง. หลักทัณฑวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบูลย์
สงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ (ม.ป.พ.)
Bindzus. D., Ishii A. Strafvollzug in Japan.
Gunther Kaiser. Strafvollzug. 5 Auflage. C.F.Müller Verlag:
Heidelberg. 2003

.

203

The Principle of Equality
and Prohibition of Discrimination :

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand*
Dr. Punya Udchachon**
This article consists of four sections. First, the ideas of Equality
and Prohibition of Discrimination. Second, the Constitution in Asean
Countries concerning with Equality and Prohibition of Discrimination.
Third, the case of the Constitutional Court and the Supreme
Administrative Court of the Kingdom of Thailand dealing with this
topic. And finally, conclusion.

1. The Ideas of Equality and Prohibition of Discrimination
1.1 The Equality
The principle of equality and prohibition of discrimination
are the fundamental assumption of a democratic society. It is well
recognized that the equality and prohibition discrimination are
significantly in modern nation–state. The idea of formal equality can
be traced back to the philosopher Aristotle, the father of political
science, and this idea that equality meant “thing that are alike should
be treated alike”.1 It is the most widespread for understanding
* A paper presented to the 1st summer school of the Association of Asian
Constitutional Courts and Equivalent Institutions, Ankara, Turkey, 7-11 October 2013.
** Ph.D., LL.D., Adviser of the Office of the Constitutional Court
1
Aristotle, 3 Ehica Nicomachea, translated by W. Ross, Oxford University
Press, 1980, p. 112-117.
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of equality today. The equality has an important role in the
“Rule of Law” of many countries. For instance, the declaration
of human rights and citizen of the Republic of France 1789
section one and the guarantee of equal protection of laws
that contained in the United State of America Constitution 2
as well.
1.1.1 The Law
		 In terms of law, the right to equality before the
law and the protection of all persons against discrimination are the
fundamental norms of international human rights law. The right to
equality is the right of all human being to be equal in dignity,
to be treated with respect and consideration and to participate
on an equal basis with others in any area of economic, social,
political, culture or civil life. All human being are equal before the
law and have the right to equal protection and benefit of the law.3
It is necessary to treat people differently according to their different
circumstances, to assert their equal worth and to enhance their
capabilities to participate in society as equals. For instance,
the Basic Law for the federal Republic of Germany provides the
equality before the law that4
		 (1) All persons shall be equal before the law.
		
(2) Men and women shall have equal rights. The state
shall promote the actual implementation of equal rights for women
and men and take steps to eliminate disadvantages that now exist.
		 (3) No person shall be favored or disfavored
one.

2

The 14th Amendment of the United State of America Constitution, section

3

Declaration of Principles on Equality 2008, part one, section one.
The Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949, article three.

4
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because of sex, parentage, race, language, homeland and origin,
faith, or religious or political opinions. No person shall be disfavored
because of disability.
1.1.2 The Human Rights
		 It has been suggested that equality as a stand-alone
principle has little impact on combating substantive disadvantage.5
Equality’s amorphous nature means it is capable of taking on a range
of different interpretations. It may be viewed as an empty vessel
which provides a pattern for building human relations. Consequently,
there is a need for it to take greater moral character, to invest in other
moral principles and form an ethical basis from which acceptable
human relationships can be derived. The concerns regarding the above
equality models have led to the emergence of a human rights based
approach, wherein equality becomes the vessel for the delivery of
more enriching value-laden principles.
		 The contemporary approach of bringing the equality
and non-discrimination agenda within a human rights framework
has the effect of highlighting other conceptions of equality that
purely economic integrationist models largely seem to neglect.
This approach is based on dignity, but dignity in this paradigm is
meant to reflect the universality, indivisibility, and inter-relatedness
of all human rights, as understood in present-day interpretations.
It proffers a theoretical distinction between treating people equally
in the distribution of resources and treating them as equals,
which suggests a right to equal concern, dignity and respect.6
5

Peter Westen, “The Empty Idea of Equality”, Harvard Law Review,
Vol. 95, 3 (1982) : 537.
6
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, (London : Duckoworth, 1977),
p.227.

The Principle of Equality and Prohibition of Discrimination :
The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand

206

Treatment as equals shifts the focus of analysis, to whether the
reasons for deviation between persons are consistent with equal
concern and respect. Interpreted in this way, equality offers a range
of different conceptions.
		
Equality of dignity, respect or worth as a foundation for
equal rights may ensure that equality has universal application. Such
conceptions of equality provide a moral basis which is comprehensive
in respect to the spheres of society it can penetrate. Also, it importantly
replaces rationality with dignity as a “trigger of the equality right”.7
The human rights based approach to equality adopts a similar
substantive approach to equality as the equality of outcome model,
however, it can be distinguished from these two conceptions by the
way in which it incorporates a human rights framework within its
conceptual core rather than some varying notion of socialism.
1.1.3 Two types of the Equality
		 (1) Equality of Opportunity.
			 The concept of equality of opportunity represents
a departure from the traditional notion of formal equality. It is
partially based on a redistributive justice model which suggests that
measures have to be taken to rectify past discrimination, because
to fail to do so would leave people and groups at different starting
points. However, equality of opportunity is also partially based on
an individuallibertarian model as it seeks to limit the application of
full redistributive justice. Certain academics suggest that a weakness
of focusing on equality of results is that it affords too much respect
to utilitarianism at the expense of other systems of thought.8 In
7

Sandra Fredman, Discrimination Law (Oxford : Oxford University Press,
2002), p.18.
8
Ibid., p.14.
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practice equality of opportunity is a permissive interpretation of the
concept of equality and non-discrimination, allowing individuals from
traditionally disadvantaged groups to receive special education or
training, or encouraging them to apply for certain jobs. Equality of
opportunity recognizes the shallow nature of formal equality and
injects a substantive element into its framework.
		 (2) Equality of Outcomes.
			 Equality of outcomes is a substantive conception
of equality, it attempts to provide substance to the concept of
equality. the equality of outcomes seeks to invest a certain moral
principle, namely social redistribution, into the application of equality.
This concept of equality manifests itself through a spectrum of
policies and legal mechanisms in various jurisdictions. The positive
discrimination is just a few which have been put forward to represent
this concept. Positive discrimination can be succinctly discerned from
positive action :
“Positive action means offering targeted assistance
to people, so that they can take full and equal
advantage of particular opportunities. Positive
discrimination means explicitly treating people more
favorably on the grounds of race, sex, religion or belief,
etc. by, for example, appointing someone to a job just
because they are male or just because they are female,
irrespective of merit.9
The equality of outcome makes an important contribution
to combating initiatives and processes involving the worst eases of
9

Department for Communities and Local Government, Discrimination Law
Review, A Framework for Fairness : Proposals for a Single Equality Bill for Great
Britain, a consultation paper, 2007, p. 61.
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disadvantage and discrimination to different groups. For instance, in
the U.S.A. context equality of outcomes policies have been adopted
through quota system within university admissions procedures.
1.2 The Prohibition of Discrimination
Discrimination is a historical phenomenon and under
special historical circumstance. Discrimination must be prohibited
where it is on grounds of race, colour, ethnicity, descent, sex,
pregnancy, maternity, civil, family or carer status, language, religion
or belief, political or other opinion, birth, national or social origin,
nationality, economic status, association with a national minority,
sexual orientation, gender identity, age, disability, health status,
genetic or other predisposition toward illness or a combination of
any of these grounds, or on the basis of characteristics associated
with any of these grounds.
Therefore, the discrimination bases on any other ground
must be prohibited where such discrimination
(1) Causes or perpetuates systemic disadvantage,
(2) Undermines human dignity,
(3) Adversely affects the equal enjoyment of a person’s
rights and freedoms in a serious manner that is comparable to
discrimination on the prohibited grounds stated.
1.2.1 Definition of discrimination in several context
		 (1) The descriptive definition : Discrimination is any
different or unequal treatment.
(2) The judgment definition : Discrimination is any
different or unequal treatment that seeks to produce a disadvantage.
		 (3) The against definition : Discrimination is any
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different or unequal treatment that seeks to produce a disadvantage.
(4) The prejudice definition : Discrimination is any
different or unequal treatment, only when it is motivated by prejudice.
(5) The illegality definition : Discrimination is any
different or unequal treatment, only when it is unlawful.
(6) The dictionary definition : Discrimination is any
different or unequal treatment on a categorical basis that disregards
individual merit.
		 Nevertheless, the European Convention on Human
Rights 1950 provided the prohibition of discrimination that “The
enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention
shall be secured without discrimination on any ground such as sex,
race, colour, language, religion, political or other openion, national
or social origin, association with a national minority, property, birth
or other status”.10
1.2.2 The occurrence of discrimination
The discrimination may occurs in 2 situations : Direct
and Indirect discrimination.
		
(1) The direct discrimination occurs when for a reason
related to one or more prohibited grounds a person or group of
persons is treated less favorably than another person or another
group of persons is, has been, or would be treated in a comparable
situation; or when for a reason related to one or more prohibited
grounds a person or group of persons is subjected to a detriment.
Direct discrimination may be permitted only very exceptionally, when
it can be justified against strictly defined criteria.
10

The European Convention on Human Rights 1950, article 14.
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		 (2) The indirect discrimination occurs when a
provision, criterion or practice would put persons having a status
or a characteristic associated with one or more prohibited grounds
at a particular disadvantage compared with other persons,
unless that provision, criterion or practice is objectively justified by a
legitimate aim, and the means of achieving that aim are appropriate
and necessary.
		
In my opinion, the concept of both direct and indirect
discrimination shall be interpreted in the court. In Thailand, we have
the dual court system that consists of ordinary court and special
court. In term of special court, the Constitutional Court decides the
constitutionality review of bills of law and law and the Administrative
court decides the constitutionality of administrative actions.
1.2.3 The Law
Since the 2010, law will build upon and it is
necessary to review how the court have approached and interpreted
concerning with equality and prohibition of discrimination. The law,
for instance, in the Race Relations Act 1976, the Sex discrimination
Act 1975 and the Disability discrimination Act 1995.
		 (1) Race Discrimination
			 Section 71(1) of the Race Relations Act 1976
provides that, subject to certain specified limitations.
			“(1) Every body or other person specified ... shall,
in carrying out its functions, have due regard to the need
				 (a) to eliminate unlawful racial discrimination; and
				 (b) to promote equality of opportunity and
good relations between persons of different racial groups.”
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			 Section 71(2) of the Act gives the Minister the
power to make orders imposing specific duties. Various duties have
been created using this power. For example, the relevant order for the
purposes of local authorities is the Race Relations Act 1976 (statutory
Duties) Order 2001, which requires local authorities to publish a race
equality scheme and to review the functions and policies assessed
as being relevant to the scheme at least every three years.
		 (2) Sex discrimination
			 Section 76A(1) of the Sex Discrimination Act 1975
provides for the general duty, again subject to certain defined
limitations, in these terms
			 “(1) A public authority shall in carrying out its
functions have due regard to the need
				 (a) to eliminate unlawful discrimination and
harassment, and
				 (b) to promote equality of opportunity
between men and women. In subsection (2) we have an early model
for part of the definition of a public authority which is used in the
2010 Act:
			 (2) In subsection (1)
				 (a) “ public authority” includes any person
who has functions of a public nature ...,
				 (b) “functions” means functions of a public
nature ...
		 (3) Disability discrimination
			 Section 49A of the Disability Discrimination Act
1995 provides, again subject to specified limitations, that
			 “(1) Every public authority shall in carrying out
its functions have due regard to
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				 (a) the need to eliminate discrimination that
is unlawful under this Act;
				 (b) the need to eliminate harassment of
disabled persons that is related to their disabilities;
				 (c) the need to promote equality of
opportunity between disabled persons and other persons;
				 (d) the need to take steps to take account
of disabled persons disabilities, even where that involves treating
disabled persons more favorably than other persons;
				 (e) the need to promote positive attitudes
towards disabled persons; and
				 (f) the need to encourage participation by
disabled persons in public life.”
		 I think, in general, that the equality in the principle
as a rule shall be applied in the same manner to all the persons to
whom it relates. This concept of equality is one of the underlying
principles of the Rule of Law. And the discrimination in the bad law
or the action in practice. In some case, the situation of direct or
indirect discrimination can be remedied by prohibiting the act that is
causing the discrimination. An example of direct discrimination that
falls into the category would be when a colleage denies giving an
applicant and opportunity to take an entrance exam because the
applicant has visual impairment. So, the colleage has to take the
further action of providing and entrance exam to give the applicant
an equal opportunity. An example of indirect discrimination that
falls into the category would be when a company has a criterion for
promotion that requires employees to have a passing score on an
English listening comprehension test even though oral communication
skills in English are not necessary in the workplace. Waiving the
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criterion for an employee with having impairment alone cannot
ensure equal opportunity for promotion in this case. Therefore, the
standard of the court decision is the most significant to remedy person
whom be violated by unfair discrimination.

2. The Constitution in Asean Countries

In 2015, according to Asean charter, 10 countries are leading to
Asean Community. Therefore, the equality before the law under the
Constitution is important standard to treat all persons in each country.

that :

2.1 Thailand
The Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 provides

Section 30 All persons are equal before the law and shall
enjoy equal protection under the law.
Men and women shall enjoy equal rights.
Unjust discrimination against a person on the grounds
of differences in origin, race, language, sex, age, disability, physical
or health condition, personal status, economic or social standing,
religious belief, education or political view not inconsistent with the
provision of the Constitution, shall not be permitted.

that:

2.2 Indonesia
The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 provides

Section 27 (1) All citizen shall be equal before the law
and the government and shall be required to respect the law and
the government, with no exceptions.
(2) Every citizen shall have the right to work and to earn
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a humane livelihood.
(3) Each citizen shall have the right and duty to participate
in the effort of defending the state.
2.3 Singapore
The Constitution of the Republic of Singapore 1965
provides that :
Article 12 (1) All persons are equal before the law and
entitled to the equal protection of the law.
(2) Except as expressly authorized by this Constitution,
there shall be no discrimination against citizens of Singapore on the
ground only of religion, race, descent or place of birth in any law
or in the appointment to any office or employment under a public
authority or in the administration of any law relating to the acquisition, holding or disposition of property or the establishing or carrying
on of any trade, business, profession, vacation or employment.
2.4 Philippines
The Constitution of the Republic of Philippines 1987 Bill
of Rights provides that :
Section 1 No person shall be deprived of life, liberty, or
property without due process of law, nor shall any person be denied
the equal protection of the laws.
Section 2 The rights of the people to be secured in their
persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches
and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except
upon probable cause to be determined personally by the judge after
examination under oath or affirmation of the complainant and the
witnesses he may produces, and particularly describing the place to
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be searched and the persons or things to be seized.
2.5 Vietnam
The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 1992
as amended 25 December 2001 provides that :
Section 3 The State ensures and constantly fosters the
people’s rights as masters in all spheres, realizes the targets of
building a prosperous life for its people, a strong country and an
equitable, democratic and civilized society, ensuring the well-being,
freedom and happiness of all citizens as well as conditions for their
all round development, and severely punishes all infringements on
the interests of the nation and of the people.
Section 11 Citizens exercise their rights as masters at the
grass-roots level by taking part in state and social affairs. They have
the obligation to protect public property and legitimate rights and
interests of citizens, to preserve national security and social order
and safety and the organization of public life.
Section 12 The State administers society by rule of
law and constantly strengthens the socialist legislation. All state
agencies, all economic and social organizations, the people’s armed
forces units and all citizens shall strictly abide by the Constitution
and the law and take part in crime prevention and in the fight against
crime and violations of the Constitution and the law. All infringements
on the interests of the State and on the lawful rights and interest of
collectives and citizens shall be sanctioned according to law.
2.6 Myanmar
The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar
2008 chapter VIII provides that :
Section 345 All persons who have either one of the
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following qualifications are citizens of the Republic of the Union of
Myanmar :
(a) person born of parents both of whom are nationals of
the Republic of the Union of Myanmar ;
(b) person who is already a citizen according to law on
the day this Constitution comes into operation.
Section 346 Citizenship, naturalization, and revocation of
citizenship shall be as prescribed by law.
Section 347 The Union shall guarantee any person to enjoy
equal rights before the law and shall equally provide legal protection.
2.7 Malaysia
The Constitution of the Federation of Malaysia 1963
Part II Fundamental liberties provides that :
Section 5 (1) No person shall be deprived of his life or
personal liberty save in accordance with law.
Section 8 (1) All persons are equal before the law and
entitled to the equal protection of the law.
2.8 Cambodia
The Constitution of the Kingdom of Cambodia 1993
Chapter III provides that :
Section 31 The Kingdom of Cambodia shall recognize and
respect human rights as stipulated in the United Nations Charter, the
Universal Declaration of Human rights, the covenants and conventions
related to human rights, women’s and children’s rights.
Every Khmer citizen shall be equal before the law, enjoying
the same rights, freedom and fulfilling the same obligations regardless
of race, color, sex, language, religious belief, political tendency, birth
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origin, social status, wealth or other status.
The exercise of personal rights and freedom by any individual
shall not adversely affect the rights and freedom of others. The
exercise of such rights and freedom shall be in accordance with
the law.
Section 32 Every Khmer citizen shall have the right to life,
personal freedom, and security.
There shall be no capital punishment.
Section 33 Khmer citizens shall not be deprived of their
nationality, exiled or arrested and deported to any foreign country
unless there is a mutual agreement on extradition.
Khmer citizens residing abroad enjoy the protection of
the State.
The Khmer nationality shall be determined by a law.
2.9 Laos
The Constitution of the Lao People’s Democratic Republic
2003 provides that :
Section 10 The state manages the society by the provisions
of the Constitution and laws. All party and state organisations,
mass organisations, social organisations and all citizens must function
within the bounds of the Constitution and laws.
Section 21 Lao citizens are the persons who hold Lao
nationality as prescribed by law.
Section 22 Lao citizens irrespective of their sex, social
status, education, faith and ethnic groups are all equal before the
law.
Section 24 Citizens of both sexes enjoy equal rights in the
political, economic, cultural and social fields and family affairs.
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Section 25 Lao citizens have the right to receive education.
Section 26 Lao citizens have right to work and engage in
occupations which are not against the law. Working people have
the right to rest, to receive medical treatment in time of ailment to
receive assistance in case of incapacity and disability, in old age, and
other cases as prescribed by law.

that :

2.10 Brunei Darussalam
The Constitution of Brunei Darussalam 1959 Part II provides

Section 3
(1) The official religion of Brunei Darussalam shall be the
Islamic Religion :
		 Provided that all other religions may be practiced in
peace and harmony by the persons professing them.
(2) The Head of the official religion of Brunei Darussalam
shall be His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan.
(3) The Religious Council shall be the authority responsible
for advising His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan on all matters
relating to the Islamic Religion.
(4) For the purpose of this Article, His Majesty the Sultan
and Yang Di-Pertuan may, after consultation with the Religious Council,
but not necessarily in accordance with the advice of that Council,
make laws in respect of matters relating to the Islamic Religion.
To compare the constitution in Asean Countries, I believe
that these Constitutions provide the principle of equality and
prohibition of discrimination but there are different degree standard.
Therefore, each country shall to amend the Constitution for leading
to a civil society and state governed by the Rule of Law Standard.

advising His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan on all matters relating to
the Islamic Religion.
(4) For the purpose of this Article, His Majesty the Sultan and
Yang Di-Pertuan may, after consultation with the Religious Council, but not
necessarily
in accordance with the advice of that Council, make laws in respect
Punya Udchachon
of matters relating to the Islamic Religion.
To compair the constitution in Asean Countries, I belive that
these Constitution provide the principle of equality and prohibition of
discrimination but there is different degree standard. Therefore, each country
shall to amend the Constitution for leading to a civil society and state governed
by the Rule of Law Standard.
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The Constitutional Review

The Constitutional Court
The Constitutionality of Law
- The organic law
- The act
- The emergency decree

The Administration Court
The Constitutionality of Law and Administration
- The royal decree
- The regulation
- The administrative order
- The action else

For understanding, I show the example cases concerning to the
equality and the prohibition of discrimination of the Constitutional
Court and the Supreme Administrative Court as follows. :
3.1 The Constitutional Court Case
3.1.1 The Ombudsman requested for the Constitutional
Court ruling under section 198 of the Constitution of the Kingdom
of Thailand, 1997, in the case where section 12 of the Names of
Persons Act, 1962, raised the question of constitutionality.11
11

2003.

Summary of the Constitutional Court Ruling, No.21/2003, dated 5th June
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		 1) Background and summarized facts
		 The Ombudsman (applicant) submitted an
application together with an opinion, dated 26th July 2001,
requesting the Constitutional Court for a ruling under section 198
of the Constitution of the Kingdom of Thailand 1997, on whether
or not section 12 of the Names of Persons Act, 1962, raised the question of being unconstitutional under section 30 of the Constitution
of the Kingdom of Thailand, 1997.
		 The Constitutional Court accepted the application
for further proceedings and requested the Minister of Interior, in his
capacity as the Minister in charge and control of the Act, submitted
a statement. The statement submitted by the Minister of Interior
could be summarized as follows. There were pros and cons in the
case of allowing married women to choose between their maiden
names or the surnames of their spouses. The pros were : (1) families
with only daughters could maintain their surnames; (2) an opportunity
was given to women who did not wish to use their husbands’
surnames because the husband was a foreigner or because their
surnames were well-known to the general public to be able to use
their own surnames; and (3) it was an indication that women enjoyed
equal rights to men as provided under the Constitution. On the other
hand, the cons were : (1) it was unknown as to whether an offspring
would adopt the surname of his/her father or mother and there
was a possibility of siblings in the same family adopting different
surnames; (2) identification of an individual would be made more
difficult because a person could switch between two surnames; and
(3) such a proposal was beneficial only to selected groups of persons
and not founded on fundamental principles as well as the commonly
virtuous tradition of the society. The Ministry of Interior considered
that the Names of Persons Act, 1962, was a practice which took into
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account the culture and way of living of the Thai people and that
it was a legal measure which enhanced the strength of the family
unit. The equal rights between men and women were viewed more
as rights pertaining to society and politics.
		 2) The issues considered by the Constitutional
court
			 (1) The preliminary issue considered by the
Constitutional Court was whether or not the Constitutional Court
had the power to accept the Ombudsman’s application as well as
his opinion for consideration under section 198 of the Constitution
of the Kingdom of Thailand, 1997.
				 The Constitutional Court held the following
opinion. According to the application, provisions of law, namely
section 12 of the Names of Persons Act, 1962, raised the question
of constitutionality. The matter was therefore within the powers of
the Constitutional Court to accept the Ombudsman’s application as
well as his opinion on such matter for consideration under section
198 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997.
			 (2) The issue considered by the Constitutional
Court according to the application was whether or not section 12 of
the Names of Persons Act, 1962, raised a question of constitutionality
under section 30 of the Constitution of the Kingdom of Thailand,
1997.
			 The point to be considered was whether the
wording in section 12 of the Names of Persons Act, 1962, bore a
meaning which made it mandatory for married women to use their
husbands’ surnames only, or it granted married women with the right
to use their husbands’ surnames. The Constitutional Court held that
the crucial words of section 12 were “shall use”, which expressly
bore the characteristics of a mandatory provision. By analogy with
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the wording in section 6 of the Surnames Act, 1913, it could be seen
that there was a difference in the two uses of words. In other words,
section 6 employed the words “...and is able to use one’s previous
name and previous surname”, which clearly indicated the intention
that women retained the right to use their maiden names after
marriage. The Names of Persons Act, 1941, and the Names of Persons
Act, 1962, altered such principle. The parallel provisions had been
altered to mandatory provisions. Thus, it followed that the Names of
Persons Act, 1962, intended to abrogate married women’s rights to
use their maiden names. The previous principle of allowing married
women to use their maiden names was altered to a compulsion that
married women should use only their husbands’ surnames.
			 One it had been determined that the provisions
of section 12 had the characteristics of a mandatory provision for
married women to use their husbands’ surnames only, which was an
encroachment of the rights to use of surnames of married women
resulting in an inequality in rights as between men and women, it
followed that the provision created inequality under the law due to
differences in sex and personal status. The case was also an unjust
discrimination because married women were one-sidedly compelled
to use their husbands’ surnames on the grounds of marriage, and
not on the grounds of differences in physical attributes or obligations
between men and women arising from the difference in sex such
that discrimination was necessary.
			 As for the argument of harmony and peace within
the family as well as consistency with the custom and way of living of
the Thai people, the Constitutional Court held that such arguments
could not be upheld. It was viewed that harmony and peace within
the family arose from and understanding, acceptance and mutual
respect between husband and wife. The first law on surnames in
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Thailand was enacted in the year 1913 when previously Thailand had
not witnessed a surname system. Such matters therefore tended not
to relate to the longstanding custom and way of living. Moreover,
the grant of a right to married women to use maiden names only
served to promote the equal enjoyment of rights under the law by
men and women.
		 3) Ruling of the Constitutional Court
		 The Constitutional Court held that section 12 of
the Names of Persons Act, 1962, was unconstitutional by reason of
being contrary to or inconsistent with section 30 of the Constitution
of the Kingdom of Thailand, 1997. The provision was therefore unenforceable according section 6 of the Constitution of the Kingdom
of Thailand, 1997.
3.1.2 The Ombudsman requested for the Constitutional
Court to constitutionally review section 245 (1) of the Revenue
Code Section 40 (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) as well as Section
50 ter in conjunction with Section 57 quinque incurred issue of
constitutionality Section 43 in conjunction with Section 29 and
Section 30 of the Constitution of Kingdom of Thailand, 2007.12
		 1) Summary of background and facts
			 The plaintiff’s complaint was requested by the
Ombudsman and deemed that the Revenue Code Section 40 (2),
(3), (4), (5), (6), (7) and (8) as well as Section 50 ter in conjunction
with Section 57 quinque are incurred issue of constitutionality under
the Section 43 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007
which led to tax burden income injustice and be affected or
12

2012.

Summary of the Constitutional Court Ruling, No.17/2012, dated 4th July
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limited a wife’s liberty in occupation and under the Section 29 of
the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 which led to the
restriction of such rights and liberties are recognized by the Constitution shall not be imposed on a person except by virtue of provisions of the law specifically enacted for the purpose determined by
this Constitution and only to the extent of necessity and provided
that it shall not affect the essential substance of such rights and
liberties as well as under the Section 30 (4) of the Constitution of
the Kingdom of Thailand 2007 provided that unjust discrimination
against a person on the personal status shall not be permitted and
measures determined by the State in order to eliminate obstacles
to or promote person’s ability to exercise their rights and liberties
as other persons shall not be deemed as unjust discrimination. The
fact can be summarized as follows:
			 Section 50 ter of the Revenue Code provided
that for the purpose of income tax collection from husband and
wife, if their marital status exists throughout the preceding tax year,
the assessable income of the wife shall be treated as income of the
husband, and the husband shall be liable to file a tax return and pay tax.
			 Section 57 quinque of the Revenue Code also
provided that If a wife has assessable income under Section 40 (1)
during the preceding tax year, whether with or without any other
assessable income, she may file a tax return and pay tax separately
from the husband only for the assessable income under Section 40
(1), which shall not be treated as income of the husband in accordance with Section 57 ter.
		 2) Preliminary issue
			 The preliminary issue was whether or not the
Constitutional Court had the competence to admit this application
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for trail and adjudication under section 255 (1) of the Constitution
of the Kingdom of Thailand 2007.
			 The Summary of the Constitutional Court Ruling
No. 48/2002 dated 12 September 2002 reviewed that Section 50 ter
in conjunction with Section 57 quinque of the Revenue Code were
neither contrary to nor inconsistent with the Constitution of the
Kingdom of Thailand 2007 under Section 29,30 and 80. Whereas the
plaintiff recalled this application for re-consideration together with
additional fact and significant issue from the previous application
so that the Constitutional Court can come into force re-considering
such an application. In the case of the application are different with
fact and issue from the aforesaid summary of the Constitutional
Court, be considered, this application shall be virtue by section 245
(1) of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 so that the
Constitutional Court shall order this application for consideration.
		 3) Issues considered by the Constitutional Court
			 The first issue was considered that the Revenue
Code Section 40 (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) as well as Section 50
ter in conjunction with Section 57 quinque were neither contrary
to nor inconsistent with the Constitution of the Kingdom of Thailand
2007 under Section 43 in conjunction with Section 29 and Section
30 due to no any text in the Code affecting restriction of liberty for
enterprise or occupation and unjust discrimination.
			 The second issue was considered injustice for
a wife due to she shall not acknowledge for filing income tax and a
spouse shall have tax increment even they separately file income tax
when they are not yet married due to Section 50 ter of the Revenue
Code provided that for the purpose of income tax collection from
husband and wife, if their marital status exists throughout the
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preceding tax year, the assessable income of the wife shall be treated
as income of the husband, and the husband shall be liable to file a
tax return and pay tax. However, in case of tax arrears, if the wife has
received an advance notice of not less than 7 days, she shall also be
jointly liable to pay the arrears. The issue in conjunction with Section
57 quinque of the Revenue Code, provided If a wife has assessable
income under Section 40 (1) during the preceding tax year, whether
with or without any other assessable income, she may file a tax return
and pay tax separately from the husband only for the assessable
income under Section 40 (1), which shall not be treated as income
of the husband in accordance with Section 57 ter , be considered
inequality between men and women and unjust discrimination to
person due to difference in status after getting married under Section
30 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007.
		 4) Ruling of the Constitutional Court
			 By the virtue of the aforesaid reasons, the
Constitutional Court held that Section 57 ter and Section 57
quinque of the Revenue Code were contrary and inconsistent under
Section 30 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007.
These reasons shall not be necessary to review with any other
Section of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 due to
unchangeable case result.
3.2 The Supreme Administrative Court Case
The petition of appeal in case of dispute on unlawful
issuance of order by the government official.13 (Between Pol.Maj. Gen.
Suwira Songmetta Plaintiff and 1. Royal Thai Police 2. Commissioner
Office of the Police Commission 3. Police Commissioner 4. Personnel
13

The Supreme Administrative Court Judgment, No.479/2013, dated 11st
June 2013.
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Department, Royal Thai Police Defendant).
A petition of appeal by the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira
Songmetta”) and the third Defendant (“Police Commissioner”) in the
black case no. 391/2007 and in the red case No. 311/2009 were filed
to the Administrative Court of First Instance (“Khon Kaen Administrative Court”).
In this case, the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”)
had made a prosecution and amended supplementary prosecution
that the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”) while served
the rank of Police Major General (Pol.Maj.Gen.) and posted
Deputy Provincial Police Region 4, would have caused the trouble
or damage against the third Defendant (“Police Commissioner”).
The third Defendant (“Police Commissioner”) issued the Order
of the Royal Thai Police subject: regulation on selection process
and transfer of senior police officers ranking Inspectors,
Inspector-Generals and Deputy Commissioner-Generals 2006 and
by such a said Order, Article 11 paragraph 1 specified selection
process or appointment in the next senior ranks of Inspectors,
Inspector-Generals and Deputy Commissioner-Generals as well as
gave authorization to authoritarian considering qualified senior police
officers by holding ranks and term of office.
Unless the third Defendant (“Police Commissioner”) issues
such a said Order enforcing the previous regulation in accordance
with the meeting’s resolution No. 11/1993 dated 11 August 1993,
the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”) will be eligible for
selection in the post of Commissioner. The issuance of such a said
Order represents discrimination and retroactive Order which would
result punishment against specified individuals.
The Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”) petitioned
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to the Court withdrawing the Order of the Royal Thai Police subject:
regulation on selection process and transfer of senior police officers
ranking Inspectors, Inspector-Generals and Deputy CommissionerGenerals 2006 and by such a said Order, Article 11 paragraph 2 or
amended such aforesaid next senior ranks to be only specific enforcement after the issued date of such a said Order to whom shall deem
to move in the higher ranks and self-adjusting high to low rank while
holding another post simultaneously.
The Administrative Court of First Instance (“Khon Kaen
Administrative Court”) ruled that the Order of the Royal Thai Police
subject: regulation on selection process and transfer of senior
police officers ranking Inspectors, Inspector-Generals and Deputy
Commissioner-Generals 2006, Article 11 paragraph 2 was specifically
entitled to revoke and cancel the text under Article 11 paragraph
1…accumulated term of office ranking from Sub-Inspector to Deputy
Commissioner shall not be less than 28 years term of office to whom
shall hold the post Deputy Commissioner-General and shall be
promoted to Commissioner-General . It will be effectively on the
issued date of such a said Order since 24 June 2007. Another
petition is being taken.
The Supreme Administrative Court is judging the case and
hearing the factual conclusions from the judge make law and declared
official statement verbally to the judge who makes the conclusions.
In accordance with law, rule, regulation and etc, the
Supreme Administrative Court had examined and considered all
case-related documents.
By the judgment of the Administrative Court of First
Instance (“Khon Kaen Administrative Court”), the Order of the Royal
Thai Police subject: regulation on selection process and transfer
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of senior police officers ranking Inspectors, Inspector-Generals and
Deputy Commissioner-Generals 2006, Article 11 paragraph 2 was
specifically entitled to revoke and cancel the text under Article 11
paragraph 1… accumulated term of office ranking from Sub-Inspector
to Deputy Commissioner shall not be less than 28 years term of office
to whom shall hold the post Deputy Commissioner-General and shall
be promoted to Commissioner-General, the Supreme Administrative
Court be mutually agreed. Although the Administrative Court of First
Instance revoked such a said Order, the retroactive Order which
was effective on 24 June 2007 shall be incorrect. It was found that
the retroactive revocation ranging from such aforementioned date
was affected with the previous appointment of the senior police
officers who hold post of Commissioner-General and Royal Thai
Police’s performance as well as cause of the damage and obstacle to
Administrative Organization of the State. By the Act on establishment
of Administrative Courts and Administrative Court procedure 1999,
Section 72 paragraph two (2) promulgated that…in issuing the decree
under paragraph one (1), the Administrative Court may direct that it
should have a retrospective or non-retrospective effect or prospective
effect to any particular time or may prescribe any condition therefor,
as justice in a particular case shall require. This represents obligation
of justice. For such a revoked Order , by purpose of obligation of
justice and balance of interest of the government service in between
the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”), was deemed to revoke
such a said Order with effective from the announcement date of the
judgment in the Government Gazette.
The judgment is said that the Administrative Court of
First Instance (“Khon Kaen Administrative Court”)’s judgment is to
be revised its judgment and such a said Order is to be revoked with
effective from the announcement date of such aforementioned
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judgment result in the Government Gazette. Another is to be in line
with the Administrative Court of First Instance (“Khon Kaen
Administrative Court”)’s judgment.

4. Conclusion
All Thai Constitutions provide the equality and the prohibition
of discrimination that is the Rule of Law principle. Now, we have 18
the Constitutions that have the constitutional review organ but there
is different model as follows :
The Number of Thai Constitution 1932-2013
No.

The Constitution of the
Kingdom of Thailand

Constitutional Review Organ

1

Temporary Charter 1932

The House of Representatives

2

The Constitution 1932

The House of Representatives

3

The Constitution 1939

The Constitutional Councils

4

The Constitution 1940

The Constitutional Councils

5

The Constitution 1942

The Constitutional Councils

6

The Constitution 1946

The Constitutional Councils

7

The Constitution 1947

The Constitutional Councils

8

The Constitution 1949

The Constitutional Councils

9

The Constitution 1952

The Constitutional Councils

10

The Constitution 1959

The Constitutional Councils

11

The Constitution 1976

The Constitutional Councils
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No.

The Constitution of the
Kingdom of Thailand

Constitutional Review Organ

12

The Constitution 1977

The Constitutional Councils

13

The Constitution 1978

The Constitutional Councils

14

The Constitution 1991

The Constitutional Councils

15

The Constitution 1995
(Amendment)

The Constitutional Councils

16

The Constitution 1997

The Constitutional Court and
The Administrative Court

17

The Constitution 2006
(Interim)

The Constitutional Council and
The Administrative Court

18

The Constitution 2007
(Present)

The Constitutional Court and
The Administrative Court

Finally, I believe that the dual courts in the civil law system
which comprise of the Constitutional Court and the Administrative
Court interpret the constitutionality of law and the constitutionality
of administration dealing with the equality and the prohibition of
discrimination is the most important court system in modern democratic
society. The general rights to equality before law not only aspires to
justice, but also makes justice a general of legality. I agree to Lord
Hoffmamn’s judgments and speeches contained many memorable
observations on a constitutional issue that “...treating like cases alike
and unlike cases differently is a general axiom of rational behaviour.”

232

The Principle of Equality and Prohibition of Discrimination :
The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand

Bibliography
1. Aritotle. 3 Ehica Nicomachea, translated by W. Ross, Oxford
University Press, 1980.
2. The 14th Amendment of the United State of America Constitution,
1787.
3. The Basic Law for the Federal Republic of Germany, 1949.
4. Declaration of Principle on Equality, 2008.
5. Department fro Communities and Local Government,
Discrimination Law Review, A Framework for Fairness :
Proposal for a Single Equality Bill for Grate Britain, 2007.
6. Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, London : Duckworth,
1977.
7. The European Convention on Human Rights, 1950.
8. Fredman, Sandra. Discrimination Law. Oxford : Oxford University
Press, 2002.
9. Summary of the Constitutional Court Ruling, No.21/2003,
5th June 2003.
10. Summary of the Constitutional Court Ruling, No.17/2012,
4th July 2012.
11. The Supreme Administrative Court Judgment, No.479/2013,
11st June 2013.
12. Westen, Peter. The Empty Idea of Equality, Harvard Law Review
95, 3 (1982) : 537.

233

Punya Udchachon

Constitution
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The Constitution of Brunei Darussalam 1959.
The Constitution of the Kingdom of Cambodia 1993.
The Constitution of the Republic of Indonesia 1945.
The Constitution of the Lao People’s Democratic Republic 2003.
The Constitution of the Federation of Malaysia 1963.
The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008.
The Constitution of the Republic of Philippines 1987.
The Constitution of the Republic of Singapore 1965.
The Constitution of the Kingdom of Thailand, 2007.
The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 1992.

234

ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีโดยรัฐกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีรายได้
ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ*

ความเป็นธรรมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอดีต
ช่วงตัง้ แต่มกราคม ถึงมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงทีผ่ มู้ เี งินได้พงึ ประเมิน
จะต้องมีหน้าทีย่ นื่ เรือ่ งการเสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาให้กบั กรมสรรพากร
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาหลักฐาน ข้อมูล ประเมิน และค�ำนวณ
การเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาของบุ ค คล ซึ่ ง กรมสรรพากรได้ ใ ห้
ความหมายของภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาไว้วา่ เป็นภาษีทจี่ ดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไป
หรือจากหน่วยภาษีทมี่ ลี กั ษณะพิเศษ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและมีรายได้เกิด
ขึ้นตามเกณฑ์ทีก�ำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ
ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องน�ำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษี
ทีก่ ำ� หนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดั ไปส�ำหรับผูม้ เี งินได้บางกรณี
กฎหมายยังก�ำหนดให้ยนื่ แบบฯ เสียภาษีตอนครึง่ ปี ส�ำหรับรายได้ทเี่ กิดขึน้ จริง
ในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องช�ำระและเงินได้
บางกรณี กฎหมายก�ำหนดให้ผู้จ่ายท�ำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้
ที่จ่ายบางส่วนเพื่อให้มีการทยอยช�ำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย
(กรมสรรพากร, 2554)
แน่นอนว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีคงมีประเด็นที่เกิดข้อสงสัยหรือพบ
ประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการเสียภาษี เช่น การประเมินภาษี
ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม การเรี ย กเก็ บ ภาษี ม ากเกิ น ไป การขอคื น ภาษี ที่ ล ่ า ช้ า
* ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย
(นธป.) รุน่ ที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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การประเมินภาษีเพื่อขอลดหย่อนภาษีที่ไม่เป็นธรรม และอีกมากมายปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มีหลายหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนทีผ่ เู้ สียภาษีเห็นว่าไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมจากระบบภาษีดังกล่าวจากรัฐ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งที่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้ความเป็นธรรม ตลอด 13 ปีที่
ผ่านมามีเรือ่ งร้องเรียนประเด็นเกีย่ วกับภาษีอากรไว้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 147 เรือ่ ง
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีที่เข้ามายังส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ.
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
รวม

จ�ำนวนเรื่อง
4
8
30
16
8
12
20
6
3
9
12
5
12
2
147

ที่มา: ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. ระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ. 2556
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แม้จะดูว่ามีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาไม่มากนักแต่ความเดือดร้อนของ
ประชาชนนั้นยังมีอยู่และยิ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นซ�้ำ ๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจังด้วยแล้วแน่นอนว่าความเป็นธรรมก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง ซึ่งประเด็นหลัก ๆ ของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับภาษีที่เข้ามานั้น
แบ่งได้เป็น 3 ประเด็นหลักด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนประเด็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับภาษี
ประเด็นภาษี

จ�ำนวนเรื่อง

การประเมินภาษี

87

การประเมินภาษี

87

การขอคืนภาษี

47

การขอลดหย่อนภาษี

9

อื่น ๆ

4

รวม

147

ที่มา ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. ระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ. 2556
เรื่องร้องเรียนข้างต้นมีประเด็นย่อยที่ถือได้ว่าเกี่ยวข้องและเป็นเรื่อง
ประโยชน์สาธารณะโดยรวมมากที่สุด คือ ประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อสังคมวงกว้างได้มาก มีการร้องเรียน
หรือมีการซักถามข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บ
ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาระหว่ า งสถานะคนโสดและกรณี ที่ มี คู ่ ส มรส
ทางกฎหมายแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องทางกฎหมายของประมวลรัษฎากรก�ำหนดไว้

ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

237

ตามมาตรา 57 ตรี ที่บัญญัติให้สามีและภริยาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
ที่ล่วงมาแล้วให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และ
ให้ ส ามี มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ในการยื่ น รายการและเสี ย ภาษี แต่ ถ ้ า
ภาษีค้างช�ำระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้า และมาตรา 57 เบญจ ให้ภรรยา
สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีได้เฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
เท่านั้น ส่วนมาตรา 40 (2) – (8) จะต้องน�ำเงินได้มารวมกับเงินได้ของสามี
เพื่อค�ำนวณภาษีโดยให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา 57 ตรี นั่นเอง
จากมาตราดังกล่าวเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นเพราะเมื่อค�ำนวณภาษี
แล้วพบว่า ถ้าแยกยื่นในฐานะโสดจะเสียภาษีน้อยกว่าเมื่อน�ำภาษีของสามี
และภรรยามารวมกันท�ำให้เสียภาษีมากขึน้ กว่าแยกยืน่ เนือ่ งจากมีฐานเงินได้สงู
และกว้ า งกว่ า เมื่อมีก ารค�ำนวณตามระบบภาษี แ บบก้ า วหน้ า จึ ง ท� ำ ให้
เสียค่าภาษีที่สูงขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น การหลีกเลี่ยงภาษีโดย
การไม่ จ ดทะเบี ย นสมรส เพื่ อ ให้ ส ามารถแยกยื่ น ภาษี ท� ำ ให้ ภ าษี ล ดลง
เกิดผลกระทบต่อความเป็นสถาบันครอบครัวโดยบางส่วนแยกกันอยู่โดย
ไม่ได้จดทะเบียนหย่าร้าง ฝ่ายภรรยามีรายได้ แต่ไม่บอกสามีเพราะแยกกันอยู่
เมือ่ สรรพากรตรวจสอบสามีบางส่วนถูกเรียกภาษียอ้ นหลัง เนือ่ งจากจ่ายภาษี
ไม่ครบหรือเมื่อได้เงินภาษีคืนซึ่งเป็นส่วนที่มาจากภรรยาด้วย แต่สามีไม่
คืนเงินให้ภรรยาเป็นความขัดแย้งภายในครอบครัว เป็นต้น
ประเด็นปัญหาดังกล่าว แม้จะมีคนเห็นว่าเป็นเรื่องการตกลงภายใน
ครอบครัว ไม่เห็นจะเป็นประโยชน์กบั ส่วนรวม หรือไม่เห็นด้วยว่าผูต้ รวจการ
แผ่นดินจะต้องเข้ามาเกีย่ วข้อง แต่เมือ่ มีผรู้ อ้ งเรียนเข้ามาทีส่ ำ� นักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดินถึงมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ของประมวลรัษฎากร
ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 43 ว่าเป็นการ
กระทบกระเทือนหรือจ�ำกัดเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพของภริยา (หญิง
มีสามี) และมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
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เศรษฐกิจของประเทศการคุม้ ครองประชาชนในการประกอบอาชีพ ประกอบ
กับมาตรา 29 ที่เป็นการการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็นและจะกระทบ
กระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ นอกจากนี้ยังเป็นการ
เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งสถานะของ
บุคคล ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตีความว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ ขัดแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเคยมีค�ำวินิจฉัยมาตรา 57 ตรี
และมาตรา 57 เบญจ แล้วตามค�ำวินิจฉัยที่ 48/2545 แต่ยังคงมีปัญหา
ความไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีของสามีและภรรยาในประเด็นอืน่ ซึง่ ให้
น�ำเงินได้ของภริยามารวมเป็นเงินได้ของสามี รวมทั้งเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 (2) – (8) ยังต้องรวมยื่นไม่สามารถแยกยื่นได้ ซึ่งมาตราต่าง ๆ
เหล่านั้นก็มาจากน�ำ้ พักน�้ำแรงและความรู้ความสามารถของภรรยาเช่นกัน
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 17 / 2555 เรื่อง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 245 (1) ว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (2) – (8) ประกอบมาตรา
57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา 43 ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ
เห็นว่า ทั้งมาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 43 เป็นบทบัญญัติในหมวด 3
ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยประมวลรัษฎากร มาตรา 57 เบญจ
วรรคหนึ่ง อนุญาตให้ภริยาแยกยื่นรายการและเสียภาษีได้เฉพาะกรณีที่
ภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) เท่านั้น แต่เงินได้ที่เกิดขึ้นตาม
มาตรา 40 (2) – (8) ซึง่ ถือว่าเป็นเงินได้ทเี่ กิดจากการท�ำงานและต�ำแหน่งงาน
ของภริยาไม่ได้รับการยกเว้น เมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา 30 รับรองให้ชาย
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และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน และได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกัน จึงควรให้สามีและภรรยามีสทิ ธิเลือกว่าจะรวมกัน
หรือแยกกันยื่นรายการและเสียภาษีในส่วนของตนอย่างชัดเจนและทั้งหมด
ไม่มีความจ�ำเป็นหรือเหตุผลใดที่จะต้องก�ำหนดให้ภรรยาแยกยื่นรายการ
และเสียภาษีได้เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) เท่านัน้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งสถานะของบุคคลระหว่างภรรยา
ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) กับภรรยาที่มีเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 (2) –(8) และมิได้เป็นมาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น
ทัง้ ยังไม่เป็นการมุง่ สร้างความมัน่ คงของสถาบันครอบครัว ชายหญิงทีส่ มรสกัน
ต้ อ งรั บ ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละทรั พ ย์ สิ น ที่ ต ้ อ งรั บ ภาระในการเสี ย ภาษี
ในอัตราที่สูงขึ้น ท�ำให้ต้องวางแผนภาษีโดยการจดทะเบียนหย่า เพื่อที่จะ
ไม่ต้องน�ำเอาเงินได้พึงประเมินของทั้งสองฝ่ายมารวมกันให้ต้องเสียภาษีใน
อัตราที่สูงขึ้น
ดังนั้นประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี ที่บัญญัติให้สามีและภรรยา
ที่ได้อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้วต้องถือเอาเงินได้พึงประเมินของ
ภรรยาเป็นเงินได้สามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการ
และเสียภาษีนั้น ท�ำให้สามีภรรยาต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ต่างฝ่าย
ต่างแยกยื่นเมื่อยังไม่มีการสมรส ประกอบกับมาตรา 57 เบญจ บัญญัติให้แต่
เฉพาะภรรยาทีม่ เี งินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) สามารถแยกยืน่ รายการ
และเสี ย ภาษี ต ่ า งหากจากสามี โดยมิ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น เงิ น ได้ ข องสามี ต าม
มาตรา 57 ตรี จึงถือว่าเป็นการไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง
และยั ง การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห่ ง ความ
แตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลภายหลังจากการสมรสตามที่ได้บัญญัติไว้
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ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และ
มาตรา 57 เบญจ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เรื่องสิทธิหญิงและ
ชายความเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกันและได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญเท่าเทียมกัน จึงควรให้เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) – (8)
สามารถแยกยื่นได้ซึ่งต่อมาได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้เมื่อวันที่
12 ธั น วาคม 2555 และส่ ง ผลให้ ก รมสรรพากรต้ อ งมี ด� ำ เนิ น การตาม
ผลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยให้ในปีภาษี 2555 ซึ่งต้องช�ำระภาษี
ระหว่างมกราคม – มีนาคม 2556 นัน้ สามีและภรรยาสามารถแยกยืน่ ภาษีได้
และส่ ง ผลให้ ต ้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการยื่ น ภาษี ใ ห้ ส ามารถแยกยื่ น ได้
และส่งผลให้มีการปรับฐานโครงสร้างภาษีของประเทศใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็น
การปรับฐานภาษีอีกครั้งในรอบ 20 ปีเลยทีเดียว จาก 5 ฐานอัตรา เป็น
7 ฐานอัตรา เริ่มใช้ในการยื่นแบบภาษีของเงินได้ปี 2556 ต่อไป

ความเป็นธรรมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจุบัน
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเพือ่ ส่งเสริมความเป็นธรรมและ
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดหวังว่าจะสร้างความเป็นธรรม
ในการกระจายรายได้มากขึ้น และปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่ง
มาตรการครั้งนี้จะปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้จาก “5 ขั้นอัตรา” เป็น
“7 ขั้นอัตรา” โดยจะใช้บังคับใน “ปีภาษี 2556” ที่จะต้องยื่นรายการ
ในปี 2557
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ตารางที่ 3 แสดงรายได้สุทธิกับอัตราภาษีและจ�านวนเงินภาษีทั้งแบบเก่า
และแบบใหม่
รายได้สุทธิ

จ�านวนเงิน

0 - 150,000 150,000
150,001 - 300,000 150,000
300,001 - 500,000 200,000
500,001 - 750,000 250,000
750,001 - 1,000,000 250,000
1,000,001 - 2,000,000 1,000,000
2,000,0001 - 4,000,000 2,000,000
มากกว่า 4,000,000
-

อัตราภาษี
จ�านวนเงินภาษี
ลดลง
แบบเก่า แบบใหม่ แบบเก่า แบบใหม่
ยกเว้น ยกเว้น
10% 5% 15,000.00 7,500.00 7,500.00
10% 10% 20,000.00 20,000.00
20% 15% 50,000.00 37,500.00 12,500.00
20% 20% 50,000.00 50,000.00
30% 25% 300,000.00 250,000.00 50,000.00
30% 30% 600,000.00 600,000.00
37% 35%
ลดลงตามเงินได้สุทธิ

ที่มา: บล็อกภาษีข้างถนน. ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลใหม่
(เริ่มปีภาษี 2556). 21 ธันวาคม 2555.
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ามีช่วงรายได้สุทธิ 4 ช่วงด้วยกันที่ได้รับ
การลดลงของภาษี คือ
ช่วงที่ 1 150,001 – 300,000 บาท จะเสียภาษีที่ลดลงสูงสุดถึง
7,500 บาท
ช่วงที่ 2 500,001 – 750,000 บาท จะเสียภาษีที่ลดลงสูงสุดถึง
12,500 บาท
ช่วงที่ 3 1,100,001 – 300,000 บาท จะเสียภาษีที่ลดลงสูงสุดถึง
50,000 บาท
ช่วงที่ 4 มากกว่า 4,000,000 บาท จะเสียภาษีเพิ่มขึ้น 2% ของ
เงินได้สุทธิ
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หลายครั้งมีการถกถียงกันว่า ใครได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้าง
ภาษีในปัจจุบันกันแน่ระหว่างผู้มีรายได้มากกับผู้มีรายได้น้อยลองพิจารณา
จากตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการค�านวณจ�านวนเงินภาษีที่ลดลงกับ
สัดส่วนที่ลดลง
อัตราภาษี
คนที่ รายได้สุทธิ
(บาท) แบบ แบบ
เก่า ใหม่
1 500,000 10% 10%
2 1,000,000 20% 20%
3 4,000,000 30% 30%
4 16,000,000 37% 35%

จ�านวนเงินภาษี
ร้อยละภาษี ร้อยละภาษี
ที
ล
่
ยบกับ ที่ลดลงเทียบกับ
แบบเก่า แบบใหม่ ลดลง ภาษีดลงเที
ที่ต้องจ่าย เงินได้สุทธิ
35,000 27,500 7,500 21.43%
135,000 115,000 20,000 14.81%
1,035,000 965,000 70,000 6.76%
5,475,000 5,165,000 310,000 5.66%

1.50
2.00
1.75
1.94

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ผู้เสียภาษีคนที่ 1 มีรายได้ 500,000 บาท
ได้รับการค�านวณภาษีแบบใหม่ท�าให้เสียภาษีลดลงจ�านวน 7,500 บาท
โดยสัดส่วนที่ลดลงนั้นสูงถึงร้อยละ 21.43 ในขณะที่ผู้เสียภาษีคนที่ 4
มีรายได้สูงสุดถึง 16,000,000 บาท ได้รับการค�านวณภาษีแบบใหม่ท�าให้
เสียภาษีลดลงจ�านวน 310,000 บาท แต่กลับได้รับสัดส่วนที่ลดลงน้อยกว่า
คือร้อยละ 5.66 เท่านั้น หากเทียบภาษีที่ลดลงกับรายได้สุทธิกลับพบว่า
ผูเ้ สียภาษีคนที่ 2 มีรายได้ 1,000,000 บาท ได้รบั การลดลงของภาษีรอ้ ยละ 2
ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอื่น
ดังนั้นมุมมองของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่
นั้นขึ้นกับว่าจะพิจารณาที่ใดระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับลดลง หรือสัดส่วน
ร้อยละที่ลดลงเมื่อเทียบกับภาษีที่ต้องจ่าย หรือสัดส่วนร้อยละที่ลดลง
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เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิเอง เพราะนี่คือการค�ำนวณภาษีแบบอัตราก้าวหน้า
ซึง่ มีเป้าหมายให้ผทู้ มี่ รี ายได้มากต้องเสียภาษีมากกว่าผูท้ มี่ รี ายได้นอ้ ยนัน่ เอง
โดยที่รัฐมองว่า รูปแบบนี้เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว
แต่มอี กี ประเด็นทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงเช่นกันว่า เมือ่ มีรายได้มากเท่าไหร่กจ็ ะ
ยิ่งต้องหาส่วนลด หรือที่เรียกว่า การหักลดหย่อนทางภาษี ให้ได้มากที่สุด
เช่นกัน โดยรัฐได้กำ� หนดประเภทรายการทีส่ ามารถหักได้จากรายได้กอ่ นทีจ่ ะ
น�ำไปค�ำนวณภาษีเพือ่ เป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผเู้ สียภาษีกอ่ นทีจ่ ะเกิด
รายได้สทุ ธิเพือ่ ประเมินภาษีตอ่ ไป รายการทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการลดหย่อนต่อปี
ดังนี้
1. การลดหย่อนส่วนบุคคล
1.1 การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท (ตามมาตรา 40 (1) (2))
1.2 การหักค่าลดหย่อนทั่วไป หรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
ผู้มีเงินได้ 30,000 บาท และคู่สมรส (ที่ไม่มีรายได้) จ�ำนวน 30,000 บาท
เป็นสิทธิของผู้มีเงินได้เอง
1.3 การหักลดหย่อนบุตร ให้หักส�ำหรับบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่
จดทะเบียนตามกฎหมายของผู้มีเงินได้ คนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 3 คน
และอายุไม่เกิน 25 ปี หากยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือขั้นอุดมศึกษา
เฉพาะภายในประเทศให้ลดหย่อนเพื่อการศึกษาบุตรคนละ 2,000 บาท
1.4 ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดาของผู้มีรายได้ คนละ 30,000
บาท โดยที่บิดามารดามีอายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน
30,000 บาทในปีภาษี
1.5 ค่ า อุ ป การะเลี้ ย งดู ค นพิ ก ารหรื อ คนทุ พ พลภาพ คนละ
60,000 บาท โดยคนพิการหรือคนทุพพลภาพต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน
30,000 บาทในปีภาษี
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2. การลดหย่อนและละเว้นส�ำหรับเบี้ยประกันชีวิต
2.1 ผูม้ เี งินได้ ให้หกั ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ส่ ว นแรกหั ก ได้ 10,000 บาท ส่ ว นที่ เ หลื อ ไม่ เ กิ น 90,000 บาท
หากเบีย้ ประกันภัยทีจ่ า่ ยเป็นแบบบ�ำนาญ ทีจ่ า่ ยตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553
เป็นต้นไป ให้ยกเว้นอีกร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000
บาท โดยเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการหรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
2.2 คู ่ ส มรสที่ ไ ม่ มี เ งิ น ได้ ส ามารถหั ก ตามที่ จ ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น
10,000 บาท
2.3 เบีย้ ประกันสุขภาพบิดามารดาของผูม้ เี งินได้ และบิดามารดา
ของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
3. เงินสะสมหลัก ๆ
3.1 เงินสะสมเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท
และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
3.2 เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับ
เงินสะสมทีจ่ า่ ยเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
3.3 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาท
3.4 ยกเว้นเงินสะสม กบข. ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
500,000 บาท
3.5 เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามจ�ำนวนที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
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3.6 ยกเว้นค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน (ไม่รวมค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
ตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ของค่าจ้างหรือเงินเดือนของ
การท�ำงาน 300 วันสุดท้าย
4. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
โดยจ�ำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืม ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
5. เงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ตามจ�ำนวนที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท กรณีสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้จา่ ยเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมให้ลดหย่อนได้ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
9,000 บาท
6. ลดหย่อนและยกเว้นเงินบริจาค
6.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้หักได้ 2 เท่าของจ�ำนวน
ที่ จ ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของเงิ น ได้ ห ลั ง จากหั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยและ
ค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค
6.2 บริจาคทั่วไปตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น
จากรายการลดหย่อนภาษีขา้ งต้นหากพิจารณาถึงผูท้ จี่ ะได้รบั ประโยชน์
หรือความเป็นธรรมจากการลดหย่อนหรือสิทธิต่าง ๆ แล้ว จะพบว่าแบ่งเป็น
3 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้น้อย คือ กลุ่มที่อยู่ระหว่าง 0 – 150,000 บาท
กลุ่มนี้ไม่ต้องเสียภาษีอย่างแน่นอนเพราะรายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้อง
เสียภาษีอยู่แล้ว ย่อมไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จากการลดหย่อนภาษีข้างต้น
อาจมองได้ว่าเป็นผู้เสมอตัวไม่ได้ไม่เสียใด ๆ
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กลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ปานกลาง คือ กลุ่มที่อยู่ระหว่าง 150,001 –
500,000 บาท กลุ่มนี้รายได้ยังไม่สูงมากนัก ภาษีที่เสียไปสามารถหักได้จาก
ส่วนที่เป็นการลดหย่อนทั่วไปเสียส่วนใหญ่จากข้างต้น เช่น การหักค่า
ลดหย่อนทัว่ ไป หักค่าใช้จา่ ย หักลดหย่อนบุตร ค่าอุปการะเลีย้ งดูบดิ า มารดา
เบี้ยประกัน เงินสะสมเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพหรือประกันสังคม เป็นต้น
กลุ่มเหล่านี้มีค่าลดหย่อนหรือการหักค่าใช้จ่ายได้บางประเภทแต่ไม่ทั้งหมด
เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องลงทุนเช่น หน่วยลงทุนประเภทต่าง ๆ การกู้
ซือ้ บ้านหากเทียบกับปริมาณทีต่ อ้ งจ่ายออกไปกับผลความคุม้ ค่ายังไม่เกิดขึน้
ได้อย่างเด่นชัดนั่นเอง
กลุ่มที่ 3 ผู้มีรายได้สูง คือ กลุ่มที่มากกว่า 500,001 บาท กลุ่มนี้ถือได้
ว่ามีสิทธิที่จะหักค่าลดหย่อน หรือค่าใช้จ่าย หรือรายการที่ต่าง ๆ ได้มากกว่า
กลุ่มอื่นแทบจะทุกรายการที่มีก�ำหนดไว้กลุ่มเหล่านี้จะท�ำเพื่อให้ปรับลด
มากที่สุด เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ภาษีอัตราก้าวหน้าที่ค�ำนวณแล้ว
จะต้องเสียภาษีที่สูงมาก
หากพิจารณาข้อมูลข้างต้น กลุม่ ที่ 1 ผูม้ รี ายได้นอ้ ยไม่กระทบกระเทือน
กับการค�ำนวณเงินได้กบั ภาษีเท่าไหร่ รวมทัง้ กลุม่ ที่ 3 ซึง่ เป็นกลุม่ ผูม้ รี ายได้สงู
แม้จะเสียภาษีในอัตราที่สูงก็ยังมีส่วนที่ได้รับการลดหย่อนและหักค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกัน แต่กลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ปานกลาง
ซึง่ เป็นกลุม่ ประชากรทีค่ อ่ นข้างกว้างในการเสียภาษี กลับเป็นกลุม่ ทีย่ งั คงต้อง
แบกรับภาระในการเสียภาษีมากพร้อมกับยังขาดเงินที่จะมาลงทุนเพื่อการ
ลดหย่อนต่าง ๆ อีกด้วย
ดร. สกนธ์ วรัญญูวฒ
ั นา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มองประเด็นการจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบภาษีด้วยยกเว้นและลดหย่อนนี้
ช่วยท�ำให้เขาไม่ต้องเสียภาษีมากหรือไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ต้องพิจารณาว่า
เยอะเกินไปหรือไม่ กว่า 20 รายการ โดยแยกได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มชั่วคราว เช่น
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ตามนโยบายบ้านหลังแรกและกลุ่มถาวร เช่น ภาษีลูกกตัญญู ประกันชีวิต
ถ้ามองในมิตเิ พือ่ ส่งเสริมการแข่งขันและเพิม่ ศักยภาพเศรษฐกิจตามเป้าหมาย
หรือไม่ และมิติการส่งเสริมความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้ำ คนจนคนรวย
หรือไม่ เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งคนที่
จะเข้าถึงได้เป็นกลุม่ ผูม้ รี ายได้สงู เป็นส�ำคัญ นอกจากนีจ้ ะท�ำให้คนนอกระบบ
การเสียภาษีทมี่ อี กี มากมาย แม้จะมีรายได้นอ้ ย แต่ตอ้ งให้เข้าใจว่าระบบภาษี
เป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ แม้จะไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องยื่น
แบบให้อยู่ในระบบที่ชัดเจนด้วย (Thaipublica: 2556)
ในขณะที่นายถาวร รุจิวนารมย์ หัวหน้าส่วนกรรมการอาวุโสและ
กรรมการบริ ห ารบริ ษั ท PricewaterhouseCoopers มองว่ า
หากประเทศไทยคงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ในอัตราที่สูงมาก
จะท�ำให้ผลักดันคนเก่ง ๆ ออกไปท�ำงานต่างประเทศ แต่ถ้าอัตราภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดาลดลงจะช่วยดึงคนเก่ง ๆ เข้ า มาท�ำ งานในประเทศไทย
นอกจากลดอัตราภาษีเงินได้แล้วต้องปรับเพิ่มอัตราภาษีทางอ้อมหรือภาษี
เพื่อการบริโภคแทน กินน้อยจ่ายน้อย กินมากจ่ายมาก เป็นธรรมที่สุด
(Thaipublica: 2556)
จากความเห็นของนักวิชาการและนักธุรกิจข้างต้นพอที่จะสนับสนุน
ได้ว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังคงเป็นปัญหาที่ไม่จบโดยเฉพาะการมอง
ความเป็นธรรมของการจัดเก็บระหว่างกลุม่ รายได้ และการลดหย่อนหรือหัก
ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่มีปัญหาอยู่

ความเป็นธรรมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอนาคต
จากข้อมูลข้างต้นซึง่ เป็นปัญหาทีส่ ว่ นใหญ่มองเห็นคือ ความไม่เป็นธรรม
ของภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาในปัจจุบนั แม้วา่ จะมีการพยายามปรับฐานภาษี
ให้ถี่ขึ้น ลดการจัดเก็บสูงสุดแล้วก็ตามแต่ยังคงเกิดความไม่เป็นธรรมอยู่ใน
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หลายประเด็น ซึ่งกรมสรรพากรต้องน�ำไปพิจารณาปรับปรุง ดังนี้
1. ปรับปรุงกฎหมายทีล่ า่ ช้ามีกฎหมายทีล่ า้ ทันสมัยมีความซ�ำ้ ซ้อนกัน
ของกฎหมายและการจัดเก็บท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น เช่น หลักเกณฑ์
ค่าลดหย่อนรายได้ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2535 กว่า 20 ปีแล้ว ที่ให้หักลดหย่อน
ส�ำหรับผู้มีรายได้คนละ 30,000 บาท ตกเดือนละ 2,500 บาท (วันละไม่ถึง
100 บาท) รวมถึงตามมาตรา 40 (1) (2) ของประมวลรัษฎากรที่ให้หัก
ค่าใช้จ่ายที่เป็นการเหมาทั้งหมดได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน 60,000 บาท กล่าวคือ ไม่ว่าอย่างไรเงินมากแค่ไหนก็สามารถหักได้
เพียงร้อยละ 40 และไม่เกิน 60,000 บาท ทัง้ สองตัวอย่างน่าสนใจมากเพราะ
เหมือนจะเป็นธรรมเพราะทุกคนใช้ฐานคิดเดียวกัน แต่สมมติว่า
คนที่ 1 มี เ งิ น ได้ พึ ง ประเมิ น 180,000 บาท หั ก ค่ า ลดหย่ อ น
30,000 บาท เหลือเงิน 150,000 บาท และหักค่าใช้จ่าย 40% คิดเป็น
60,000 บาท ก็ได้รับคืนเพียง 60,000 บาท
คนที่ 2 มีเงินรายได้พึงประเมิน 300,000 บาท หักค่าลดหย่อน
30,000 บาท เหลือเงิน 270,000 บาท และหักค่าใช้จ่าย 40% คิดเป็น
108,000 บาท ก็ได้รับคืนเพียง 60,000 บาท เช่นกัน
ซึ่ ง ในความเป็ น จริ ง สภาพค่ า ครองชี พ ปั จ จุ บั น เป็ น ไปไม่ ไ ด้ แ ล้ ว
เกิดความไม่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อย่างค่าแรงขัน้ ต�ำ่
มีการปรับสูงขึน้ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นค่าใช้จา่ ยทีส่ ำ� คัญพืน้ ฐานเพิม่ สูงขึน้
แต่การหักลดหย่อนได้เพียงคนละ 30,000 บาท และหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 40
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ซึง่ เทียบแล้วลดหย่อนได้เดือนละ 5,000 บาท เท่านัน้
หรือวันละ 166.67 บาท ความไม่เป็นธรรมของการค�ำนวณภาษีจึงเกิดขึ้น
ในขณะที่ รั ฐ บาลเร่ ง การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ให้ เ ติ บ โตมากขึ้ น
แต่รายได้ของประชาชนกลับไม่เพียงพอทัง้ ๆ ทีพ่ ยายามเพิม่ ค่าครองชีพแล้ว
ก็ตาม โดยนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ประมาณการเศรษฐกิจไทยว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2555
อยู่ที่ 5.5 มีการเร่งขึ้นจากปีก่อนทั้งการบริโภคและการลงทุน ประกอบกับ
นโยบายของรัฐ เช่น การเพิ่มรายได้แรงงานรายวันและเงินเดือนข้าราชการ
การรั บ จ�ำน� ำข้ าวเปลือกรถยนต์คันแรก บ้านหลั ง แรก มี ก ารสนั บสนุ น
การใช้จา่ ยภายในประเทศ ซึง่ ท�ำให้มกี ารคาดการณ์วา่ ปี 2556 เศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.2 ท�ำให้รายได้ต่อหัวของ
คนไทยมีเพิม่ ขึน้ แต่สดั ส่วนรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดามี
อัตราที่ไม่ค่อยเปลี่ยนมากนัก เมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวที่มีการปรับเพิ่มขึ้น
โดยตลอด (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง: 2555)
2. การเรี ย กเก็ บ ภาษี โ ดยต่ า งหน่ ว ยงาน เป็ น ความซ�้ ำ ซ้ อ นของ
การเสียภาษีทกี่ อ่ ให้เกิดช่องว่างทีท่ ำ� ให้ผเู้ สียภาษีรสู้ กึ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
เช่น ชายคนหนึ่งท�ำงานประจ�ำมีเงินเดือน (มาตรา 40 (1)) แต่ละปีจะ
เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 91) แต่เมื่อมีรายได้จากทางอื่น เช่น
ค่าเช่าบ้าน ต้องเปลี่ยนมาเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90 และ
ภงด. 94 ตามมาตรา 40 (5)) ซึง่ น�ำเงินรายได้ทไี่ ด้รบั จ่ายให้สรรพากรเรียบร้อย
แล้ว แต่เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชายคนนี้ต้องเสียภาษีโรงเรือน
ให้กบั ส�ำนักงานเขตทีบ่ า้ นเช่าตัง้ อยูต่ ามมาตรา 6 พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475 เป็นการบ�ำรุงท้องที่ เพราะเข้าเกณฑ์การจัดเก็บภาษี
ส�ำหรับให้เช่า คิดจากรายได้ของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ซึ่งเป็น
เงินรายได้กลุ่มเดียวกับการยื่นแสดงรายได้บุคคลธรรมดา
3. สรรพากรต้องพยายามดึงคนให้เข้ามาอยูใ่ นระบบภาษีให้มากทีส่ ดุ
เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระขายสินค้าทางระบบออนไลน์ พ่อค้า แม่ค้า
คนขับรถสาธารณะอย่างรถตู้ รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เป็นต้น ส่วนคนที่อยู่ใน
ระบบอยูแ่ ล้วต้องพยายามรักษาโดยเพิม่ สิทธิคา่ ลดหย่อนเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในชีวติ
ประจ�ำวันให้สูงขึ้น สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
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ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีโดยรัฐกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีรายได้

นั ก วิ ช าการอย่ า งดร. สกนธ์ วรั ญ ญู วั ฒ นา คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้ท�ำในช่วงที่
เรามีวกิ ฤติทางรายได้หรือวิกฤติทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ตอ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
เพราะต้องปรับโครงสร้างไปเรือ่ ย ๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา ในระยะยาวต้องค�ำนึงถึงความเพียงพอ
ของรายได้หลังจากปรับโครงสร้างภาษี ไม่วา่ เรือ่ งการปรับลดอัตราหรือการเพิม่
และการยกเว้น (Thaipublica: 2556)

บทสรุป
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่าง
ประมวลรัษฎากรกลับยังไม่ได้รับการปฏิรูปหรือท�ำให้เกิดความทันสมัย
ทันเหตุการณ์และเป็นระบบอย่างแท้จริง ถึงแม้วา่ จะมีความพยายามอย่างยิง่
ทีจ่ ะปรับปรุง เปลีย่ นแปลงบ้าง แต่กต็ อ้ งรอให้เกิดปัญหา เกิดความไม่เป็นธรรม
เสียก่อนจึงจะมีการขยับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่กลับไม่ได้มอง
ภาพรวมให้เคลื่อนไปพร้อมกันได้
ดังนั้นการปฏิรูปภาษีคงต้องพิจารณาเรื่องความแตกต่างและความ
เหลื่อมล�้ำของสังคมที่ยังมีอยู่ในสังคมเป็นหลักด้วย เพราะนับวันจะมีความ
แตกต่างเพิ่มมากขึ้นเหลื่อมล�้ำมากขึ้นด้วย กรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดเก็บภาษีของประเทศคงละเลยปัญหาความไม่เป็นธรรมนีไ้ ม่ได้
แต่ในเมื่อภาษีคือรายได้จากรัฐที่ต้องเก็บให้มาก เพื่อมาใช้บริหารประเทศ
จะท�ำอย่างไรให้ขยายฐานภาษีให้ได้มากและกว้าง จะท�ำอย่างไรให้คนทีจ่ า่ ยภาษี
มีความรู้สึกว่าอยากจะจ่ายภาษี เมื่อจ่ายแล้วเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
รัฐบาลต้องช่วยให้ถูกจุด เป็นคนเสียภาษีแต่เวลารัฐด�ำเนินนโยบายออกมา
กลับไม่ได้รบั หรือไม่ได้ใช้สทิ ธิน์ นั้ ในทางกลับกันคนบางคนไม่เสียภาษีแต่ได้รบั
ประโยชน์เต็ม ๆ ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล�้ำก�ำลังจะเกิดขึ้น
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การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในมิติต่างประเทศ
พีรศักย จันทวรินทร์*

บทที่ 1: พื้นฐานปัญหา
ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาของ
ไทยที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
บั่นทอนพลังอ�ำนาจของประเทศ พื้นฐานของปัญหามีมานับตั้งแต่ช่วงที่มี
การปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมอ�ำนาจเข้าสู่ส่วนกลางในสมัยรัชกาลที่ 5
และการด�ำเนินนโยบายบูรณาการแห่งชาติกับการผสมกลมกลืนเพื่อสร้าง
ความเป็นรัฐไทยโดยรัฐบาลต่อ ๆ มาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีผล
ท�ำให้กลุม่ ปกครองเดิมมองว่าเป็นการคุกคามต่อวิถชี วี ติ อิสลามและอัตลักษณ์
ของชาวมุสลิม แล้วยุแหย่ยกข้ออ้างเรือ่ งความอยุตธิ รรมทางการเมือง อ�ำนาจรัฐ
ส่วนกลางกดขี่ข่มเหงกลุ่มชนชาติส่วนน้อย ความแตกต่างกันในทางเชื้อชาติ
ภาษา ศาสนาและวิถีการด�ำเนินชีวิต ด�ำเนินการต่อต้านรัฐบาลกลางเพื่อ
แยกตัวออกจากระบอบการปกครองของไทย โดยมีการจัดตั้งเป็นขบวนการ
แบ่งแยกดินแดน เคลือ่ นไหวต่อต้านในหลายรูปแบบ รวมทัง้ การก่อความไม่สงบ
เพื่อแบ่งแยกและแย่งมวลชนและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐและการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง
ในพืน้ ทีไ่ ด้ทวีความเข้มข้นมากขึน้ เป็นล�ำดับในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก คือ ยะลา ปัตตานี
* เอกอั ค รราชทูต ณ กรุงไคโร, ผู้เข้ารับ การอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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นราธิวาส สตูล และบางอ�ำเภอในจังหวัดสงขลา และได้เพิ่มความซับซ้อน
มากขึ้นจากการเข้าไปแสวงประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล กลุ่มนอกกฎหมาย
กลุม่ ค้าของเถือ่ น กลุม่ การเมืองภายใน ตลอดจนการสนับสนุนจากต่างประเทศ
และองค์กรภายนอก จนแม้ว่ารัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากร
เพือ่ แก้ไขปัญหาความมัน่ คงและเศรษฐกิจในพืน้ ทีก่ ย็ งั ไม่สามารถท�ำให้ปญ
ั หา
ทุเลาลงได้
ประเด็นปัญหานอกจากเป็นเรือ่ งทางประวัตศิ าสตร์และการเมืองแล้ว
ยังมีสาเหตุอีกส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สร้างเงื่อนไข
ความขัดแย้งให้ยุ่งยากขึ้น กล่าวกันว่าในอดีตมักมีการส่งเจ้าหน้าที่จาก
ส่วนกลางที่ด้อยคุณภาพ หรือผู้ที่มีปัญหาเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้
ซึง่ บุคคลเหล่านัน้ นอกจากจะไม่ใส่ใจความละเอียดอ่อนของความขัดแย้งและ
วิถชี วี ติ ของคนท้องถิน่ แล้ว ยังประพฤติตนกดขีข่ ม่ เหง รีดไถ แสวงประโยชน์
ยิ่ ง เป็ น การสร้ า งความคั บ แค้ น ไม่ พ อใจให้ กั บ ชาวมุ ส ลิ ม และผลั ก ให้
คนเหล่านั้นกลายเป็นแนวร่วมและผู้สนับสนุนการแบ่งแยกไปโดยปริยาย
นอกจากนีก้ ารด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คง ทัง้ ต�ำรวจและทหาร
ในการควบคุมความไม่สงบและในการปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มที่ก่อเหตุ
ความรุนแรงก็มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่นได้ และเป็น
การสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งให้มีมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวเดิมไม่เป็นที่รับรู้
และใส่ใจกันมากนัก แต่ต่อมาในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารติดต่อรับรู้กัน
โดยสะดวก มีการให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลมากขึน้
มีการขยายบทบาทขององค์กรเอกชนและองค์การระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเพิ่มบทบาทของโลก
มุสลิมในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ก็ท�ำให้มีการหยิบยกประเด็น
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสมทัง้ หลายขึน้ ร้องเรียนและกดดันรัฐบาล
ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวม
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การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการใน
หลายมิติ โดยแนวทางทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระยะหลัง คือ การมุง่ แก้ไขปัญหา
ที่ ต ้ น เหตุ การเปิ ด กว้ า งรั บ ฟั ง ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะของคนท้ อ งถิ่ น
การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของ
คนในท้องที่ และการไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรง หรืออีกนัยหนึ่ง
คือการให้ความส�ำคัญกับแนวทางสันติวธิ มี ากกว่าการปราบปราม โดยเชือ่ ว่า
สันติวิธีและการเคารพในสิทธิมนุษยชนจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว
ดังเช่น การเจรจายุติความขัดแย้งในเกาะมินดาเนาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์
กับกลุ่มกบฏโมโร หรือกรณีของไอร์แลนด์เหนือที่มีความขัดแย้งจนสูญเสีย
ชีวติ ประชาชนไปนับพันคนแล้วได้เลือกแนวทางสันติวธิ เี จรจายุตคิ วามขัดแย้ง
กว่า 30 ปีลงได้ ซึง่ ต่างจากการมุง่ ใช้ความรุนแรงและการต่อต้านซึง่ กันและกัน
จะท�ำให้ปัญหายืดเยื้อและเสี่ยงต่อการยกระดับเป็นปัญหาระหว่างประเทศ
เช่น กรณีของปากีสถานและศรีลังกาที่ประเทศตะวันตกและสหประชาชาติ
ได้กล่าวหาว่ากองทัพศรีลงั กาได้กอ่ อาชญากรรมสงครามต่อกลุม่ พยัคฆ์ทมิฬ
อีแลม
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งโดยกลุ่มที่
ก่อเหตุรุนแรงและจากภาครัฐ น�ำไปสู่การเข้ามาเกี่ยวข้องของประชาคม
ระหว่างประเทศที่ได้แสดงความกังวล กดดันไทยให้เร่งแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
การขอเข้ามาช่วยแก้ปัญหา โดยประชาคมระหว่างประเทศเห็นว่ารัฐบาล
มีหน้าที่คุ้มครองประชาชนพลเรือนให้ปลอดภัยบนพื้นฐานมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนสากล
ในการนี้ ความเพลีย่ งพล�ำ้ ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ตั้งใจจะถูกน�ำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการ
ท�ำลายภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างอุปสรรคในการปฏิบัติการ
ให้เป็นไปด้วยความยากล�ำบากขึ้น และจะถูกอ้างโดยฝ่ายก่อความไม่สงบ
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ในการหาแนวร่วม และอ้างว่าพื้นฐานของการก่อเหตุความรุนแรงมาจาก
การถูกเลือกปฏิบัติและการถูกกดขี่มาอย่างยาวนาน
ต่อเรือ่ งนี้ แม้วา่ ในข้อเท็จจริงจะปรากฎว่ากว่าร้อยละ 95 ของปัญหา
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จ ะมาจากกลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ เหตุ
ความรุนแรง ซึง่ ทัง้ สหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนก็ทราบเป็นอย่างดี
แต่ก็เคยเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีย่ งั สร้างความค้างคาใจและถูกใช้เป็นเงือ่ นไขในการก่อเหตุ
ความรุนแรงในพืน้ ทีแ่ ละในการกดดันไทยในเวทีระหว่างประเทศอยูจ่ นทุกวันนี้
ได้แก่
1) เหตุการณ์ล้อมปราบที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือน
มกราคม 2547 ในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อ
กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงจ�ำนวน 32 คน ก่อเหตุปะทะท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
และทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บ แล้วหลบหนีเข้าไปในมัสยิด เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคงจึงใช้ก�ำลังบุกเข้าไปปราบปรามท�ำให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตทั้งหมด
ซึ่งแม้ว่าจะดูเหมือนว่าฝ่ายก่อการมุ่งก่อเหตุโดยมีความตั้งใจที่จะพลีชีพ
เพื่อโฆษณาชวนเชื่อและแสวงหาแนวร่วม แต่เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตหลายคน
และสถานทีเ่ กิดเหตุเป็นสถานทีส่ ำ� คัญทางศาสนาของจังหวัด มีอายุรว่ มร้อยปี
จึงส่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของภาครัฐในการใช้กำ� ลังปราบปรามอย่างรุนแรง
2) เหตุการณ์ที่อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นเมื่อเดือน
ตุลาคม 2547 ในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณฯ เช่นเดียวกัน
เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารได้ร่วมสลายการเดินขบวนประท้วงการจับกุมผู้ก่อเหตุ
ในพื้นที่ และได้ควบคุมตัวชายวัยรุ่นมุสลิมหลายร้อยคนขึ้นรถบรรทุกทหาร
ไปสอบสวนที่ค่ายทหารในจังหวัดปัตตานี แต่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจาก
ขาดอากาศหายใจเพราะนอนทับกันในรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงจ� ำนวน
78 คน และมีผู้เสียชีวิตจากกระสุนปืน 7 คน อีกทั้งอ้างว่ามีผู้สูญหายอีก
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จ�ำนวนหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะบรรดาประเทศมุสลิม คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและศาลได้พิพากษาปิดคดีว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ กพร่อง แต่ไม่มกี ารด�ำเนินคดีกบั ผูใ้ ด อย่างไรก็ดี พล.อ. สุรยุทธ์
จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนถัดมาได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และต่อมาในปี 2555 ในสมัยรัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทางการได้
จ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อ�ำเภอตากใบ
รายละ 7.5 ล้านบาท และครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มัสยิด
กรือเซะ รายละ 4 ล้านบาท
3) การหายตัวของนายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานชมรม
นักกฎหมายมุสลิม นักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษยชนทนายความในคดีเกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชนในภาคใต้หลายคดี เป็นผู้ร้องเรียน เปิดเผยถึงการซ้อมและ
การทรมานผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ซึ่งได้หายตัวไปอย่าง
ลึกลับเมื่อเดือนมีนาคม 2547 ต่อมาในปี 2549 ปรากฏผลสอบสวนและ
ค�ำพิพากษาของศาลว่ามีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเกี่ยวข้องจ�ำนวน 4 คน แต่ก็ไม่มี
ผู้ใดถูกลงโทษ ซึ่งเรื่องนี้ทางการไทยได้ถูกกดดันจากองค์กรสิทธิมนุษยชน
ต่าง ๆ เป็นเวลานาน จนในปี 2555 ครอบครัวของนายสมชายฯ จึงได้รับ
การเยียวยาจากทางภาครัฐจ�ำนวน 7.5 ล้านบาทเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้รายส�ำคัญอื่น ๆ
4) การร้องเรียนว่าไม่มีการด�ำเนินคดีและไม่ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หากแต่เร่งด�ำเนินคดีเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีอยู่
หลายกรณี และถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม
ในรายงานว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ งในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ช่วงปี 2548 - 2552 จัดท�ำโดยภาคประชาสังคม ในโอกาส
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ทีร่ ฐั บาลไทยจัดท�ำรายงานตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 2 ก็ได้กล่าวถึงปัญหาส�ำคัญ
ที่เป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และเป็นข้อเรียกร้อง
ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด คือ ความไม่เป็นธรรมและการถูกเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนพบว่าประชาชนส่วนหนึ่ง
มีความรูส้ กึ ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบางคนใช้อำ� นาจไม่เป็นธรรมและมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การออกหมายจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่มพี ยานหลักฐาน
ทีน่ า่ เชือ่ ถืออย่างเพียงพอ การด�ำเนินการสอบสวนและการด�ำเนินคดีทใี่ ช้เวลา
ยาวนานโดยประชาชนไม่ทราบข้อกล่าวหา หรือไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่าง
เหมาะสมเพราะขาดความรู้ หรือการที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถรับทราบ
พยานหลักฐานในการด�ำเนินคดีตามสิทธิทไี่ ด้รบั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
หรือแม้แต่การทีป่ ระชาชนบางส่วนรูส้ กึ ว่าเรือ่ งส�ำคัญบางเรือ่ งทีเ่ ป็นสัญลักษณ์
ของความไม่เป็นธรรมกลับไม่ได้รับความสนใจและไม่ได้รับความคุ้มครอง
ทางกฎหมายจากรัฐในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น กรณีบุคคลซึ่ง
ถูกบังคับให้สูญหายจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคนของรัฐ หรือกรณีผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ตากใบ ซึง่ เป็นการเสียชีวติ ซึง่ ไม่ควรจะเกิดขึน้ หากเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับ
ใช้กฎหมาย เคารพสิทธิ เสรีภาพ และหลักการสิทธิมนุษยชนรวมถึงศักดิ์ศรี
ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ไม่ ก ระท� ำ การอั น ใดอั น อาจเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ
หรือลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับเหตุการณ์การเสียชีวิต
ของประชาชนทีม่ สั ยิดกรือเซะ ทีห่ ากมีการแก้ปญ
ั หาด้วยแนวทางสันติวธิ อี ย่าง
เคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ยอ่ มระงับการสูญเสียดังกล่าวได้
รายงานกล่าวว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะชาวมลายูมุสลิมมีความรู้สึกว่า
ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเลือกปฏิบัติ
และขาดความน่าเชื่อถือ สภาพการณ์ดังกล่าวได้น�ำไปสู่ความไม่ไว้วางใจ
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ความไม่เชื่อมั่นในภาครัฐ ซึ่งมีนัยส�ำคัญอย่างมากต่อความส�ำเร็จในการแก้
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
รายงานเสนอแนะว่า ควรมีการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท�ำผิด
อย่างเท่าเทียมกัน และเห็นว่าการที่พระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัย จึงก่อให้เกิด
การงดเว้นโทษเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกระท�ำการเกินกว่าเหตุ โดยพบว่าเมื่อมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำผิด การด�ำเนินการทางกฎหมายเป็นไปอย่างล่าช้า
และเจ้าหน้าที่มักให้การเยียวยาด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
มีจ�ำนวนน้อยที่เจ้าหน้าที่กระท�ำผิดแล้วถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
จึงดูเหมือนเป็นการสร้างวัฒนธรรมการงดเว้นโทษ (Culture of Impunity)
ดังนั้น จึงเห็นว่าในกรณีที่เป็นการกระท�ำผิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐควรแสดง
ความพร้อมรับผิด (Accountability) และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อประเด็นปัญหาเหล่านี้ ในระยะหลังภาครัฐได้ให้ความสนใจแก้ไข
ปัญหาอย่างตรงจุดมากขึ้น โดยนอกจากการด�ำเนินการด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และการพัฒนา ก็ได้แก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ทางคดีด้วยการอ�ำนวยความเป็นธรรม เร่งรัดกระบวนการยุติธรรม การวาง
แนวทางและฝึกอบรมเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมต่อประชาชน
ชาวมุสลิมในพื้นที่ และให้ความส�ำคัญต่อสิทธิมนุษยชน
ในขณะเดียวกัน มีปญ
ั หาอีกมิตหิ นึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและได้ดำ� เนินการ
แก้ไขควบคูก่ นั ไป คือ การชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับต่างประเทศเพือ่ แก้ไขปัญหา
ภาพลักษณ์ ลดและขจัดแรงกดดันจากต่างประเทศต่อประเทศไทย พร้อมกับ
น�ำแนวทางและมาตรฐานที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนมาเผยแพร่และส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติในประเทศ
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ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้เสียชีวิตเป็น
จ�ำนวนมาก ได้ส่งผลให้องค์กรสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและองค์กร
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตลอดจนนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
มุสลิม ได้กดดันต่อประเทศไทยให้ด�ำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็น
เรื่องที่ไทยไม่อาจเพิกเฉยได้ เพราะนอกจากจะเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของ
ประเทศแล้ว ปัญหาที่ค้างคาอยู่ยังจะถูกน�ำมาเป็นเงื่อนไขให้ต่างประเทศ
เข้ามาแทรกแซงได้ โดยจะเป็นการสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจให้มีการ
สนับสนุนทางจิตใจหรือการสนับสนุนทางรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อีกทัง้
เป็นการเสี่ยงที่จะถูกหยิบยกปัญหาขึ้นเป็นประเด็นระหว่างประเทศ ซึ่งจะ
ท�ำให้ไทยขาดอิสระที่จะแก้ไขปัญหา และจะท�ำให้การแก้ไขปัญหายุ่งยาก
ซับซ้อนขึ้น
การแก้ไขปัญหาในมิตติ า่ งประเทศดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ
มีบทบาทหลักในการด�ำเนินงาน โดยร่วมมือกับหน่วยงานของไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
อาทิ กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม และ
กองทัพไทย โดยมีการด�ำเนินงานในหลายด้าน ทัง้ การส่งคณะผูแ้ ทนไปชีแ้ จง
ยังประเทศที่ส�ำคัญ การชี้แจงท�ำความเข้าใจในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ
การชี้แจงต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ไทยมีพันธกรณีทั้งโดยเอกสารและ
การรายงานด้วยวาจา ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจและลดการกดดันจาก
ต่างประเทศได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถลดเงื่อนไขของการสร้างความขัดแย้งลงได้
ดังเห็นได้จากการไม่ปรากฏเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นข่าวใหญ่
ในช่วงหลังๆ และการร้องเรียนเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มลดลง
อย่างไรก็ดี หน่วยปฏิบัติบางส่วนก็มองว่าการรับข้อเรียกร้องและค�ำวิพากษ์
วิจารณ์จากต่างประเทศเป็นการสร้างแรงกดดันต่อการปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคงของไทยเอง ท�ำให้ขาดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
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รายงานฉบั บ นี้ จึ ง มุ ่ ง ส� ำ รวจการด� ำ เนิ น งานในมิ ติ ต ่ า งประเทศ
ในการแก้ ไขภาพลั ก ษณ์ แ ละส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
จัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ว่ามีความส� ำคัญอย่างไร ด� ำ เนิ นการไปอย่ า งไร
ประสบผลส�ำเร็จ เพียงไร เพื่อเป็นบทเรียนส�ำหรับการด�ำเนินการในระยะ
ต่อไป โดยจะศึกษาพันธกรณีดา้ นสิทธิมนุษยชนของไทย และการด�ำเนินงาน
ชี้แจงในกรอบต่างประเทศ และการปรับปรุงการปฏิบัติในประเทศของ
ฝ่ายไทยตามล�ำดับ

บทที่ 2: ประเด็นปัญหาในมิติต่างประเทศ
สิทธิมนุษยชนได้รบั ความสนใจมากขึน้ เป็นล�ำดับจนน�ำไปสูก่ ารยอมรับ
เป็ น หลั ก การที่ ส� ำ คั ญ ในวงการสากล โดยนั บ เป็ น หนึ่ ง ในเสาหลั ก ของ
สหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วยสันติภาพและความมั่นคง การพัฒนา และ
สิทธิมนุษยชน โดยทัง้ สามเสาหลักนีม้ คี วามเชือ่ มโยงกัน โดยสหประชาชาติ
เห็นว่าสันติภาพและการพัฒนาจะเกิดขึน้ ไม่ได้หากไม่มกี ารเคารพสิทธิมนุษยชน
ซึง่ กันและกัน ในขณะทีก่ ารส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนจะไม่สมบูรณ์
หากไม่มีสันติภาพและการพัฒนา โดยบุคคลยังต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความ
หวาดกลัวอันตรายจากการสู้รบ หรือการมีชีวิตอยู่อย่างยากจนหิวโหยและ
ปราศจากการพัฒนา
ความมุ่งหมายของสหประชาชาติ คือ การผลักดันให้รัฐบาลแต่ละ
ประเทศท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยสหประชาชาติ
มีบทบาทให้การสนับสนุน ส่งเสริม และท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและให้คำ� แนะน�ำ
ในสถานการณ์ปกติ แล้วจะกดดันในกรณีที่มีระดับการละเมิดที่น่าวิตก
ตลอดจนการเข้าแทรกแซงหากมีการละเมิดที่รุนแรงอย่างมาก เช่น กรณี
ประเทศในแอฟริก าบางประเทศ ทั้งนี้ กฎหมายระหว่ า งประเทศด้ า น
สิทธิมนุษยชนทุกฉบับไม่ได้มกี ารก�ำหนดบทลงโทษรัฐภาคีทไี่ ม่ได้ปฏิบตั ติ าม
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หรือละเมิดพันธกรณี แต่ถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐภาคีที่จะปฏิบัติ
ในการนี้ ได้มกี ารจัดท�ำและรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เมือ่ ปี 2491 ซึง่ เป็นช่วงเวลาไม่นานหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีไ่ ด้มเี หตุการณ์
ท�ำลายล้างชีวิตอย่างมากมาย โดยปฏิญญาฯ ได้กล่าวถึงหลักสิทธิมนุษยชน
ว่า เป็น “สิทธิที่เท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่ง
ครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพืน้ ฐานแห่งอิสรภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพ
ในโลก โดยทุกคนย่อมมีสทิ ธิและอิสรภาพทัง้ ปวง โดยปราศจากการแบ่งแยก
ไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่น”
และได้ก�ำหนดหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ “ปัจเจกบุคคลทุกคนและทุกส่วน
ของสังคมมุง่ มัน่ ส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ ด้วยการสอนและ
การศึกษา และให้มีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอย่างมีประสิทธิผล ด้วย
มาตรการแห่งชาติและระหว่างประเทศอันก้าวหน้าตามล�ำดับ”
ปฏิญญาสากลฯ ได้กำ� หนดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ไว้จำ� นวน 30 ข้อ
ครอบคลุมสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นับเป็นแผน
แม่บทด้านสิทธิมนุษยชนของโลก แล้วต่อมาได้รับการขยายและประกันโดย
ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนอีก 9 ฉบับ
ในส่วนของประเทศไทย ถือว่าหลักสิทธิมนุษยชนได้ถูกระบุไว้เป็น
ครั้งแรกในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย ซึ่ง
เปรียบเสมือนปฐมบทรัฐธรรมนูญที่ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยได้ระบุถึงเสรีภาพในการค้าขาย สิทธิในการถือครองที่ดิน สิทธิในการ
ได้รบั มรดก และสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม เป็นต้น นอกจากนี้ การเลิกทาส
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ถือว่าเป็นก้าวส�ำคัญในประวัติศาสตร์สิทธิมนุษยชน
ของไทย
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ต่อมาในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญของไทยในอดีตได้กล่าวถึง
สิทธิมนุษชนไว้เป็นบางส่วน จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ปี 2540 จึงได้เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ เช่น มาตราที่ 4
ระบุว่า “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุม้ ครอง” นับเป็นการบัญญัตเิ รือ่ งศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญ
เป็นครั้งแรกและถือว่าการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังก�ำหนดให้จัดตั้งกลไก
คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส� ำ คั ญ หลายองค์ ก ร ได้ แ ก่ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้
รัฐธรรมนูญ และมีการจัดตัง้ ศาลปกครอง และกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ภายใต้กระทรวงยุติธรรม เพื่อดูแลในเรื่องสิทธิเสรีภาพด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี 2550 หมวดที่ 3 ก็ ไ ด้ ป ระกั น ศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์ โดยระบุว่าชาวไทยทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน การ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะกระท�ำมิได้ และมีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนไว้หลายข้อบท ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ไทยเป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และเป็น 1 ใน 48 ประเทศแรก
ที่ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อแรกเริ่มประกาศใช้
และไทยได้เข้าเป็นภาคีความตกลงอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน 7 ฉบับ ในจ�ำนวน 9 ฉบับ โดยกฎหมายภายในของไทยหลายฉบับ
ก็ได้ให้การรับรองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
ในการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสากลและการเข้า
เป็นภาคีความตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ได้นำ� มาซึง่ ความผูกพันทีไ่ ทยจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีด้วย กล่าวคือ การประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ
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ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาหรือกติการะหว่างประเทศ การปฏิบัติให้เกิดสิทธิ
ตามทีร่ บั รองไว้ในอนุสญ
ั ญาด้วยความก้าวหน้า การเผยแพร่หลักการของสิทธิ
ตามอนุสญ
ั ญาต่างๆ อย่างกว้างขวาง และการเสนอรายงานผลการปฏิบตั ติ าม
อนุสัญญาต่อคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
พันธกรณีสิทธิมนุษยชนตามความตกลงระหว่างประเทศ
ในปัจจุบันไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามกติกา อนุสัญญา และ
ความตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญจ�ำนวน 7 ฉบับ
ครอบคลุมเรื่องสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สตรี เด็ก
คนพิการ การปฏิบัติทางเชื้อชาติ การห้ามการทรมาน ซึ่งจะสรุปให้เห็น
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(InternationalConvention on Civil and Political Rights – ICCPR)
มีความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง
โดยห้ามการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ
ความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน
และสิทธิที่จะชุมนุมโดยสันติ
ประเด็นที่สหประชาชาติให้ความสนใจ คือ บุคคลที่ถูกจับกุม
หรือถูกควบคุมต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรม โดยในกรณีที่
ผู้ต้องหาเป็นเด็ก ให้น�ำตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีโดยเร็วที่สุด รวมทั้งต้อง
ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะแก่วัย การด�ำเนินคดีต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมาย
และความยุติธรรม อีกทั้งถือว่าทั้งรัฐบาลต้องป้องกันการด�ำเนินการยั่วยุ
จากกลุม่ ก่อเหตุความรุนแรงทีก่ อ่ ให้เกิดความเกลียดชังระหว่างชาวไทยมุสลิม
กับชาวไทยพุทธ
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นอกจากนี้ มีขอ้ เรียกร้องจากกลุม่ สิทธิมนุษยชนให้รฐั บาลให้ความ
ส�ำคัญกับการเยียวยาบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
รั ฐ บาลต้ อ งห้ า มการใช้ ม าตรการทรมานต่ อ บุ ค คล และห้ า มการจั บ กุ ม
หรือควบคุมบุคคลตามอ�ำเภอใจ ยกเว้นเป็นไปตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก
พ.ศ. 2547 และ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
ในส่วนของอนุสัญญา ICCPR นี้ ประเทศไทยเคยน�ำเสนอรายงาน
การปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาต่อคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญามาแล้วครัง้ หนึง่
เมื่อปี 2547 และส่งคณะผู้แทนไปรายงานด้วยวาจาในปี 2548 และก�ำลัง
จัดท�ำรายงานฉบับที่ 2 เพื่อน�ำเสนอในปี 2556
ในการเสนอรายงานฉบับแรก คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาได้
ตัง้ ข้อกังวลและข้อเสนอแนะต่อไทยจ�ำนวน 18 ประเด็น โดยมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับปัญหาชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เรื่องการวิสามัญฆาตกรรม การปฏิบัติ
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ความล้มเหลวในการด�ำเนินคดี
และการลงโทษในการกระท�ำความผิดทางอาญาอันจะน�ำสู่วัฒนธรรมการ
ไม่ตอ้ งรับโทษ การขาดการช่วยเหลือเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปัญหาอันเนือ่ ง
มาจากการใช้พระราชก�ำหนดเพือ่ บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินทีไ่ ม่มี
การระบุให้ชัดเจนหรือไม่มีขอบเขตที่แน่นอน อันเป็นการเลี่ยงและไม่รับ
ประกันการปฏิบัติตามพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความกังวลต่อพระราชก�ำหนดทีอ่ นุญาตให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ บี่ งั คับใช้พระราชก�ำหนด
ไม่ต้องถูกด�ำเนินการทั้งทางกฎหมายและทางวินัย ซึ่งเป็นการสร้างปัญหา
การไม่ถกู เอาผิดทางกฎหมายให้มคี วามรุนแรงมากขึน้ และไม่ควรอนุญาตให้
มีการถูกควบคุมตัวเกิน 48 ชั่วโมงโดยไม่มีหลักประกันจากภายนอก ปัญหา
การใช้ก�ำลังเกินกว่าเหตุของผู้บังคับกฎหมายและการปฏิบัติโดยมิชอบ
ในขณะที่เข้าจับกุมและระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมตัวความแออัดและ
สภาพของสถานทีค่ มุ ขัง การข่มขูก่ อ่ กวนผูท้ ที่ ำ� งานด้านสือ่ ในพืน้ ที่ การก่อกวน
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ท�ำร้าย ไม่คมุ้ ครอง การบังคับให้หายตัวไป และการวิสามัญฆาตกรรมผูท้ ำ� งาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและผู้นำ� ชุมชน
ในการจัดท�ำรายงานฉบับที่ 2 จึงก�ำหนดให้รายงานความคืบหน้า
หรือพัฒนาการของการด�ำเนินการตามข้อสังเกตและข้อกังวลต่าง ๆ ข้างต้น
ด้วย
2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม(International Convention on Economic, Social and
Cultural Rights – ICESCR)
ประเด็นส�ำคัญเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิทธิในการรักษา
อัตลักษณ์อิสลามและวิถีชีวิตของท้องถิ่นของชาวมุสลิม เสรีภาพในการ
แต่งกาย การสอนศาสนา และการใช้ภาษามลายูท้องถิ่น ซึ่งต้องการให้รัฐ
ให้เสรีภาพและสนับสนุนส่งเสริม
ส่วนเรื่องเศรษฐกิจ มีการร้องเรียนว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
บางโครงการส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ ครอง
อาชีพชาวประมง คนท�ำสวนยางพารา การควบคุมราคาผลิตผลการเกษตร
และการควบคุมแรงงานต่างชาติ เป็นต้น
3) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women – CEDAW)
เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
ความรุนแรง และการปฏิบัติต่อสตรีอย่างสุภาพและค�ำนึงถึงขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมในพื้นที่ ประเด็นที่ละเอียดอ่อน คือ การตรวจค้นสตรีอย่างสุภาพ
โดยกลไกสหประชาชาติเห็นว่าถ้าเป็นไปได้ควรด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าทีส่ ตรี
และค�ำนึงถึงขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น
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4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of
the Child – CRC)
หลักส�ำคัญ คือ การให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีได้รับ
การคุ้มครอง ดูแล และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ข้อ 2 ระบุว่า รัฐภาคีจะต้องด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง
เพื่อที่จะประกันว่าเด็กได้รับความคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ และ
การให้ความส�ำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงความ
แตกต่างใด ๆ เช่นในเรื่องศาสนา
ข้อ 3 ระบุว่า รัฐภาคีรับที่จะประกันให้มีการคุ้มครองและดูแลแก่
เด็กเท่าทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการอยูด่ ขี องเด็ก โดยค�ำนึงถึงสิทธิและหน้าทีข่ องบิดา
มารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย
ข้อ 38 วรรค 2 ระบุวา่ รัฐภาคีจะด�ำเนินมาตรการทีส่ ามารถกระท�ำ
ได้ทั้งปวงที่จะประกันว่าบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี จะไม่มีส่วนร่วมโดยตรง
ในการต่อสู้
ข้อ 38 วรรค 3 ระบุว่า รัฐภาคีจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์บุคคลใด ๆ
ที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี เข้าประจ�ำในกองทัพ โดยในการเกณฑ์บุคคลที่มีอายุถึง
15 ปีแต่ต�่ำกว่า 18 ปี รัฐภาคีจะพยายามเกณฑ์บุคคลที่มีอายุมากที่สุดก่อน
ไทยยังเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) ของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งด้วย
อาวุธ ซึ่งมุ่งป้องกันการใช้เด็กในสถานการณ์ความรุนแรง การโจมตีเด็ก
ในโรงเรียนและโรงพยาบาล และการป้องกันการคัดเลือกและใช้เด็กในการสูร้ บ
รวมทั้งต้องให้ความช่วยเหลือเด็กในการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ และ
การกลับคืนสูส่ งั คม ซึง่ มีกรณีเกีย่ วกับเด็กในท�ำนองนีเ้ กิดขึน้ ในหลายประเทศ
ในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเด็กและความขัดแย้งกันด้วย
อาวุ ธ ได้ ใ ห้ ค วามสนใจต่ อ สิ ท ธิ ข องเด็ ก ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดย
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ได้กล่าวถึงสถานการณ์เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหลักของ
รายงานติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2550 มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว โดยประเด็นที่
สหประชาชาติให้ความสนใจในส่วนที่เกิดจากผู้ก่อเหตุความรุนแรง ได้แก่
การเสียชีวิตของเด็ก ครู การเผาโรงเรียน และการฝึกเด็กให้เป็นเครื่องมือ
ก่อเหตุความรุนแรง โดยเด็กเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังความคิดหัวรุนแรงใน
โรงเรียนสอนศาสนา ส�ำหรับในส่วนของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น คือ
การคุมขังผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีตามพระราชก�ำหนดฉุกเฉิน และการมีเด็ก
เข้าไปเกี่ยวข้องกับชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่นในแอฟริกาที่มีการต่อสู้กันด้วยอาวุธ
ในการนี้ ปรากฎข้อเท็จจริงว่านับตั้งแต่ปี 2552 ไม่มีเด็กอายุ
ต�ำ่ กว่า 18 ปีถูกควบคุมตัวภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้น
การใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในการด�ำเนินคดีต่อเด็ก
ที่ก่อความรุนแรงแทน อีกทั้งทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วย
การช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยก�ำลังคุ้มครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) ซึ่งระบุอายุขึ้นต�ำ่ ของผู้เข้ารับการอบรม
ชรบ. ว่าต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี อย่างไรก็ดี ก็ยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้ ชรบ.
น�ำญาติพี่น้องที่เป็นเด็กมาช่วยงานหรือเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะ
เป็นการน�ำเด็กเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
5) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกการปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination – CERD) โดยไม่ให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ระหว่างบุคคลต่างเชื้อชาติ เชื้อสาย ชาติกำ� เนิด หรือเผ่าพันธุ์
รายงานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ร ะบุ ว ่ า ประเทศไทยมี ช นเผ่ า พื้ น เมื อ ง
แบ่งออกตามกลุ่มภาษาได้ 5 กลุ่ม และมีกลุ่มชาติพันธุ์ 10 กลุ่ม และมี
กลุ่มมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง
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และแรงงานข้ามชาติ
ต่อเรือ่ งนี้ ประเทศไทยได้ด�ำเนินความพยายามในการแก้ไขปัญหา
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ
การปรับปรุงการปฏิบัติต่อประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในไทยไปแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่ง
ได้รับความชื่นชมจากสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชน แต่ก็ได้แสดง
ความกังวลต่อปัญหาที่ยังเกิดขึ้น ได้แก่ กรณีบุคคลไร้สัญชาติ สิทธิการเข้าถึง
การรักษาพยาบาล สิทธิในการเดินทางของชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มชาติพันธุ์
และแรงงานข้ามชาติ
ประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความสนใจ คือ
การให้ สิ ท ธิ ด ้ า นการศึ ก ษาของชุ ม ชนมลายู มุ ส ลิ ม โดยให้ ส ่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการใช้ การเรียน และ การสอนภาษามลายูและเรื่องมาตรการ
การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของชาวมลายู มุ ส ลิ ม ในภาคใต้ ไม่ ใ ห้ มี ก าร
ปราบปรามการก่อความไม่สงบอย่างเหวี่ยงแหและมีการด�ำเนินการใน
ลักษณะของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ รวมทั้งเรื่องการจัดท�ำ “บัญชีดำ� ”
ผูอ้ ยูใ่ นข่ายเฝ้าติดตามหรือเป็นผูก้ อ่ ความรุนแรง ทีข่ อให้มกี ารตรวจสอบเพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการคัดกรองบุคคลโดยดูจากลักษณะทางชาติพันธุ์
(racial profiling) อาทิ การตรวจค้นหรือเฝ้าระวังที่เน้นชาวไทยมุสลิม
6) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอื่นทีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศักดิ์ศรี (Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment of Punishment – CAT) ซึ่งไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อปี 2550
อนุสัญญาฯ มุ่งเน้นห้ามการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษ
ที่โหดร้ายอื่นๆ โดยก�ำหนดให้รัฐถือเอาการทรมานเป็นการกระท�ำความผิด
อาญาภายใต้กฎหมายของตน โดยการทรมาน หมายถึง การกระท�ำใดก็ตาม
โดยเจตนาทีท่ ำ� ให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่วา่ ทางกาย
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หรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อสนเทศหรือค�ำสารภาพจากบุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม
อนุสัญญาฯ ข้อ 2 ยังก�ำหนดว่า ไม่มีกรณีพิเศษใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาวะสงครามหรือการคุกคามหรือการสงความ ความไม่แน่นอนทางการเมือง
ภายในประเทศ หรือในกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ที่สามารถใช้อ้างเป็นเหตุผลในการ
กระท�ำทรมาน และค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชาไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการ
กระท�ำทรมานได้
จากสถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในช่วงปี 2551–2552 พบว่า ผู้ถูกควบคุมตัวจ�ำนวนมากถูกซ้อมทรมาน
เพือ่ ให้รบั สารภาพ ถูกบังคับให้สญ
ู หายหรือการวิสามัญฆาตกรรม นอกจากนี้
มีเรือ่ งร้องเรียนต่อศูนย์ทนายความมุสลิม 1,000 กว่าเรือ่ ง ระบุวา่ มีการซ้อม
ทรมานทั้งที่เกิดและไม่เกิดบาดแผลต่อผู้ต้องสงสัยในช่วงที่ถูกกักขัง 7 วัน
โดยอ้างสถานที่เกิดเหตุทั้งที่ค่ายอิงคยุทธบริหารและศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลา
การร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมานที่ไม่ก่อให้เกิดบาดแผลทาง
กายภาพ ได้แก่ การจับกดน�ำ้ การมัดไว้กลางแดด การให้อยูใ่ นห้องทีเ่ ย็นหรือ
ร้อนจัดโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้า เป็นต้น โดยผู้ที่เสียหายไม่สามารถเข้าถึงกลไก
ที่จะร้องเรียนขอความช่วยเหลือ หรือรับการเยียวยา อีกทั้งแพทย์และ
บุคลากรด้านสาธารณสุขขาดความเข้าใจและไม่ตรวจร่างกายโดยละเอียด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 32 (5)
ให้ผู้ที่เสียหายสามารถร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท�ำ
หรือให้เยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้ ซึง่ เป็นช่องทางในปัจจุบนั ทีผ่ ทู้ เี่ สียหาย
จะฟ้องร้องรับการเยียวยาได้ และก�ำลังมีการด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายที่ให้
ระบุเรื่องการทรมานเป็นฐานความผิดในลักษณะหนึ่งด้วย
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ในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการก�ำหนดการจ่ายสินไหม
ทดแทนเป็นตัวเงินตามระเบีบบส�ำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์อ�ำนวยการ
บริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แต่พบว่ า มี ผู ้ ไ ด้ รั บค่ า ชดเชย
เป็นตัวเงินเพียง 5 กรณี ณ เดือนมิถุนายน 2556 ทั้ง ๆ ที่มีเรื่องร้องเรียน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่
ปี 2547 – 2556 กว่าร้อยกรณี
ยิง่ ไปกว่านัน้ เชือ่ ว่ามีกรณีการทรมานอีกส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่ได้ถกู ร้องเรียน
เนือ่ งจากผูท้ ที่ ำ� การสอบสวนและกระท�ำการซ้อมทรมานเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ผู้ที่ถูกกระท�ำหลายคนจึงไม่กล้าที่จะออกมาร้องเรียนเพราะเกรงภยันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ดังนั้น ในขณะที่กฎหมายบัญญัติห้ามการทรมาน
และก�ำหนดช่องทางร้องเรียนไว้ด้วยเจตนาที่ดี แต่การปฏิบัติกลับไม่เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ประเด็นการทรมานที่น่าวิตก คือ การกระท� ำต่อผู้ที่เป็นเพียง
ผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นการสร้างความคับแค้นเกลียดชังต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และ
เป็นการผลักให้คนเหล่านั้นไปเข้าร่วมกับกลุ่มก่อความรุนแรงได้ทางหนึ่ง
7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities – CRPD)
ในเรื่องนี้ ประเทศไทยมีพัฒนาการโดยรวมที่ดี และไม่มีประเด็น
ร้องเรียนเกีย่ วกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กม็ ปี ระเด็นการด�ำเนินการ
ในทางปฏิบัติกรณีผู้ที่พิการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และเรื่อง
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสิทธิคนพิการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พันธกรณีที่ไทยก�ำลังด�ำเนินการเข้าร่วม
มีอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนอีก 2 ฉบับที่ไทยยังไม่ได้เข้าเป็น
ภาคี แต่ก�ำลังพิจารณาเข้าร่วมตามขั้นตอนต่อไป ได้แก่
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1) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ (Convention on the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance – CED) โดยประเทศไทยได้ลงนามใน
อนุสัญญาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยที่
จะเข้าเป็นภาคีของความตกลงดังกล่าวในอนาคต โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาระส� ำ คั ญ คื อ การห้ า มการกระท� ำ ให้ บุ ค คลสู ญ หายในทุ ก
สถานการณ์ ไม่เว้นแม้แต่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ในภาวะสงคราม
การบังคับให้สูญหาย หมายถึง การจับ การคุมขัง การลักพาตัว
หรือการละเมิดเสรีภาพในรูปแบบใด ๆ ซึ่งกระท�ำโดยเจ้าพนักงานของรัฐ
หรือภายใต้การสนับสนุนหรือการยอมรับของรัฐ โดยมีการละเมิดเสรีภาพ
การปกปิดชะตากรรม หรือที่อยู่ของบุคคลผู้ถูกบังคับให้สูญหาย ซึ่งท�ำให้
บุคคลดังกล่าวอยู่นอกความคุ้มครองของกฎหมาย
กลไกตรวจสอบของสหประชาชาติในเรื่องนี้ ได้แก่ คณะท�ำงาน
ว่าด้วยการสูญหายของบุคคลโดยถูกบังคับหรือโดยความไม่สมัครใจ ซึง่ ได้รบั
การร้องเรียนเกีย่ วกับการสูญหายในประเทศไทยจ�ำนวน 75 ราย ซึง่ ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะท�ำงานจะติดตามกรณีที่ได้รับการ
ร้องเรียนอย่างต่อเนือ่ ง โดยจะยุตกิ ารพิจารณาก็ตอ่ เมือ่ ทราบชะตากรรมของ
บุคคลที่สูญหายว่าเสียชีวิตแล้วหรือไม่ โดยหากเสียชีวิตก็ต้องออกมรณบัตร
หากยังไม่เสียชีวิตก็จะต้องแจ้งให้ทราบว่าบุคคลนั้นพ�ำนักอยู่ที่ใด
อุปสรรคของการแก้ไขปัญหาและการด�ำเนินคดีตอ่ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการถูกบังคับให้สูญหายยังเนื่องมาจากไทยยังไม่มีความผิดฐานท�ำให้
บุคคลสูญหาย ดังนั้นจึงจะต้องพิจารณาก�ำหนดฐานความผิดดังกล่าวไว้ใน
กฎหมายไทยเสียก่อน
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2) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
และสมาชิกในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights
of Migrants Workers and Member of their Families – CRMW)
กรณีแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานไม่เกีย่ วข้องกับความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยตรง แต่เกี่ยวเนื่องกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่เข้ามาหางานท�ำในประเทศไทยกันเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจ�ำเป็นต้องแก้
กฎหมายภายในของไทยบางฉบับก่อนที่ไทยจะเข้าเป็นภาคี
อนึ่ง มีประเด็นใหม่ที่หน่วยงานสหประชาชาติให้ความสนใจ
ได้แก่ เรื่อง “การขัดกันด้วยอาวุธ (armed conflict)” ซึ่งหมายถึงการใช้
ก�ำลังระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือรัฐกับกองก�ำลังติดอาวุธที่มีลักษณะเป็นองค์กร
จัดตั้ง มีสายการบังคับบัญชาหรือมีการปฏิบัติการเพื่อใช้ก�ำลังอย่างเป็น
กิจจะลักษณะซึ่งหากมีการพิจารณาว่าพื้นที่ใดเป็นการขัดกันด้วยอาวุธ ก็
ก�ำหนดให้ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความขัดแย้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายมนุษยธรรม หรือกฎหมายสงครามซึ่งจะ
วางกฎเกณฑ์โดยมุง่ คุม้ ครองพลเรือนผูบ้ ริสทุ ธิท์ มี่ ไิ ด้มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการท�ำ
สงครามหรื อ การปฏิ บั ติ ก ารทางทหารให้ ร อดพ้ น จากการถู ก โจมตี
โดยไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ไ ม่ ว ่ า พลเรื อ นผู ้ นั้ น จะมี เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว ศาสนา
ความเชือ่ เพศ ก�ำเนิดใดก็ตาม โดยคูก่ รณีความขัดแย้งจะต้องไม่นำ� พลเรือน
ผู้บริสุทธิ์มาเป็นเป้าในการท�ำลายล้าง อีกทั้งมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเชลย
การใช้อาวุธ และการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ เป็นต้น ซึ่งในด้านหนึ่งก็
เป็นช่องทางที่จะคุ้มครองพลเรือน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นช่องทางให้
ฝ่ายภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมจัดการความขัดแย้งด้วย ซึ่งรวมทั้งคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์การกาชาดสากล/เสี้ยววงเดือนแดง
นานาชาติ อีกทั้งยังมีนัยเป็นการยอมรับสถานะและยกระดับฝ่ายที่ก่อ
ความรุนแรงด้วย ซึง่ เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนและเสีย่ งต่อการชักโยงสถานการณ์
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ความขัดแย้งให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศ อันจะท�ำให้การแก้ไขปัญหา
ยุ่งยากขึ้น
ต่อกรณีนี้ ฝ่ายรัฐบาลได้หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจสถานะของฝ่ายที่เคลื่อนไหวต่อต้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ผิดไปจากความเป็นจริง อาทิ ให้เรียกว่า “ผู้ก่อเหตุความรุนแรง” แทนที่จะ
เรียกว่า “ผู้ก่อความไม่สงบ” และใช้คำ� ว่า “ผู้ร้าย” “ผู้ก่อเหตุ” “ผู้ก่อเหตุ
ความรุนแรง” อย่างแยกแยะกันตามระดับของเหตุที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นการ
เหมารวมเป็นขบวนการก่อเหตุรนุ แรง ซึง่ จะท�ำให้ตา่ งประเทศเกิดความเข้าใจ
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คาดเคลื่อนไป
การร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน
การร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนจากต่างประเทศนั้น ได้กระท�ำผ่าน
หลายกลไก ทั้งในกรอบของสหประชาชาติ และในกรอบองค์กรเอกชนได้แก่
1) กลไกของสหประชาชาติ
1.1 ผู ้ เ สนอรายงานพิ เ ศษของสหประชาชาติ (Special
Rapporteur) เป็นกลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
โดยจะมีการแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่ามีความช�ำนาญการหรือมีความสนใจ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ มาตรวจสอบและรายงานประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ในลักษณะ
เป็นการทั่วไปและในลักษณะรายประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
น่าวิตกกังวล โดยผู้เสนอรายงานฯ อาจรวบรวมรายงานจากแหล่งต่าง ๆ
หรือการเดินทางไปเยือนพื้นที่ ซึ่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือของรัฐบาลต่าง ๆ ในการให้ขอ้ มูลและในการต้อนรับการเยือนด้วย
โดยทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้เสนอรายงานพิเศษนับว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการได้รับความร่วมมือ
ผู้เสนอรายงานพิเศษเป็นรายประเทศในปัจจุบันมีอยู่ 9 ประเทศ
ซึ่งมีรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่น่าวิตก ในเอเชียได้แก่ พม่า กัมพูชา
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เกาหลีเหนือ ส่วนผู้เสนอรายงานพิเศษรายประเด็น (theme) มีจ�ำนวน
31 คน แบ่ ง ตามประเด็ น ที่ เ ห็ น ว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเพี ย งพอหรื อ
ประเด็นที่น่าวิตก เช่น ทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ การแสดงความคิดเห็น
ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น
1.2 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human
Rights Council –HRC) เป็นกลไกหลักของสหประชาชาติในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ นครเจนีวา มีประเทศที่ได้รับเลือก
เป็นสมาชิกคณะมนตรีคราวละ 47 ประเทศ (จาก 193 ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก
ของสหประชาชาติ) ท�ำหน้าที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ส่งเสริม
การอนุวัติพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของรัฐภาคี ป้องกันและตอบสนองการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นเวทีหารือ
และจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อสหประชาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
1.3 ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(Office of the High Commissioner on Human Rights – OHCHR)
มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผ่านกลไกต่าง ๆ
รวมทั้งการด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีส�ำนักงานใหญ่
อยูท่ นี่ ครเจนีวาเช่นเดียวกัน และมีส�ำนักงานประจ�ำภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
อยู่ที่กรุงเทพฯ
1.4 กลไกสหประชาชาติอื่นๆ เช่น คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (UNSC) ซึ่งสามารถรับข้อร้องเรียนและพิจารณาประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญได้ โดยข้อมติของ UNSC ถือเป็นข้อผูกพันต่อประเทศ
สมาชิกที่ต้องปฏิบัติตามด้วย
2) กลไกของกรอบความตกลงระหว่างประเทศ
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา (Treaty Bodies) เป็นกลไกที่
จัดตั้งขึ้นโดยอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ท�ำหน้าที่พิจารณารายงานของ
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รัฐภาคีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญานั้น ๆ ตลอดจนรับข้อร้องเรียนที่
เกี่ ย วข้ อ ง ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาของรั ฐ ภาคี และจั ด ท� ำ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐภาคีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา
นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญายังรับฟังรายงาน
ของภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย เรียกว่า
รายงานฉบับเงา (Shadow Report) ทีจ่ ะน�ำมาพิจารณาประกอบกับรายงาน
ของรัฐภาคี และจะค�ำนึงว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาเป็น
การละเมิดกฎหมายภายในของรัฐนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากในทางปฏิบัติมักจะมี
กฎหมายภายในรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีอยู่ก่อนแล้ว
3) กลไกของภาคประชาสังคม ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่
3.1 องค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty Internationnal - AI)
เป็ น องค์ ก รอาสาสมั ค รระหว่ า งประเทศที่ ท� ำ งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มี
วัตถุประสงค์หลัก คือ ยุตกิ ารละเมิดสิทธิมนุษยชน และพยายามหาวิธชี ว่ ยเหลือ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ปลดปล่อยนักโทษ
ทางความคิดอย่างไม่มีเงื่อนไข ได้แก่ บุคคลที่ถูกกักขังเรื่องสีผิว เชื้อชาติ
ภาษาหรือศาสนา โดยนักโทษไม่เคยใช้หรือสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ประมาณ 100 ประเทศและมี ส� ำ นั ก งานใน
ประเทศไทยตั้งอยู่ที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.2 องค์กร Human Rights Watch ก่อตั้งในสหรัฐฯ มี
ส�ำนักงานหลายแห่งในโลก Asian Human Rights Watch ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง
องค์กรนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินหลักจากมูลนิธิ Open Society
ของนาย George Soros นักการเงินระหว่างประเทศคนส�ำคัญกิจกรรมของ
องค์กรเน้นงานวิจยั การจัดท�ำรายงานรายประเด็นและรายงานสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปี มุ่งหาพื้นที่เสนอข่าวและเน้นการน�ำเสนอในเรื่องที่สาธารณชนให้
ความสนใจ
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3.3 องค์กร International Commission of Jurists (ICJ)
มี ส� ำ นั ก งานใหญ่ ใ นสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ และส� ำ นั ก งานสาขาในกรุ ง เทพฯ
กัวเตมาลา แอฟริกาใต้ และเนปาล กลไกบริหารประกอบด้วยนักกฎหมาย
60 คนจากทั่วทุกภูมิภาค ท�ำหน้าที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเป็นธรรม
3.4 องค์กรสิทธิมนุษยชนอิสระอื่น ๆ และเอกชน มักใช้วิธีส่ง
หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังหน่วยงานรัฐบาลและ
สถานทูตไทยในต่างประเทศ
องค์กรเหล่านี้ ทัง้ กลไกสหประชาชาติ กลไกอนุสญ
ั ญา และองค์กร
ภาคประชาสังคม จะร้องเรียนและกดดันไทยผ่านการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
การแถลงข่าวสื่อมวลชน การส่งหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก เป็นต้น ซึง่ หากไม่มกี ารชีแ้ จง
ประเด็ น ที่ ร ้ อ งเรี ย นอย่ า งเหมาะสมก็ จ ะเป็ น การเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ของประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่อาจเพิกเฉยได้และจ�ำเป็นต้อง
ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่อข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาต่าง ๆ
อยู่เสมอ
ส�ำหรับกรณีทรี่ อ้ งเรียน มีทงั้ เรือ่ งทีเ่ ป็นกรณี ๆ ไป เช่น การสูญหาย
ของบุคคล และกรณีที่เป็นเรื่องทางนโยบาย โดยในประเด็นปัญหาชายแดน
ภาคใต้ องค์กรที่ร้องเรียน อาทิ Human Rights Watch ยอมรับว่า
กลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ ความไม่ ส งบใช้ ค วามรุ น แรงเป็ น เครื่ อ งมื อ ขั บ ไล่ ช าวไทยพุ ท ธ
ควบคุมชาวมลายูมุสลิม และบ่อนท�ำลายความน่าเชื่อถือของทางการไทย
แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าปฏิบัติการของรัฐบาลในการต่อต้านกลุ่มผู้
ก่อความไม่สงบก็ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ� ำนวนมาก เช่น
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การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม การบังคับให้สูญหาย การคุมขังโดย
พลการ และการทรมานรวมทัง้ การทีบ่ คุ ลากรบางส่วนในกองก�ำลังฝ่ายความ
มั่นคง และหน่วยอาสาสมัครของรัฐบาล ปฏิบัติการแบบตาต่อตา-ฟันต่อฟัน
เพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแต่กลับยังไม่มีการน�ำตัว
เจ้าหน้าที่ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มา
ด�ำเนินคดีลงโทษได้แม้แต่รายเดียว อีกทั้งเห็นว่ารัฐบาลทุกชุดล้มเหลวใน
การแก้ไขคดีเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย
องค์กรที่ร้องเรียนเห็นว่า ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปราศจากการรับผิดนั้น เป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่กลุ่มผู้ก่อ
ความไม่สงบน�ำมาใช้อ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุโจมตีต่าง ๆ
และการรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมขบวนการ และได้เรียกร้องรัฐบาลให้สถาปนา
อ�ำนาจที่ชอบธรรมของฝ่ายพลเรือนในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้มีการสอบสวนอย่างรวดเร็ว
เป็นอิสระ และไม่เข้าข้างฝ่ายใด เมื่อพบตัวผู้กระท� ำความผิดก็จะต้อง
ด�ำเนินการลงโทษ ไม่ว่าจะมียศหรือต�ำแหน่งอะไรก็ตาม และให้รัฐบาล
ด�ำเนินการให้กฎหมายและมาตรการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ของไทยมีความสอดคล้อง
กับข้อตกลงสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

บทที่ 3: การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติต่างประเทศ
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนและได้ปรับปรุง
ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเป็นล�ำดับ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจและมี
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานของตนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะด้าน
การอ�ำนวยความยุติธรรม และการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบ
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อย่างเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ในส่วนของแรงกดดันจากต่างประเทศที่กระท�ำผ่านข้อร้องเรียน
การวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวหา ทั้งโดยกลไกของสหประชาชาติและองค์กร
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเอกชนนั้ น กระทรวงการต่ า งประเทศมี บ ทบาทหลั ก ใน
การด�ำเนินงานแก้ไข โดยประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
ก. การด�ำเนินการด้านต่างประเทศ
1) บทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
		 เดิมสหประชาชาติมอี งค์กรระดับคณะมนตรีเพียง 2 คณะ ได้แก่
คณะมนตรีความมั่นคง และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ต่อมาได้มี
การผลักดันให้จดั ตัง้ “คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” (United
Nations Human Rights Council) ขึ้นในปี 2549 ซึ่งประเทศไทยก็ได้
เข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งในโอกาสนั้นด้วย เพื่อแสดงถึงการให้ความส�ำคัญต่อ
สิทธิมนุษยชน
		 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีสมาชิก 47
ประเทศ โดยไทยได้เข้าเป็นสมาชิกมาแล้ว 1 ครั้ง วาระช่วงกลางปี 2553
ถึงช่วงปลายปี 2556 และจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต่อส�ำหรับช่วงวาระตั้งแต่
ต้นปี 2558 ถึงช่วงปลายปี 2560 ทั้งนี้ สมาชิกคณะมนตรี HRC จะแบ่ง
สัดส่วนจ�ำนวนที่นั่งตามภูมิภาค มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และ
จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 รอบไม่ได้ ประเทศในอาเซียนที่เคยเป็น
สมาชิกคณะมนตรี HRC ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
		 การเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ใ นระดั บ ประเทศในการกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน ส่วนในระดับระหว่างประเทศ
นับเป็นการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีสทิ ธิมนุษยชน เป็นสะพานเชือ่ ม
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ระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ในคณะมนตรีฯ เพือ่ หาจุดร่วมในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั่ ว โลกรวมทั้ ง เป็ น โอกาสที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจและ
ความสัมพันธ์กับประเทศในโลกมุสลิมที่มีความห่วงกังวลในปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
		 การเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนของไทยในปี 2553
นั้น นับว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมาก โดยประเทศไทยได้รับเลือกด้วย
คะแนนเสียงอย่างท่วมท้น 182 เสียง ซึ่งแสดงถึงการยอมรับบทบาทของ
ไทยในด้านสิทธิมนุษยชน และสะท้อนถึงความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศ
สมาชิกที่มีต่อความเป็นผู้น�ำของไทยในการผลักดันงานของ HRC ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยในขณะนั้ น เป็ น ช่ ว งที่ HRC จะต้ อ งทบทวน
การด�ำเนินงานและสถานะขององค์กรหลังจากที่ได้จัดตั้งขึ้นมาได้เป็นเวลา
5 ปี
		 ในปีเดียวกันนั้น นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ณ ขณะนั้น
ยังได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนส�ำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เป็นเวลา 1 ปี
โดยนั บ เป็ น ชาวเอเชี ย คนแรกที่ ไ ด้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานคณะมนตรี
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ ซึ่ ง ในช่ ว งการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า ว
นายสีหศักดิฯ์ ได้ขับเคลื่อนการเจรจาหารือในหลายประเด็นที่มีความส�ำคัญ
และเร่งด่วน โดยเฉพาะกระบวนการทบทวนภารกิจและการด�ำเนินงานของ
HRC จนประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้กลไก HRC ด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความน่าเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลักดัน
ให้ HRC มีผลงานในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม
และทันท่วงที
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		 อนึ่ง คนไทยที่เคยมีบทบาทในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาตินั้นมีอยู่น้อยคน ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์ วิทิต มันตาภรณ์
ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่ออนาจาร
ที่เกี่ยวกับเด็กแห่งสหประชาชาติ (ปี 2533 - 2537) ผู้เสนอรายงานพิเศษว่า
ด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ (ปี 2547 - 2553) ประธาน
คณะกรรมการสื บ สวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนในโกตดิวัวร์ (ปี 2554) และเป็นกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง
ในสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในซีเรีย (ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2555 ถึงปัจจุบนั )
อีกทัง้ เป็นผูช้ ำ� นาญการและทีป่ รึกษาขององค์กรสหประชาชาติอกี หลายองค์กร
(2) ดร. สายสุรี จุติกุล สมาชิกคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (ปี 2544 - 2548) สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยการขจัด
การเลือกประติบัติต่อสตรี (ปี 2550 - 2553) (3) นายมณเฑียร บุญตัน
สมาชิ กคณะกรรมการว่ าด้ วยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร โดยได้ รั บเลือ กเมื่ อเดื อน
กันยายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดในจ�ำนวนผู้สมัครจาก 20 ประเทศ
และ (4) นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก
ของสหประชาชาติ (ปี 2552 - 2556)
2) การชี้แจงข้อร้องเรียนทางหนังสือ
		 การด�ำเนินการนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการแก้ต่างต่อข้อร้องเรียน
ที่มีเข้ามาจากต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติกระทรวง
การต่างประเทศจะแจ้งข้อร้องเรียนให้กับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมักใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลทางคดี
หรือตรวจสอบกับหน่วยปฏิบัติ เมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็จักน�ำมาเรียบเรียง
ตอบประเด็นที่จะชี้ให้เห็นว่าการด�ำเนินการของไทยมีความโปร่งใส มีการ
ด�ำเนินการที่เหมาะสมตามขั้นตอน หากกรณีใดที่ยังไม่มีข้อยุติก็รับที่จะแจ้ง
ความคืบหน้าและพัฒนาการให้ทราบ
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		 การชีแ้ จงข้อร้องเรียนเหล่านีจ้ ะค�ำนึงถึงน�ำ้ หนักความน่าเชือ่ ถือ
ของผู้ร้องเรียนด้วย โดยจะให้ความส�ำคัญกับการร้องเรียนผ่านองค์กรที่มี
ความน่าเชื่อถือ อาทิ กลไกของสหประชาชาติและอนุสัญญาสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้
เห็นว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีท่าทีปิดบัง ในขณะเดียวกันก็จะถือโอกาสแจ้งถึงการ
ด�ำเนินการที่ดีของไทยด้วยโดยในส่วนของกลไกสหประชาชาติเองก็ต้อง
ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อร้องเรียนจากเอกชนหรือองค์กรเอกชนด้วย
ก่อนทีจ่ ะแจ้งข้อร้องเรียนมายังรัฐบาลไทย เพือ่ รักษาความน่าเชือ่ ถือของกลไก
สหประชาชาตินั้น ๆ ด้วย
		 ในการนี้ ข้อห่วงกังวลของกลไกสหประชาชาติและประชาคม
ระหว่างประเทศที่มีต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ
		 - การจั บ กุ ม และคุ ม ขั ง ประชาชนตามอ� ำ เภอใจภายใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง
ผลกระทบของการใช้กฎหมายพิเศษต่อสิทธิมนุษยชน
		 - การเลือกปฏิบัติต่อชาวไทยเชื้อสายมลายู ซึ่งมักตกเป็นเป้า
ในการตรวจค้น
		 - ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมในการน�ำผู้ต้องสงสัย
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี
		 - การปล่ อ ยให้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ลอยนวลหรื อ ขาดการลงโทษ
อย่างจริงจัง
		 - การทรมานอย่างเป็นระบบ ทีม่ กั เกิดขึน้ ระหว่างการควบคุมตัว
รวมทั้งสภาพของสถานที่ควบคุมตัว
		 - การสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ และการสังหาร
นอกกระบวนการยุติธรรม โดยมีการสอบสวนอย่างไม่เพียงพอ
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		 - การตั้งหน่วยคุ้มครองในโรงเรียน อันอาจให้โรงเรียนตกเป็น
เป้าโจมตี กลายเป็นอันตรายมากกว่าได้รับการคุ้มกัน รวมทั้งอันตรายจาก
อาวุธหนักใกล้นักเรียน ตลอดจนการละเมิดสิทธิด้านการศึกษาต่อนักเรียน
กรณีที่โรงเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนถูกลอบท�ำร้าย
		 - การชดเชยแก่ภรรยาหรือครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เนือ่ งจากผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบเหล่านีส้ ว่ นใหญ่เป็นผูช้ ายและเป็นผูน้ ำ� ครอบครัว
ในการประกอบอาชีพ
		 - การที่ ส ตรี มุ ส ลิ ม มี ค วามเสี่ ย งในการถู ก ค้ า มนุ ษ ย์ และ
ความรุนแรงทางเพศได้แพร่หลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
		 - การคุกคามผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
		 - การเกณฑ์ เ ด็ ก อายุ ต�่ ำ กว่ า 18 ปี เ ป็ น อาสาสมั ค รรั ก ษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หรือการที่เด็กไปยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของ ชรบ.
3) การชี้แจงและตอบโต้ในที่ประชุมระหว่างประเทศ
		 ในกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงประเทศไทยในที่ประชุมระหว่าง
ประเทศใด ๆ ผู้แทนไทยก็จะใช้สิทธิชี้แจงตอบโต้ในทันทีหรือในโอกาสแรก
โดยกระท�ำทั้งการชี้แจงด้วยวาจาในที่ประชุม และการจัดท�ำเอกสารชี้แจง
เพือ่ ให้เผยแพร่เป็นเอกสารของทีป่ ระชุม เพือ่ แสดงถึงท่าทีอย่างเป็นทางการ
ของไทยในประเด็นนัน้ ๆ โดยจะอ้างถึงนโยบายของรัฐบาลและการปฏิบตั ใิ น
กรอบของกฎหมายเป็นส�ำคัญ ในขณะเดียวกันหากมีประเด็นที่ถูกกล่าวหา
ว่า ประเทศไทยยังปฏิบตั ไิ ม่ได้มาตรฐานก็จะรับทีจ่ ะน�ำตรวจสอบข้อเท็จจริง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) การรายงานต่อองค์กรของสหประชาชาติ
		 คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกำ� หนดให้ประเทศ
สมาชิกรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศตามวาระ
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เรียกว่า Universal Periodic Review UPR โดยเป็นการรายงานของ
ทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติตอ่ คณะมนตรีฯ โดยตรงตามความสมัครใจ
และเปิดให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ จึงนับ
เป็นการรายงานใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐภาคีที่เสมอภาคกัน เพราะ
ทุกประเทศควรจะต้องผ่านกระบวนการทบทวนและนอกจากรายงานของ
รัฐภาคีแล้ว กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเอง และภาคประชาสังคม
ก็ได้รับสิทธิในการส่งรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาควบคู่ไปด้วย และ
ถึงแม้ว่าคณะผู้แทนของประเทศต่าง ๆ เท่านั้นที่มีสิทธิกล่าวให้ความเห็นต่อ
ประเทศที่ถูกทบทวน แต่คณะผู้แทนเหล่านี้ก็สามารถศึกษารายงานของทั้ง
กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและรายงานของภาคประชาสังคม
ประกอบเป็นข้อมูลได้ ซึ่งท�ำให้การพิจารณาภายใต้กระบวนการ UPR
เป็นไปอย่างรอบด้านและทราบถึงข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้
		 ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องรายงานภายใต้กระบวนการ
UPR ด้วยเช่นกัน โดยได้เสนอรายงานทบทวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2554 ต่อคณะท�ำงาน UPR ของคณะมนตรีฯแล้วและคณะมนตรีฯ ได้รบั รอง
รายงานของไทยเมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2555 โดยการน�ำเสนอรายงานของไทย
เป็ น ไปในลั ก ษณะสมดุ ล เพราะคณะผู ้ แ ทนไทยไม่ ไ ด้ แ สดงประเด็ น
ความก้าวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้ยอมรับปัญหาท้าทายที่ยังมีอยู่
พร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี้ ไทยมีก�ำหนดจะเสนอรายงานครั้งที่ 2
ในปี 2559
		 การรายงานครัง้ แรกมีประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมอยู่ด้วย โดยแนวทางการชี้แจงของไทย คือ ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนา แต่เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากความไม่เท่าเทียม
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ทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาในอดีต
รวมทัง้ ปัจจัยทางเชือ้ ชาติและประวัตศิ าสตร์ โดยในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักความสมานฉันท์และสันติวิธี และ
ใช้แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมทัง้ การยอมรับการท้าทายทีย่ งั มีอยู่ โดยแจ้งว่ารัฐบาลก�ำลังพยายามแก้ไข
รากเหง้าของปัญหา พร้อมกับอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
ทั้งที่เกิดจากการกระท�ำของผู้ก่อเหตุความรุนแรงและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนสู่ภาวะปกติบนพื้นฐานของการเคารพ
สิทธิมนุษยชน
		 ในการนี้ ประเทศสมาชิ ก HRC ได้ แ สดงข้ อ คิ ด เห็ น และ
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการจัดท�ำรายงานของไทยจ�ำนวน 172 ข้อ อาทิ ขอให้ไทย
สอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และน�ำตัวผูก้ ระท�ำ
ผิดมาลงโทษ ขอให้ไทยแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรง ขอให้ไทยส่งเสริม
นโยบายการศึ ก ษาถ้ ว นหน้ า และขอให้ ไ ทยส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ส ตรี เป็ น ต้ น
ซึ่งไทยได้ประกาศรับรองข้อเสนอแนะต่าง ๆ จ�ำนวน 134 ข้อ และรับทราบ
ข้อสังเกตทีเ่ หลือ โดยข้อเสนอแนะทีไ่ ทยได้ให้การยอมรับแล้วนอกจากการแก้ไข
สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ส่งเสริมการคุม้ ครองสิทธิของกลุม่ เปราะบาง กลุม่ ชายขอบ และคนยากจน
ด้ อ ยโอกาส ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กระบวนยุ ติ ธ รรม การส่ ง เสริ ม
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปรองดองแห่งชาติ นอกจากนัน้
ประเทศไทยได้ประกาศค�ำมั่นต่าง ๆ อีก 8 ข้อด้วย อาทิ การเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับ และการ
เปิ ด รั บ การเยื อ นของผู ้ เ สนอรายงานพิ เ ศษด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทุ ก คนใน
หลักการ
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5) การต้ อ นรั บ การเยื อ นไทยของผู ้ เ สนอรายงานพิ เ ศษ
ด้านสิทธิมนุษยชน
		 การต้อนรับการเยือนของผู้เสนอรายงานพิเศษฯ ตามข้างต้น
นั้ น เป็ น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานด้ า น
สิทธิมนุษยชน โดยเปิดโอกาสให้ผแู้ ทนพิเศษได้เยีย่ มเยียนพืน้ ทีแ่ ละพบหารือ
กับผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการด�ำเนินงานอย่าง
ครอบคลุม ขณะนี้ประเทศไทยได้รับการขอเยือนจากผู้เสนอรายงานพิเศษฯ
เหล่านีจ้ ำ� นวน 18 ราย อย่างไรก็ดี การพิจารณาตอบรับการเยือนใดก่อนหลัง
จะพิจารณาประกอบกับทัศนคติที่เปิดกว้างและผลงานของผู้สนอรายงาน
พิเศษด้วยว่าจะต้องเป็นไปโดยไม่ลำ� เอียง และการจัดท�ำรายงานอย่างสมดุล
โดยในระยะหลังไทยมีนโยบายที่จะให้การต้อนรับผู้เสนอรายงานพิเศษที่มี
ประเด็นเกี่ยวข้องกับไทยปีละ 1 คน
ที่ผ่านมา ไทยเคยให้การต้อนรับผู้เสนอรายงานพิเศษในประเด็น
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงเพียงคนเดียว ได้แก่ นางฮินา จิลานี (Hina Jilani)
ผูเ้ สนอรายงานพิเศษด้านนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
(UN Special Rappoture on Human Rights Defenders) ซึ่งได้เยือน
ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 แต่ก็ได้ให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์
ประเทศไทยค่อนข้างมาก
นอกจากนั้น ไทยเคยให้การต้อนรับ น.ส. จอย โงซิ อีเซโล่ (Joy
Ngozi Ezeilo) ผู้เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรี
และเด็กแห่งสหประชาชาติ เยือนประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2554
เพื่อตรวจสอบผลกระทบของมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
โดยเฉพาะกรณีการค้าสตรีและเด็กจากประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ไทยมีพฒ
ั นาการ
ที่ดีในการแก้ไขปัญหา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 นางคาตารินา เดอ
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แอลบูเคอร์คี (Catarina de Albuquerque) ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วย
สิทธิในน�้ำดื่มที่ปลอดภัยและสุขอนามัย (Special Rapporteur on the
human right to safe drinking water and sanitation) ได้เยือน
ประเทศไทยตามค�ำเชิญของรัฐบาล เพื่อรับทราบสถานการณ์เกี่ยวกับการ
จัดหาน�้ำดื่มที่ปลอดภัยและงานด้านสุขอนามัยส�ำหรับนไทย ปัญหาและ
อุปสรรคที่ไทยต้องเผชิญ รวมทั้งการด�ำเนินการของไทยที่อาจน�ำไปเป็น
ตัวอย่างได้
ต่ อ กรณี ป ั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ นายฟิ ลิ ป อั ล สตั น
(Philip Alston) ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรม (UN Special Rappoture on Extra- Judicial Killing) เคยออก
แถลงการณ์ระบุวา่ พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ของไทยมีบทบัญญัติที่ละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจสามารถกระท�ำฆาตกรรมได้
โดยไม่ตอ้ งรับผิด จึงขอเรียกร้องให้รฐั บาลไทยยกเลิกบางส่วนของกฎหมายนี้
ที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ
ดังกล่าว และยังแสดงความจ�ำนงทีจ่ ะเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์การสังหาร
นอกกฎหมายในประเทศไทย แต่ทางการไทยยังไม่ได้ตอบรับ และถึงแม้
นายอัลสตัน ได้พ้นต�ำแหน่งไปแล้ว แต่ถือว่าการขอเยือนประเทศไทยตาม
ต�ำแหน่งของนายอัลสตันยังคงอยู่ ซึ่งประเทศไทยได้รับการติดตามสอบถาม
อยู่เสมอว่าจะสามารถรับการเยือนได้เมื่อไร
อย่างไรก็ดี ไทยได้เชิญ นายฮวน เมนเดซ (Juan Mendez)
ผู้เสนอรายงานพอเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น
ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศกั ดิศ์ รี (Special Rapporteur on torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)
ให้มาเยือนไทยในปี 2557 โดยเห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยได้
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มีการปรับปรุงห้ามการทรมานได้อย่างดีขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึง
เป็นโอกาสที่จะให้สหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศได้รับทราบ
ถึงพัฒนาการในทางบวกดังกล่าว พร้อมกับเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่จะปรับปรุงการด�ำเนินงานของไทยในเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น
ข. การด�ำเนินการภายในประเทศ
1) การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
		 กระทรวงการต่างประเทศได้ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ ได้แก่
		 - กระทรวงกลาโหม ในประเด็นเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การปฏิบัติของหน่วยทหาร
		 - กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องผู้หนีภัยการสู้รบและ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
		 - ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในประเด็นเรื่องการจับกุม การ
ควบคุมผูต้ อ้ งหาผูห้ ลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย (ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
		 - กระทรวงพัฒนาสังคม ในประเด็นเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิสตรี
สิทธิคนพิการ
		 - กระทรวงยุตธิ รรม ในประเด็นเรือ่ งการด�ำเนินคดี การปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถูกคุมขัง การชดเชยและเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
การประสานงานและผลักดันด้านสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย
การแจ้งให้ทราบถึงหลักการและแนวปฏิบัติสากล การให้มีส่วนร่วมใน
การประชุมและหารือกับต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
การกระตุน้ ให้มกี ารก�ำหนดและปรับปรุงกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ การประชุม
หารือและประสานงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการแจ้งให้ทราบข้อร้องเรียน
จากต่างประเทศและขอทราบข้อเท็จจริงเพื่อน�ำไปประมวลชี้แจงต่อไป
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การมี ส ่ ว นร่ ว มรั บ ฟั ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและข้ อ คิ ด เห็ น จากกลไก
สหประชาชาติได้ช่วยให้หน่วยงานของไทยตระหนักถึงมาตรฐานการปฏิบัติ
และความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศต่อไทยในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ซึง่ ได้ชว่ ยกระตุน้ ให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบและการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ
2) การฝึกอบรม
		 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดผู้แทนไปร่วมฝึกอบรมและ
ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งในส่วนกลางและในต่างจังหวัด
โดยเฉพาะการอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในปัญหาภาคใต้ที่ร่วมมือกับ
กรมพระธรรมนูญทหาร ได้แก่ การอบรมทหารทั้งระดับบังคับบัญชาและ
ระดับปฏิบัติที่เตรียมตัวจะไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น
ปีละ 2-3 ครั้ง จ�ำนวนครั้งละราว 400 คน และการอบรมระดับหัวหน้า
หน่วยเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุก 2-3 เดือน โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้ข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของก�ำลังพล
ในประเด็นสิทธิมนุษยชน
		 การจั ด อบรมสะท้ อ นถึ ง ความตื่ น ตั ว และการปรั บ ตั ว ของ
หน่วยงานความมัน่ คงทีไ่ ด้ให้ความสนใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการ
ผลักดันของกระทรวงการต่างประเทศเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และ
การกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการร้องเรียนของต่างประเทศ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อไทย โดยเห็นได้วา่ นอกจากการจัดฝึกอบรมแล้ว หน่วยงาน
ด้านความมัน่ คง ได้แก่ กรมข่าวทหารบก ยังจัดท�ำคูม่ อื และเอกสารข้อแนะน�ำ
แก่ก�ำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วย ที่สำ� คัญได้แก่
		 2.1) คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
พันธกรณีดา้ นสิทธิมนุษยชนและกฎหมายทีค่ วรทราบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
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ภาคใต้ รวมทั้งพันธกรณีตามมาตรฐานสหประชาชาติเรื่องกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ การคุ้มครองบุคคลให้พ้นจากการถูกกระท� ำ
ทรมานและการปฏิ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ เ ป็ น การทารุ ณ โหดร้ า ย
ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการพื้นฐานว่าด้วย
การใช้กำ� ลังและอาวุธปืนของเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจบังคับใช้กฎหมาย หลักการ
ป้องกันและสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพกรณีเกีย่ วกับการวิสามัญฆาตกรรม
และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผลและรวบรัด และการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการใช้ก�ำลังบังคับให้บุคคลสาบสูญ
			 คูม่ อื ได้กล่าวถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยทีส่ ำ� คัญ
และข้อห่วงใยขององค์การสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ให้แนวทางการใช้
ก�ำลังและอาวุธของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยให้ยดึ ถือกฎการใช้กำ� ลังของกองทัพไทยโดยเคร่งครัดเพือ่ ใช้อาวุธป้องกัน
ตัวเองและผูอ้ นื่ อย่างเหมาะสม และไม่เกินกว่าเหตุ โดยถือเป็นการปฏิบตั กิ าร
ทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม อีกทั้งก�ำหนดว่าเมื่อสถานการณ์จ�ำเป็นที่จะต้อง
ใช้ก�ำลังได้ยุติลงแล้ว หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จะต้องมีแผนปฐมพยาบาล
หรื อ น� ำ ส่ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ เข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลอย่ า งทั น ท่ ว งที
โดยไม่เลือกฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล
			 คู่มือดังกล่าวเน้นว่า การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ควร
ค�ำนึงถึงหลักการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐาน และปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับที่หน่วยมีค�ำสั่งอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่จะต้องไม่สร้าง
เงือ่ นไขให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยเด็ดขาด และต้องระวังไม่ให้มกี ารกระท�ำ
ที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการฝืนข้อห้ามต่าง ๆ และจะต้องมีความเข้าใจในหลัก
ศาสนาอิสลาม และข้อห้ามข้อบังคับของประชาชนในพื้นที่ โดยยึดหลัก
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
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2.2) คูม่ อื สิทธิมนุษยชนและกฎหมายทีค่ วรทราบ ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั ิ
งานด้านความมั่นคง จัดท�ำเป็นหนังสือเล่มเล็กขนาดพกพาใส่กระเป๋าเสื้อได้
มีขอ้ มูลเกีย่ วกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนสากล พันธกรณีของไทย ข้อบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แนวทางการใช้กำ� ลัง และอาวุธของเจ้าหน้าที่
กับแนวทางป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมาย นโยบาย ค�ำสัง่
หลักสิทธิมนุษยชน มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่ทหาร
ควรทราบ การใช้คำ� ศัพท์เรียกผู้ก่อเหตุความรุนแรง ค�ำถาม/ค�ำตอบเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน และรายชือ่ องค์การระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนทีเ่ กีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชน
2.3) บัตรคู่มือผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท�ำเป็น
แผ่นข้อมูลขนาดเล็ก เคลือบพลาสติก เพือ่ ให้สะดวกส�ำหรับพกพาใส่กระเป๋า
มีข้อความเตือนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนี้
ข้อควรปฏิบัติ
- เคารพ ต่อศาสนสถาน พิธีกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่
- คุ้มครอง เด็ก เยาวชนและสตรีจากอันตรายเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บและเสียชีวิต
- ช่วยเหลือ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะโดยไม่เลือกฝ่าย
ตามหลักสิทธิมนุษยชน
- ดู แ ล ประชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
- ปฏิบัติ ต่อพลเรือน ผู้ต้องสงสัย หรือผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่าง
เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน
- ป้องกัน การเกณฑ์ อบรม ฝึกฝน ปลูกฝังหรือใช้เด็ก
ในการก่อเหตุ
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- ยุติ การใช้ก�ำลังต่อผู้ต้องหาที่ยอมจ�ำนนหรือผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บ
- หลี ก เลี่ ย ง การใช้ ก� ำ ลั ง อาวุ ธ ในการควบคุ ม ฝู ง ชนโดย
ไม่จำ� เป็น หากมีความจ�ำเป็นให้ใช้ก�ำลังจากเบาไปหาหนัก
- อดกลั้น จากการยั่วยุ ดูถูก หรือไม่ให้เกียรติ
ข้อห้ามปฏิบัติ
- ห้ามเลือกปฏิบตั ิ ต่อประชาชนด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง
ด้านเชื้อชาติหรือศาสนา
- ห้ามใช้วธิ กี ารนอกกระบวนการยุตธิ รรม ต่อผูท้ ตี่ อ้ งสงสัย
หรือผูต้ อ้ งหา อาทิ การสังหารตามอ�ำเภอใจหรือการลักพาตัว
- ห้ า มซ้ อ มทรมาน หรื อ ปฏิ บั ติ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารที่ โ หดเหี้ ย ม
หรือย�ำ่ ยีศักดิ์ศรีต่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา
- ห้ามการกักขังตามอ�ำเภอใจ และแยกการควบคุมผูต้ อ้ งสงสัย
ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
- ห้ามล่วงละเมิดทางเพศ ต่อสตรีและเด็ก ทั้งทางกาย
ทางวาจา หรือในลักษณะอื่น ๆ ทุกกรณี
- ห้ามใช้ความรุนแรง ต่อสถานที่มีพลเรือนอาศัย โรงเรียน
สถานที่ทางระวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ยกเว้น
เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นเพื่อป้องกันชีวิต
- ห้ า มท� ำ ลายหรื อ หยิ บ ฉวย ทรั พ ย์ สิ น และผลิ ต ผล
ทางการเกษตรของประชาชน หรือเอามาโดยไม่ได้รบั อนุญาต

3) การเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสิทธิมนุษยชน
		 กระทรวงการต่างประเทศยังจัดท�ำเอกสารเผยแพร่และจัด
กิจกรรมเพื่อให้หน่วยงานของไทยและสาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชน มี
ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งหลักสากลของสิทธิมนุษยชน พันธกรณีของไทย และ
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การด�ำเนินงานของภาครัฐด้านการต่างประเทศเพือ่ ชีแ้ จงและแก้ไขภาพลักษณ์
ของประเทศ อาทิ
		 (1) การจัดท�ำชุดหนังสือ 3 เล่มเล็กเรือ่ งการทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review
(UPR) ซึง่ ให้ขอ้ มูลความเป็นมาของการจัดท�ำและการน�ำเสนอรายงานทบทวน
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย ข้อเสนอแนะทีป่ ระเทศไทยรับมา
ปฏิบตั ภิ ายใต้กระบวนการทบทวน และข้อมูลรายงานทบทวนฯ ทีป่ ระเทศไทย
ได้น�ำเสนอไปแล้ว
		 (2) การจัดท�ำชุดหนังสือตามข้อ (1) ในรูปอักษรเบรลล์และ
หนังสือเสียงส�ำหรับผู้พิการทางสายตา
		 (3) การจัดท�ำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับเด็ก
		 (4) การจัดพิมพ์มุมมองของพระมหาวุฒิชัย (ว. วชิรเมธี) ต่อ
สิทธิมนุษยชน
		 (5) การจัดแปลคูม่ อื การสอนสิทธิมนุษยชนศึกษา ซึง่ จัดท�ำโดย
ประเทศออสเตรีย
		 (6) การจั ด รายการวิ ท ยุ ผ ่ า นทางคลื่ น AM ของกระทรวง
การต่างประเทศ (วิทยุสราญรมย์) เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน
		 (7) การเชิญนักเรียนชัน้ ประถมศึกษามาร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่กระทรวงการต่างประเทศ
		 (8) การร่วมกิจกรรมวันเด็กประจ�ำปีของกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ค. การด�ำเนินการกับกลุ่มประเทศมุสลิม
องค์ ก รความร่ ว มมื อ อิ ส ลาม (Organization of Islamic
Cooperation) เดิมใช้ชื่อว่าองค์กรที่ประชุมอิสลาม (Organization of
Islamic Conference) มีประเทศสมาชิก 57 ประเทศ โดยไทยได้เข้าร่วม
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เป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ตั้งแต่ปี 2541 โดยมีความมุ่งหมายที่จะเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อโลกมุสลิมเกีย่ วกับนโยบายของรัฐบาลต่อ
ชาวไทยมุสลิม แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลปรึกษาหารือในประเด็นเกี่ยวกับ
ชุมชนมุสลิม และเพิม่ ช่องทางการขยายความร่วมมือกับประเทศอิสลามทัง้ นี้
หลังเข้าเป็นผูส้ งั เกตการณ์ ไทยได้สง่ คณะผูแ้ ทนเข้าร่วมการประชุมส�ำคัญของ
OIC หลายครั้งโดยเฉพาะการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
ไทยและ OIC ให้ความส�ำคัญกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
ล�ำดับต้น และได้ด�ำเนินความร่วมมือด้านนี้มาเป็นล�ำดับ โดยเลขาธิการ OIC
ได้เดินทางเยือนไทยเพื่อรับฟังบรรยายข้อสรุปนโยบายและการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมเมื่อปี 2550 และล่าสุด
เมือ่ วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2555 เอกอัครราชทูตซาเยด คัสเซม เอลมาสรี
ทีป่ รึกษาและผูแ้ ทนพิเศษของเลขาธิการ OIC พร้อมด้วยคณะผูแ้ ทนระดับสูง
ของ OIC ได้เดินทางเยือนประเทศไทยตามค�ำเชิญของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และได้เข้าพบหารือกับเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของไทย
รวมทัง้ เดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ฝ่ายไทยและ OIC ได้ประณาม
การใช้ความรุนแรงโดยไม่เลือกประติบัติต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งขัดแย้งกับ
หลักค�ำสอนของศาสนาอิสลาม ต่อมาในการประชุมสุดยอดอิสลาม (Islamic
Summit) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่กรุงไคโร ประเทศ
อียิปต์ ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้น�ำประเทศ ที่ประชุม OIC ได้ให้ความมั่นใจ
และสนับสนุนไทยในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสร้างสรรค์
โดยคณะผู้แทนไทยได้ให้ข้อมูลและโน้มน้าวผ่านมิตรประเทศให้ประเทศ
สมาชิก OIC เข้าใจสถานการณ์และการปฏิบัติของไทย
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้นำ� เอกอัครราชทูตและ
ผู้แทนของประเทศ OIC ประจ�ำประเทศไทย เดินทางเยือนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้หลายครั้ง เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ด้วยตนเอง และให้รายงาน
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ข้อเท็จจริงให้เมืองหลวงของแต่ละประเทศทราบ
การด�ำเนินการในมิติต่างประเทศเหล่านี้ได้ท�ำให้ต่างประเทศมี
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับทราบ
ถึงการปฏิบัติของไทย ในขณะที่ก็ท�ำให้ฝ่ายไทยได้รับแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ภายในประเทศ อันเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางหนึ่ง

บทที่ 4 : สรุปและข้อคิดเห็น
มาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องใหม่ หาก
เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย และ
ความเชื่อด้านศาสนาของไทยที่ให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่ง
จากการผลักดันเรื่องนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้ปรากฏพัฒนาการที่ดีในการ
ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ใิ นกรอบของกฎหมาย
มากขึ้นโดยหน่วยงานไทยได้ด�ำเนินความพยายามในการแก้ไข และป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาที่จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีก โดยเฉพาะกรณี
การละเมิดที่ร้ายแรงที่จะถูกน�ำมาใช้เป็นเงื่อนไขขยายความขัดแย้ง
ในเรือ่ งนี้ รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้
ดังนี้
- เร่งน�ำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน
ยาเสพติด และอิทธิพลอ�ำนาจมืด โดยน้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ
ในแนวทางสันติวิธี
- เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่
อ�ำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต
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สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
- เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการ
กระจายอ�ำนาจ การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่
โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
- เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม
ในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะกองทัพไทย ก็
ตระหนักถึงผลเสียของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลดีของการส่งเสริมให้
มีการปฏิบัติที่ดี โดยได้ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่
เหมาะสมมากขึ้น เช่น ให้ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก การเอาชนะโดย
ไม่ต้องรบ เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าเป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทน
อย่างมาก แต่เชื่อมั่นว่าจะประสบผลส�ำเร็จและก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว
ประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาและไทยถูกวิพากษ์วจิ ารณ์มากคือ การปฏิบตั งิ าน
ภายใต้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่
การขึ้นบัญชีด�ำ บัญชีเครือข่าย การควบคุมตัวโดยขาดพยานหลักฐาน
เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั บิ างนายไม่แจ้งสถานทีค่ วบคุมตัว การคุกคามสิทธิและ
การท�ำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยในระหว่างควบคุมตัว การจ�ำกัดสิทธิไม่แจ้ง
ข้อกล่าวหาและไม่ให้พบทนายเพราะถือเป็นการเชิญตัวมาเพื่อให้ข้อมูล
เบื้องต้น การออกหมายจับซ�ำ้ ซ้อน การน�ำประชาชนเข้ารับการอบรมอาชีพ
เป็นเวลา 4 เดือนโดยไม่สมัครใจ การห้ามประชาชนเข้าไปในบางพื้นที่
การตรวจค้นและปิดล้อมที่เน้นเป้าหมายชาวไทยมุสลิม เป็นต้น
นอกจากนี้ การก� ำ หนดระยะเวลาในการควบคุ ม ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย ได้
เป็นเวลานาน 37 วันโดยไม่มีข้อกล่าวหา (ควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก 7 วัน
และตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 30 วัน)
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการขัดต่อหลักการของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ทีก่ ำ� หนดให้นำ� ตัวผูต้ อ้ งสงสัยไปศาลโดยพลัน
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ซึง่ ไทยได้มถี อ้ ยแถลงตีความว่า โดยพลันหมายถึงระยะเวลาไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
ต่อประเด็นเหล่านี้ กองอ�ำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออก
กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ และจัดท�ำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
- การก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
ค�ำนึงถึงหลักศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้การปฏิบัติมีผลกระทบต่อ
ประชาชนน้อยที่สุด และเป็นที่ยอมรับ
- การก�ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ให้ปฏิบตั ติ อ่ ผูน้ ำ� ชุมชนหรือผูน้ ำ� ศาสนา
อย่างให้เกียรติ โดยใช้วธิ กี ารเชิญตัว และการจับกุมต้องได้รบั ความเห็นชอบ
ร่วมกันทัง้ สามฝ่ายคือ ฝ่ายปกครอง ต�ำรวจและทหาร อีกทัง้ จะต้องขออนุมตั ิ
จากผู้อ�ำนวยการ กอ.สส.จชต. ก่อนการขออนุมัติหมายจับจากศาล เพื่อเป็น
หลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติโดยพลการ
- การตรวจค้นให้กระท�ำโดยละมุนละม่อน โดยผู้ปฏิบัติต้องเป็น
ข้าราชการ หากเป็นข้าราชการพลเรือนต้องด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3
ขึน้ ไป (ตามระบบข้าราชการพลเรือนเดิม) หากเป็นข้าราชการทหารต้องเป็น
ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป
- การใช้ก�ำลังต้องเป็นไปตามกฎการใช้ก�ำลัง โดยด�ำเนินการตาม
ขั้นตอน ไม่กระท�ำตามอ�ำเภอใจ หลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเพื่อมิให้ใช้เกินความ
จ�ำเป็น การใช้อ�ำนาจต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย กรณีที่จำ� เป็นต้องใช้
ก�ำลังก็ให้ใช้เท่าที่จ�ำเป็น ได้สัดส่วนกับการใช้ก�ำลังของฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
ผู้บริสุทธิ์ โดยเคารพต่อหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนของ
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สหประชาชาติ รวมทัง้ สอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐานว่าด้วยการใช้กำ� ลังบังคับ
และการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของ
สหประชาชาติ
ในการนี้ รายงานของภาคประชาสังคมก็ยอมรับว่า หน่วยงานความ
มัน่ คงในประเทศไทยได้ดำ� เนินความพยายามทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ การอนุวตั ร
ให้เป็นไปตามข้อห่วงใยของต่างประเทศ โดยพบความก้าวหน้าที่ส�ำคัญ เช่น
- มีการพูดถึงนโยบายในการก�ำหนดการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยให้
ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมมากขึ้น
- ในการควบคุมตัวประชาชนตามกฎอัยการศึกหรือพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังใน
การปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น โดยเฉพาะในการควบคุมตัวประชาชนตามหน่วย
เฉพาะกิจต่าง ๆ ทั้งการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัว และการบังคับใช้กฎหมาย
อีกทั้งผู้ถูกควบคุมตัวสามารถได้รับการด�ำเนินการให้เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเร็วขึ้น
- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
พบว่ามีการถูกลงโทษทางวินัยมากขึ้น
- ประชาชน รวมถึ ง องค์ ก รเอกชนด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
ภาคประชาสังคมสามารถตรวจสอบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้มากขึ้น
อีกทั้งสามารถร้องเรียนยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
ต่าง ๆ
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิตติ า่ งประเทศ
นั้น ก็เป็นไปเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และ
เสริ ม สร้ า งการด� ำ เนิ น งานภายในประเทศ โดยมี ค วามมุ ่ ง หมายหลั ก
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ต ่ า งประเทศมี ค วามไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจต่ อ การปฏิ บั ติ ข องไทย
มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทย ลดแรงกดดันจากประชาคม
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ระหว่างประเทศ ในขณะที่มุ่งให้ภาครัฐพึงระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อดทนอดกลัน้ ต่อการกระท�ำทีย่ วั่ ยุให้ภาครัฐกระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพือ่ น�ำประเด็นปัญหาไปขยายโจมตีไทยในทางสากล อันจะเสีย่ งต่อการเข้ามา
แทรกแซงจากภายนอก พร้ อ มกั น นั้ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมก็ท�ำให้เจ้าหน้าที่มีความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติตามหลักสากลในการรักษาความสงบในพื้นที่และในการคุ้มครอง
ประชาชน โดยในทางกลับกันก็ท�ำให้ประชาชนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อ
การปฏิบัติของภาครัฐ
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ การเสริมสร้างด้วยการด�ำเนินการในมิตติ า่ งประเทศ นับว่ามีความคืบหน้า
และประสบผลส�ำเร็จ ดังนี้
1) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน นับเป็นการด�ำเนินการ
ที่สอดคล้องกับหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามปฏิญญาสากล
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ เ คารพอั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และโดยค�ำนึงว่าประชาชนในพื้นที่เป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมไทย โดยไม่ตกหลุมพรางของฝ่ายก่อความรุนแรงทีต่ อ้ งการ
แบ่งแยกประชาชน
2) การสร้างจิตส�ำนึก ทั้งต่อผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ปฏิบัติ ให้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน อันน�ำไปสู่การก�ำหนด
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและในการปฏิบัติการในพื้นที่
สอดคล้องกันแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวธิ ที จี่ ะแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน
ในระยะยาว
3) การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ว่ามีการปฏิบัติที่ดีและมี
พัฒนาการทีด่ ใี นการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นผลดีตอ่ ชือ่ เสียง
และสถานะของประเทศ ท�ำให้ได้รับการยอมรับจากวงการระหว่างประเทศ
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ซึ่งนอกจากจะเกิดผลดีในด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศแล้ว ยังเกือ้ กูลต่อการค้าการลงทุนกับต่างประเทศด้วย เป็นส่วน
เสริมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ อันจะน�ำมาซึ่งความอยู่ดีกินดี
ของประชาชนโดยรวม
4) ลดและขจัดการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้ง โดยการป้องกันไม่ให้
มีการละเมิดและให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนช่วยลดการสร้าง
เงื่อนไขของฝ่ายก่อความรุนแรงที่ต้องการแสวงประโยชน์จากความคับแค้น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติของภาครัฐ ซึ่งการที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจะเป็นการผลักประชาชนให้ไปเข้าร่วมกับฝ่ายที่เป็นปรปักษ์
กับภาครัฐได้โดยง่าย
5) การน� ำ มาตรฐานที่ ดี ม าปฏิ บั ติ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสั ง คมอารยะ มี ก ารปฏิ บัติ
ในประเทศที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศท�ำให้มีการปฏิบัติ
ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
การแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ยั ง ต้ อ งใช้
ความพยายามอีกมาก และต้องแก้ไขในหลายมิติ อย่างไรก็ดี การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และปรากฏพัฒนาการใน
ทางที่ดี โดยควรมีการด�ำเนินงานต่อไป ดังนี้
1) ควรรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิมนุษยชน
ต่ อ ไป ทั้ ง ในการก� ำ หนดนโยบายและในการปฏิ บั ติ โดยค� ำ นึ ง ว่ า เรื่ อ ง
สิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งด�ำเนินการในระยะยาวเกีย่ วข้องกับการตระหนัก
รับรู้ของทุกภาคส่วนทั้งผู้ปฏิบัติและสาธารณชน
2) ควรประสานการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
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อยูเ่ สมอ และประสานการด�ำเนินงานในมิตภิ ายในประเทศกับมิตติ า่ งประเทศ
ให้เกื้อหนุนกันและกัน เพื่อที่จะชี้แจงท�ำความเข้าใจกับต่างประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ
3) ส่งเสริมการเข้าร่วมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการรับรูแ้ ละชีแ้ จง
ข้อร้องเรียนในเวทีสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ เพื่อให้เห็นความส�ำคัญของ
การด�ำเนินการตามมาตรฐานสากล และน�ำมาปรับใช้กับการปฏิบัติภายใน
ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
4) สนับสนุนการจัดท�ำเอกสารคูม่ อื และการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมั่นคงให้ตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงว่า
การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้การส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนปรากฏผลดีได้อย่างแท้จริง และเป็นการลดและขจัดการสร้าง
เงือ่ นไขในการสร้างแนวร่วมและก่อความรุนแรงของฝ่ายทีม่ งุ่ สร้างสถานการณ์
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนยังนับเป็นการส่งเสริมหลักนิติธรรม เพื่อที่
จะให้มีสังคมที่เป็นธรรม สร้างสันติสุข และให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ
และชื่นชมในสังคมโลกสืบไป
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บทที่หนึ่ง
ความเป็นมาของสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
สภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เกิดจากพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ระบุให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนใน
ทุกระดับ เช่น ในมาตรา 4 ที่ระบุความหมายของคณะบริหาร ซึ่งระบุไว้ว่า
“คณะบริหาร” หมายความว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน อําเภอ
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
และในมาตรา 9 ระบุไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย” จากมาตรา 4 และมาตรา 9 นี้ทําให้เห็นว่า
ระดับของสภาเด็กและเยาวชน มีตั้งแต่ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
กรุงเทพมหานครและระดับประเทศ
ภายใต้หมวดที่ 3 ส่วนที่ 1 ที่แสดงรายละเอียดในด้านองค์ประกอบ
และหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งก�ำหนดให้แต่ละภาคส่วนต้องจัดตั้ง
* เลขาธิการมูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย
(นธป.) รุน่ ที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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สภาเด็กและเยาวชนขึ้นใน ประเทศไทย โดยองค์ประกอบ และหน้าที่ของ
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 22 – 24 ระบุว่า สภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอประกอบด้วยประธานสภาคนหนึง่ และผูบ้ ริหารอีกไม่เกิน
สิบห้าคน ซึง่ คัดเลือกกันเองจากผูแ้ ทนนักเรียนหรือนักศึกษาจาก สถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในเขตอําเภอ ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป และผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัด
สถานศึ ก ษา โดยคณะบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอมี ห น้ า ที่ ใ น
การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อก�ำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และดําเนินการอื่นจําเป็นเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ สภาเด็กและเยาวชนอาํ เภอ ทัง้ นีส้ ภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม และเสนอแนะและให้
ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่น
มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 31 ระบุองค์ประกอบและหน้าที่
ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ไว้วา่ สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จํานวน
ไม่เกินห้าคนจากแต่ละสภาเด็กและเยาวชน อาํ เภอในจังหวัด โดยคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วย ประธานสภาคนหนึง่ และผูบ้ ริหาร
อีกไม่เกินยีส่ บิ คน ซึง่ คัดเลือกกันเองจากสมาชิกและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้งดําเนินการอื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยมีคณะที่ปรึกษา
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ประกอบด้วย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูอ้ าํ นวยการสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรม
หรือผลงานเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้
จํานวนไม่เกินห้าคน
มาตรา 28 ให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบุให้
สมาชิ ก ประกอบด้ ว ยผู ้ แ ทนนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
(ก) ผู้แทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คัดเลือกจํานวนไม่เกินยี่สิบคน (ข) ผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคัดเลือกจํานวน
ไม่เกินยี่สิบคน (ค) ผู้แทนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาคัดเลือกจํานวนไม่เกินยี่สิบคน และผู้แทนเด็ก
และเยาวชนซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดสถานศึกษา ซึ่งสํานักงานคัดเลือกจาก
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนไม่เกิน 40 คน โดย
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึง่
และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคนซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ดําเนินการอื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผูแ้ ทนสํานักงาน และผูแ้ ทนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนทีม่ กี จิ กรรมหรือ
ผลงานเกี่ยวกับการพัฒนา เด็กและเยาวชนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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แต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคนเป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
มาตรา 31 ระบุถงึ หน้าทีข่ องสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานครไว้วา่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด
หรือเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละเผยแพร่ดา้ นวิชาการ การศึกษา กีฬา
และวัฒนธรรม
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ และ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ได้มี
การจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
4. ออกข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การประชุ ม และการดํ า เนิ น งานตาม
อํานาจหน้าที่
สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบและหน้ า ที่ ข องสภาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง
ประเทศไทย ได้ ระบุไว้ในมาตรา 34 ว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธานสภาคนหนึ่ง และผู้บริหารอีกไม่เกิน
ยี่ สิ บ ห้ า คน ซึ่ ง คั ด เลื อ กกั น เองจากสมาชิ ก สภาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง
ประเทศไทย มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภา และเสนอแผนงานหรือ
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ต่อสํานักงาน
เพื่อประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมทั้งเป็น
ผู้แทน หรือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศไทยใน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ตลอดจนดําเนินการอื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตาม
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วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ในการจัดตั้งและดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบซึ่งระบุไว้ในมาตรา 40 ว่า ให้สํานักงานดําเนินการส่งเสริม
สนับสนุน และประสานงาน การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ในจังหวัดอื่นให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งและดําเนินกิจการ
ของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ด้วยเหตุนี้ สภาเด็กและเยาวชนจึงได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็น
ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2551 และมีการดําเนินงานต่างๆ ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัตฯิ เป็นต้นมาโดยในแต่ละปี ได้มกี ารรายงาน และการประเมินผล
การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งผลการประเมิน ได้บ่งชี้ให้เห็นถึง
ผลสํ า เร็ จ และข้ อ บกพร่ อ งในการดํ า เนิ น งานของสภาเด็ ก และเยาวชน
ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนดําเนินงานสําหรับในปีต่อๆ ไป
............................................

บทที่สอง
สภาเด็กและเยาวชนนานาชาติ
หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สภาเด็กและเยาวชนจึงเกิดขึ้นในประเทศไทย
การดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนบางจังหวัด
สามารถนํามาศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างได้เป็นจํานวนมาก ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ประโยชน์สูงสุดที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเลือกตัวแทนสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอ จังหวัด และประเทศ คุณสมบัติเด่นเฉพาะจะเกิดขึ้น
มากมายทั้งในเรื่องของจิตอาสา จิตสาธารณะ บุคลิกภาพประชาธิปไตย
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ภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี เด็กและเยาวชนจะผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาจากสังคมรอบข้างด้วย โครงการกิจกรรมที่หลากหลายที่คิดค้นกัน
ขึ้นมา และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีความสําเร็จและก้าวหน้าพอสมควร
ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายาม
ทีจ่ ะช่วยเหลือสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง อิสระ และมีเอกลักษณ์
ของตนเองในที่สุด
แม้ในประเทศไทยเพิ่งจะมีการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพียง
สองครัง้ แนวโน้มของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับได้เติบโตพัฒนาและขยาย
เครือข่ายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นตามลําดับ
เพือ่ ให้เห็นตัวอย่างสภาเด็กและเยาวชนในประเทศต่างๆ ทีแ่ ต่ละประเทศ
ให้ความสําคัญในเรือ่ งนีไ้ ว้ นายกิตติ สมานไทย ผูอ้ าํ นวยการสาํ นักงานส่งเสริม
และพิทกั ษ์เด็กเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ งู อายุ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้นาํ เสนอรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน
ในประเทศต่างๆ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน (All-China Youth Federation หรือ
ACYF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) เป็นองค์กร
ของประชาชนภายใต้การนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (ประธานาธิบดีจีน
หูจินเทา เป็นอดีตประธานสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน )
ACYF จะประกอบด้วยองค์กรเครือข่ายที่เรียกว่าสหพันธ์เยาวชน
ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับมณฑล (Province) ระดับอําเภอ (County)
ระดับเมือง (City) ซึ่งจะมีการทํางานเชื่อมโยงด้านนโยบายตั้งแต่ระดับชาติ
ลงมาในแนวทางเดียวกัน แต่การปฏิบัติงานในแต่ละระดับก็จะสามารถ
ดําเนินการได้โดยหน่วยงานแต่ละระดับเอง ทัง้ ในเรือ่ งการบริหารจัดการและ
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งบประมาณ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงเครือข่ายเกิดจากการมีผู้แทนเยาวชน/
ผู้ทํางานเยาวชนจากระดับต่างๆ อยู่ในระดับที่กว้างขึ้น เช่น มีผู้แทนสหพันธ์
เยาวชนชุมชนจากทุกชุมชนอยู่ในสหพันธ์เยาวชนเมือง มีผู้แทนสหพันธ์
เยาวชนทุกมณฑลอยู่ในสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติ ซึ่งผู้แทนในแต่ละระดับนี้
จะเลือกตั้งตัวแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการเยาวชนต่อไป
โครงสร้างการบริหารของ ACYF จะประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับ
การเลือกตั้งจากระดับล่างขึ้นมาเป็นตัวแทนในระดับประเทศ และมีวาระ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุก 5 ปี
นอกจากนั้น ACYF ยังมีองค์กรสมาชิกอื่นๆ ที่ทํางานด้านเยาวชน
เฉพาะเรื่อง เช่น The Chinese Young Volunteers Association, The
Chinese Young Entrepreneur Association ฯลฯ องค์กรเหล่านี้เน้นงาน
ด้านอาสาสมัครที่เยาวชนในภาคส่วนต่างๆ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ประเทศจากสถานะที่ตนเองเป็นอยู่ และนอกจากนี้ยังมีผู้แทนเยาวชนจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม ได้แก่ สถานประกอบการ (เช่น ท่าอากาศยาน
โรงงาน) บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นต้น เข้าไปเป็นตัวแทนใน
คณะกรรมาธิการด้วย เพื่อทําหน้าที่บริหารด้านการส่งผ่านนโยบายด้านการ
พัฒนาเยาวชนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนลงไปสู่แนวทางปฏิบัติในทุกระดับ
ปัจจัยความสําเร็จของงานเยาวชนในประเทศจีนนั้น นับว่าน่าจะ
เกิดจากการจัดโครงสร้างที่ชัดเจนในการจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าระดับ
กระทรวง ซึ่งดูแลภาพรวมในเรื่องนโยบายระดับประเทศ ขณะเดียวกัน
การบริหารนโยบายเกิดจากการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานเครือข่ายทัว่ ประเทศ
และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในทุกระดับ ที่จะนํานโยบายที่ผู้บริหาร
ประเทศก�ำหนดไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ (Ho Chi Communist Youth
Union) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ศ.ศ.1931 (พ.ศ. 2474) เป็นองค์กร
ภาคการเมืองและสังคมของเยาวชนเวียดนามภายใต้การนําและการฝึกฝน
จากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์
สมาชิกของสหภาพประกอบด้วยเยาวชนผูน้ าํ ทีม่ หี วั ก้าวหน้าและต่อสู้
เพื่ออุดมการณ์ของพรรค เป้าหมายของความเป็นเอกราชของชาติและ
ลัทธิสังคมนิยม
ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เรียกว่า สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม
(Vietnam Youth Federation หรือ VYF) จะทําหน้าที่เป็นองค์กรกลาง
เทียบเท่าระดับกระทรวงที่ดูแลงานด้านเยาวชน ขึ้นกับคณะกรรมการ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และมีโครงสร้างเช่นเดียวกับสหพันธ์เยาวชน
แห่ ง ชาติ จี น โดยในสถาบั น ต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ภาครั ฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา บริษัท ฯลฯ ต่างก็มีชมรมหรือ Youth Association
ซึ่งจะเป็นเวที/พื้นที่สําหรับเยาวชนในการทํางานด้านอาสาสมัครเพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนาประเทศทุกแห่ง
ปัจจัยความสําเร็จของงานเยาวชนในเวียดนามนัน้ นอกจากความยึดมัน่
ในอุดมการณ์ความรักชาติและผู้นําแล้ว การมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออก
และมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านเยาวชนเอง นับเป็นเรื่องที่สําคัญและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
สาธารณรัฐสิงคโปร์
สภาเยาวชนสิงคโปร์ (National Council หรือ NYC) เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้รัฐบาลสิงคโปร์ หัวหน้าหน่วยงานในตําแหน่งประธานสภา
ได้แก่ เลขาธิการรัฐสภา และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพัฒนา ชุมชน เยาวชน
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และกีฬา กรรมการ สภาประกอบด้วยกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
เยาวชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานสวัสดิการอาสาสมัคร สือ่ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน ทําหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ โดยการดําเนิน
โครงการต่างๆ การสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ความเป็นผูน้ าํ ของเยาวชนในชุมชน และการเพิม่ ศักยภาพในการพึง่ พาตนเอง
ได้ให้กับเยาวชนกลุ่มต่างๆ และเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
NYC เป็นหน่วยงานประสานงานด้านเยาวชนระดับชาติ จึงเน้นทีจ่ ะให้
การสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น การทําวิจยั และศึกษา การจัดทาํ สือ่ สิง่ พิมพ์
การพัฒนาเครือ่ งมือและทรัพยากร เพือ่ พัฒนาเยาวชนและหน่วยงานเยาวชน
ภาคส่วนต่างๆ
ปัจจัยความสาํ เร็จของงานเยาวชนในสิงคโปร์ เกิดจากความสําเร็จของ
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ขณะเดียวกัน
รัฐบาลยังให้ความสําคัญกับการสร้างชุมชนที่แวดล้อมเยาวชนให้เอื้อต่อ
การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต่การก�ำหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ไปจนถึงการนําไปสู่การปฏิบัติ
ประเทศญี่ปุ่น
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ คื อ National Assembly for Youth
Development หรือ NAYD ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด (Prefecture)
และเมือง (Municipality) และหน่วยงานเยาวชนอื่นๆ ทั่วประเทศ
แนวนโยบายหลักในการดําเนินงาน
1. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมให้เยาวชนสามารถพัฒนา
ตนเองได้
2. เปิดโอกาสให้เยาวชนและดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดย
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การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมดําเนินการ
ด้วยการริเริ่มของเยาวชนเอง
3. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมในการพบปะ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ ผู ้ ค นต่ า งวั ย และมี ค วามแตกต่ า งกั น ทางพื้ น ฐาน
ด้านวัฒนธรรม
4. สร้างโอกาสให้เยาวชนได้เตรียมตนเองเพื่ออุทิศตนให้กับชุมชน
และสังคมโลก
5. สนับสนุนให้ผปู้ กครองซึง่ มีหน้าทีโ่ ดยตรง ได้มบี ทบาททีถ่ กู ต้องใน
การเลี้ยงดูเด็ก
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนใน
สังคมโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีความประสงค์จะช่วยพัฒนาเยาวชน
7. สนับสนุนสถานศึกษา รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ให้เกิด
ความร่วมมือ และร่วมกันพัฒนาเยาชน
8. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเยาวชน
9. ให้ ค วามรู ้ แ ละฝึ ก อบรมผู ้ ทํ า งานเยาวชนและผู ้ นํ า เยาวชน
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเยาวชน
10. ส่งเสริมความร่วมมือโดยใกล้ชิดระหว่างองค์การและหน่วยงาน
ด้านการพัฒนา เยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
คุณลักษณะ 10 ประการที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชน
1. ตรงต่อเวลา
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
4. มีความสะอาด และเป็นระเบียบ
5. อ่อนน้อมถ่อมตน

วัลลภ ตังคณานุรักษ์

311

6. ประหยัด
7. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
8. ซื่อสัตย์สุจริต
9. ไม่นําเรื่องส่วนตัวและหน้าที่รับผิดชอบมาปะปนกัน
10. ทํางานเป็นทีม
การทําคนญี่ปุ่นให้มีคุณลักษณะดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันของ
ทุกภาคส่วนตัง้ แต่สถาบันครอบครัวต้องเป็นตัวอยางทีด่ ใี ห้กบั ลูก สถานศึกษา
จะได้รบั การอบรมและมีครูเป็นตัวอยางทีด่ ี รวมไปถึงเมือ่ เข้าทาํ งานคนญีป่ นุ่
ก็จะสืบทอดเจตนารมณ์ในหลักการประพฤติปฏิบัติตนทั้ง 10 ประการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ญี่ปุ่นไม่ต้องการเฉพาะคนที่เก่งหรือฉลาดเท่านั้น
เนื่องจากคนที่เก่งหรือฉลาดเท่านั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ หากไม่มี
คุณลักษณะที่สังคมญี่ปุ่นต้องการดังกล่าวด้วย
............................................

บทที่สาม
บทบาทและการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับได้ดาํ เนินงานขึน้ อย่างมากมาย ทัง้ ใน
ระดับพื้นที่ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับ ชาติ ดังผลการศึกษาวิจัย
ของ รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ พบว่า “สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ได้
ดําเนินการโครงการต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย และหลากหลาย ซึ่งโครงการ
ที่เกิดมากที่สุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) โครงการกิจกรรมใน พื้นที่ เช่น
ถนนเด็กเดิน กิจกรรมในโรงเรียน (2) โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
(3) โครงการเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การพนัน เหล้า บุหรี่ และ
อบายมุข (4) โครงการพัฒนา/ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (5) โครงการ
ประเภทค่าย ได้แก่ ค่ายเยาวชน ค่ายวิชาการ ค่ายอาสาพัฒนา”
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ขณะเดียวกัน สภาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ ยังได้รบั การยอมรับ
จากหน่วยงานระดับชาติมากมาย ประสานเข้ามาให้รว่ มดําเนินกิจกรรมต่างๆ
อีกมากมาย เช่น คณะกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน สตรีและผูส้ งู อายุ
วุฒิสภา เชิญเข้าร่วมทําโครงการรณรงค์สร้างสํานึกทางการเมืองที่ดีและ
ถูกต้องแก่เยาวชน คณะกรรมการการเลือกตัง้ ได้รว่ มกับสภาเด็กและเยาวชน
ดําเนินการโครงการลูกเสือ กกต. ขึ้นเพื่อติดตาม และตรวจสอบการจัด
การเลือกตั้ง
กล่าวสรุปได้ว่า การได้มีโอกาสคิด วางแผน เขียนโครงการและได้
ลงมือปฏิบตั จิ ริง ถือเป็นการสร้างฐานสํานึกในความเป็นพลเมืองขึน้ ในจิตใจ
ของสภาเด็กและเยาวชน ซึง่ คือพืน้ ฐานสําคัญในการก้าวเข้าสูก่ ารมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองในระดับและมิตติ า่ งๆ อีกทัง้ กิจกรรมโครงการต่างๆ ยังมีสว่ นสําคัญ
ในการสร้างสํานึกพลเมืองแก่กลุม่ เป้าหมายเด็กและเยาวชนทีบ่ รรดาสภาเด็ก
และเยาวชนในระดับต่างๆ ได้ดําเนินการขึ้น
อย่างไรก็ตาม การดาํ เนินการของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับยัง
ประสบปัญหาอยู่พอสมควร ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว พบว่ามี
ปัญหาหลักๆ 5 ประการด้วยกัน ได้แก่ (1) งบประมาณและแหล่งทุนที่มี
อย่างจํากัด (2) การเอาใจใส่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตามกฎหมาย
ยังไม่สง่ เสริมและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ (3) การสนับสนุนจากองค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังอยู่ในขอบเขตจํากัด (4) ความรู้และ
ประสบการณ์ในการทาํ งานยังมีนอ้ ย (5) สถานทีท่ าํ งานยังมีเพียงโต๊ะตัวเดียว
ในสํานักงานส่วนราชการ
............................................
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จากการก่อเกิดของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับและการมีสว่ นร่วม
ดําเนินกิจกรรมมากมายทั้งในหมู่บ้าน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัดและ
ระดับประเทศ จึงสรุปได้ว่าสภาเด็กและเยาวชนฯ ได้เรียนรู้และก่อเกิด
สํานึกพลเมืองและก้าวเข้ามามีสว่ นร่วมในทางการเมืองหลายต่อหลายลักษณะ
ตั้งแต่
1. ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนฯ ในระดับ
ต่างๆ ตามท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่
2. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนฯ หลายคนได้รับ
การเลือกสรรขึ้นเป็นระดับบริหาร ได้แก่ ประธาน รองประธาน กรรมการ
ในสภาเด็กและเยาวชนฯ ระดับต่างๆ
3. ได้ ร ่ ว มศึ ก ษา ร่ ว มวางแผน ร่ ว มเขี ย นโครงการ ร่ ว มดํ า เนิ น
กิ จ กรรม ตลอดจนถึ ง ร่ ว มก� ำ หนดนโยบายการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับชาติ
4. ได้ลงมือปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น
จัดทําโครงการรณรงค์เลือกคนดีที่ไม่โกงเข้าสภา การตระเวนให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแก่เด็กในสถานศึกษาต่างๆ การได้รับ
ความไว้วางใจให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง โดยเป็น
ลูกเสือ กกต. (โครงการหนึ่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ฯลฯ
5. ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการนิตบิ ญั ญัติ โดยร่วมเป็นคณะกรรมาธิการฯ
พิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนฯ รวมทั้งก�ำลังร่วมกัน
พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550” ฉบับนีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
และเป็นร่างที่สภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมโดยตรง
............................................
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บทส่งท้าย
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
การเกิดขึ้นของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นับเป็นหลักสําคัญประการหนึง่
ทีม่ สี ว่ นในการสร้างพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ การแลกเปลีย่ น การลงมือปฏิบตั โิ ดยตรง
ซึ่งได้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในสภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆ
และเยาวชนทั่วไป ได้ตื่นตัวและสนใจ เข้าใจ ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ
ทั้งโดยอ้อมและโดยตรงอย่างสร้างสรรค์
กระนั้นก็ตาม เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสํานึก
พลเมืองแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ข้อที่ควรคํานึง
และส่งเสริมก็คือ
1. เพิ่มงบประมาณให้สภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับเพิ่มขึ้น เพราะ
ในปัจจุบันได้งบสนับสนุนน้อยมาก คือระดับอําเภอๆ ละ 10,000 บาท/ปี
ระดับจังหวัดๆ ละ 100,000-150,000 บาท/ปีตามขนาดของแต่ละจังหวัด
ระดับชาติปีละ 400,000 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวทํากิจกรรมต่างๆ
ได้น้อยมาก
2. ควรที่สถาบันการศึกษา สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่ดําเนินการ
เปิดหลักสูตรขึ้นอย่างมากมาย ควรจะให้มีผู้แทนเยาวชนในสภาเด็กและ
เยาวชนระดับชาติเข้ามาร่วมศึกษาเรียนรูด้ ว้ ย หรือดาํ เนินการสร้างหลักสูตร
“การมีสํานึกพลเมืองที่สร้างสรรค์” หรือ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” ขึ้น
โดยผู้เข้าศึกษาคือสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ เพราะกลุ่มเหล่านี้คือ
ฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
3. รัฐสภาที่มีหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่ง คือการบัญญัติกฎหมาย
แม้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 จะบัญญัติไว้ใน “มาตรา 152 ว่า “การพิจารณา
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ร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภา
ผูแ้ ทนราษฎร มิได้พจิ ารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรตัง้
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์กรเอกชนเกีย่ วกับบุคคล
ประเภทนั้น มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
ทั้งนี้โดยมีสัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน” ประการนี้เองที่เป็นช่องทาง
สําคัญในการแต่งตั้งผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนเข้าไปเป็นกรรมาธิการฯ
ด้วย
4. สํานักงานซึ่งหมายถึงสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและทํางานร่วมกับสภาเด็กและ
เยาวชนในทุกระดับ จําเป็นจะต้องเกือ้ หนุนให้สภาเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนประเทศต่างๆ และพยายามให้มกี ารเชือ่ มโยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันอย่างกว้างขวางต่อไป
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ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์*

ความส�ำคัญ ที่ดิน นิติธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ โฉนดชุมชน
ที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติขั้นมูลฐานที่สำ� คัญที่สุด เพราะที่ดินเป็น
ทีผ่ ลิตอาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม และยารักษาโรค แหล่งก�ำเนิดทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สำ� คัญได้แก่ ป่าไม้ ต้นน�้ำ  ล�ำธาร ตลอดจนเป็นที่พักผ่อน ที่อยู่อาศัย และ
เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษที่มีสถานะเป็นทั้งสินทรัพย์แท้จริง (Real
Asset) และสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Asset) ท�ำให้ที่ดินมีบทบาท
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเป็นต้นทุนในการผลิต   และหลักทรัพย์ในการ
ค�้ำประกันการช�ำระหนี้ ที่ดินที่มีหนังสือรับรองสิทธิตามประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ (โฉนด น.ส.3) จึงกลายเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าสูงเพิม่ มากขึน้ ในปัจจุบนั
ทรัพยากรทีด่ นิ มีจำ� นวนจ�ำกัด ท�ำให้ทดี่ นิ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งการของประชาชนมาก
ยิง่ ขึน้ และนับวันจะมีราคาสูงขึน้ ทีด่ นิ ทีม่ หี นังสือรับรองสิทธิจงึ ถูกน�ำมาใช้ใน
มิติของทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
แต่เนือ่ งจากการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการน�ำทีด่ นิ มาออก
เอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย   ท�ำให้ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิในหลาย
พื้นที่ถูกเพิกถอนสิทธิ   ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานรัฐ
ละเลย ไม่ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมาย   ท�ำให้ที่ดินจ�ำนวนมากที่มีเอกสาร
* รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ.
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สิทธิและเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกันการช�ำระหนี้ ไม่มีการใช้ประโยชน์
กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ท�ำให้ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิตกอยู่ในมือของกลุ่ม
นายทุนเพียงไม่กี่ตระกูล ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร คนยากจนซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง จึงมีการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยเฉพาะพื้นที่ป่า  ท�ำให้ปัญหาข้อพิพาทในเรื่องที่ดินจึงเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจซึง่ เกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมากในทุกพืน้ ทีแ่ ละนับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยยึดหลักนิติรัฐ (Legal State) โดยรัฐจ�ำกัดอ�ำนาจของตนอยู่ภายใต้
กฎหมาย ปัญหาข้อพิพาทในเรื่องที่ดินก็มิได้ลดน้อยลงไปแต่อย่างใด ในทาง
ตรงข้ามปัญหาข้อพิพาทในเรื่องที่ดินกลับมีการแก้ไขปัญหาโดยมิได้ใช้
กฎหมาย หากแต่เป็นการใช้หลักรัฐศาสตร์เข้ามาแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ส่งผลให้ในหลายพื้นที่เกิดความเข้าใจผิดและไม่เชื่อถือในกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
อย่ า งไรก็ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัตศิ าสตร์รฐั ธรรมนูญไทย
ที่ได้บัญญัติรับรู้ถึงความมีอยู่และความส�ำคัญของหลักนิติธรรม
“มาตรา 3  วรรคสอง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
รวมทั้ ง องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักนิติธรรม”
หลักนิติธรรมจึงถูกกล่าวอ้างเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น
เพือ่ ก่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักนิตธิ รรมในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในเรือ่ ง
ทีด่ นิ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนและลดปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
ในสังคม จึงได้ศึกษากรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้
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1. กรณีปญ
ั หาการออก น.ส.3โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใน 3 อ�ำเภอ
ของจังหวัดอุทัยธานี
เนือ่ งจากกรมป่าไม้พบว่ามีการออก น.ส.3 ก. โดยไม่ชอบ จึงมีหนังสือ
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2523 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิกถอน น.ส.3 ก.
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ แต่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดในขณะนัน้
แล้วเห็นว่าจะเกิดผลกระทบตามมา จึงใช้ดุลพินิจไม่สั่งเพิกถอน ต่อมา                 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ทั้ง 5 ป่าดังกล่าวให้ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)                  
เพื่อน�ำไปด�ำเนินการปฏิรูปที่ดิน   ทางกรมป่าไม้ได้มีหนังสือลงวันที่ 12
เมษายน 2544 ถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อขอให้พิจารณาเพิกถอน น.ส.3 ก. ที่
ออกโดยไม่ชอบอีกครั้งหนึ่ง
กรมทีด่ นิ จึงตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า สภาพทีด่ นิ ในปัจจุบนั เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม เป็นที่ตั้งชุมชน หมู่บ้านต่างๆ และเป็นที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่มีสภาพของป่าไม้แต่อย่างใด หากต้องเพิกถอน น.ส.3 ก. จะ
ท�ำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ได้น�ำ น.ส.3 ก.
ไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันในการกู้ยืมเงินไปลงทุน ทางกรมที่ดินได้จัด
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 เพื่อหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมเห็นว่า หากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีสถานะ
ทางกฎหมายเป็นป่าสงวนแห่งชาติ การเพิกถอน น.ส.3 ก. ที่ออกไปโดย            
ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีผลกระทบต่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วข้องอย่างมาก และพืน้ ทีด่ งั กล่าวก็ไม่มสี ภาพเป็นป่าไม้แล้ว แนวทางการ
แก้ปัญหาควรด�ำเนินการโดยออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติทั้ง
5 ป่า ทีป่ ระชุมจึงให้หารือส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า พืน้ ทีป่ า่ สงวน
แห่งชาติทั้ง 5 ป่า ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติส่งมอบให้ ส.ป.ก.รับไปด�ำเนินการ
จะยังคงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.อยูห่ รือไม่
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1.1 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ให้ความเห็นข้อกฎหมายกรณี
1
ที่กรมที่ดิน ได้ออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ก�ำหนดจังหวัดที่จะท�ำการส�ำรวจพิสูจน์สอบสวนการท�ำประโยชน์เพื่อ
ออกหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2519 จ�ำนวน
5,748 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 109,009 ไร่ 2 งาน 69.6 ตารางวา โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งแต่ปี                
พ.ศ. 2519 ครอบคลุมพื้นที่ 3 อ�ำเภอในจังหวัดอุทัยธานี คือ อ�ำเภอบ้านไร่                  
อ�ำเภอห้วยคต และ อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี   เนื่องจากที่ดินอยู่ใน           
เขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2513            
ให้รักษาป่าปลายห้วยกระเสียว ป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน และ
ป่าเขาต�ำแยและป่าเขาราวเทียน ให้เป็นป่าไม้ถาวร รวมถึงป่าห้วยทับเสลา
และป่าห้วยคอกควาย และป่าเขาพุวนั ดี ป่าห้วยกระเสียวและป่าเขาราวเทียน  
ให้รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรด้วย  และต่อมาภายหลังได้ออกกฎกระทรวง
ให้ “ป่ า ห้ ว ยทั บ เสลาและป่ า ห้ ว ยคอกควาย” และ “ป่ า เขาพุ วั น ดี
ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน” เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าใน
ขณะที่ออกกฎกระทรวง จะมีมติ ครม.ก�ำหนดเขตป่าไม้ถาวรแล้วหรือไม่
พืน้ ทีน่ นั้ ย่อมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่ ผูใ้ ดจะมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ในทีด่ นิ ไม่ได้ และทีด่ นิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกไ็ ม่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินได้ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ดังนัน้ น.ส.3 ก. จึงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พืน้ ทีด่ งั กล่าวยังคงมีสถานะ
เป็นป่าไม้ถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติแล้วแต่กรณี
1

หนังสือกรมที่ดิน ด่วนมาก ที่ มท 0516.2/04761 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 ถึง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ต่อมา ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 และวันที่ 4
พฤษภาคม 2536 ให้น�ำป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 5 ป่า ในส่วนที่มีพื้นที่เหมาะสม
มาด�ำเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ แต่ ส.ป.ก.ยืนยันว่า ส.ป.ก.มิได้เข้าไปด�ำเนินการใน
ส่วนพืน้ ทีแ่ ปลงทีไ่ ด้มกี ารออก น.ส.3 ก. แล้วดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 7) เห็นว่า การจะออก พ.ร.ฎ.ก�ำหนดเขตปฏิรูปที่ดินจะมีผลเป็นการ
เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบ 2 ประการ คือ ครม.
มีมติให้ด�ำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น
และ ส.ป.ก.จะน�ำทีด่ นิ แปลงนัน้ ไปด�ำเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ ด้วย เมือ่ ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ส.ป.ก.ยังมิได้เข้าไปด�ำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณใด
พื้นที่นั้นยังคงมีสถานะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่เช่นเดิม2
1.2 การแก้ไขปัญหา
ในทางข้อเท็จจริงในพืน้ ทีไ่ ม่มสี ภาพความเป็นป่าหลงเหลืออยูแ่ ล้ว
และประชาชนน�ำเอกสารสิทธิไปจ�ำนองกับธนาคารเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ ตีความ
เช่นนีจ้ ะท�ำให้ธนาคารเร่งรัดหนีส้ นิ หรือไม่รบั จ�ำนอง ซึง่ สวนทางกับนโยบาย
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน หากมีการเพิกถอนอาจมีการฟ้องร้องซึง่ มีปญ
ั หาตาม
มาอีกมาก ที่ส�ำคัญประชาชนต้องการ น.ส.3 ก. มากกว่า ส.ป.ก.4-01 และ
ต้องการให้เพิกถอนสภาพป่า
ต่อมายงยุทธ   ติยะไพรัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในบันทึกร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้
จังหวัดอุทัยธานีด�ำเนินการ 5 ข้อ คือ
(1) กันแนวเขต โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะท�ำงาน กัน
พื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนราชการ ตลาด อาคารพาณิชย์ ที่มี น.ส.3 ก. โดย
2

“3 อ�ำเภออุทัยธานี   ป่วน น.ส.3ก. แสนไร่ผิดกม.” มติชน (26 มิถุนายน 2549).
Online Available : 7 July 203,   http://www.onep.go.th/envnews/news_item.
asp?NewsID=645
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จะออกโฉนดให้
(2) พื้ น ที่ ท� ำ การเกษตรที่ ไ ด้ ม าโดยชอบตามกฎหมายเดิ ม
ทั้งนิคมสหกรณ์หรือการปฏิรูปที่ดินถือได้ไม่เกินรายละ 50 ไร่ หากเกิน
50 ไร่ขึ้นไปและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หมด ให้นายอ�ำเภอเจรจาตัดที่ดิน
ปลูกพืชระยะสั้น อ้อย มันส�ำปะหลัง หรือระยะยาว 10-20 ปี เมื่อได้ผลผลิต
ให้จ่ายค่าเช่า โดยท�ำสัญญากับทางราชการ
(3) กรณีทดี่ นิ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างแนวเขตป่าไม้ ให้กนั พืน้ ทีถ่ กู ต้องออก
มาให้ชัดเจน โดยให้นายอ�ำเภอ ป่าไม้ ที่ดิน ชาวบ้านท�ำความตกลงกัน
(4) เมื่อปรับปรุงแนวเขตป่าไม้แล้ว ที่ดินผืนใดยังคงอยู่ในเขตป่า
แต่ไม่ใช่ต้นน�้ำล�ำธาร สภาพเสื่อมโทรม ให้กรมป่าไม้พิจารณาออกเอกสาร
สิทธิท�ำกิน (ส.ท.ก.) ให้ผู้ครอบครองเพื่อท�ำกิน และ
(5) ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ เ ดิ ม และหมดสภาพป่ า หรื อ
เสื่อมโทรม ให้กรมป่าไม้พิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อออก
เอกสารสิทธิ3
1.3 บทวิเคราะห์
ปัญหาทีต่ อ้ งพิจารณาต่อไปคือ การใช้หลักรัฐศาสตร์แก้ไขปัญหา
กรณีการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก.โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพืน้ ที่ 3 อ�ำเภอ
จังหวัดอุทัยธานีนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่
หากพิจารณาหลักนิตธิ รรม ซึง่ เป็นหลักการธรรมาภิบาลทีบ่ คุ คล
ทุกคน สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อกฎหมายต่าง ๆ ทีไ่ ด้ประกาศใช้ โดยมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียม
3

“กันพื้นที่นส.3ก. พ้นเขตป่าอุทัยฯ “ยุงยุทธ” รับขวัญสกัดพวกบุกรุก!” มติชน
(28 มิถุนายน 2549). Online Available : 9 July 2013,  http://www.environnet.in.th/
news/news_detail.asp?id=2040
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และการใช้ตัดสินพิพากษาอย่างอิสระและสอดคล้องกับบรรทัดฐานและ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ยังก�ำหนดให้มีการวัดค่าด้วยว่า         
ได้มีการยึดหลักการในเรื่องความเป็นสิ่งสูงสุดของกฎหมาย ความเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย หลักภาระรับผิดชอบต่อกฎหมาย ความยุติธรรมในการใช้
กฎหมาย หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ความชัดเจน
ของกฎหมาย การหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีไ่ ร้กฎเกณฑ์เป็นไปตามอ�ำเภอใจ และ
ความโปร่งใสทางกฎหมาย4
ปัญหาข้อพิพาทในกรณีนี้  เกิดจากความบกพร่องในการท�ำงาน
ของหน่วยงานรัฐที่ไม่มีการประสานงานกันระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้
และการใช้แผนทีใ่ นการก�ำหนดเขตพืน้ ทีค่ นละฉบับ  ก่อให้เกิดการด�ำเนินงาน
ที่ผิดพลาด  ส่งผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินของประชาชนในพื้นที่ 3 อ�ำเภอใน
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ที่ สุ จ ริ ต และเสี ย ค่ า ตอบแทนในการซื้ อ ที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว
การเพิกถอนหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ในพืน้ ที่ 3 อ�ำเภอ ย่อมไม่เป็นผลดี
ต่อประชาชน อันจะก่อให้เกิดปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย  เนือ่ งจากกระทบ
สิทธิของประชาชน ประกอบกับที่ดินส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันหนี้
ในการกูย้ มื เงินไปลงทุน อันจะส่งผลให้ธนาคารใน 3 อ�ำเภอไม่สามารถบังคับ
ช�ำระหนี้ได้ ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีได้ นอกจากนี้
การออกหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์มิได้กระทบสิทธิของบุคคลอื่น  และ
ประชาชนในพื้นที่ก็มิได้กระท�ำการละเมิดกฎหมายแต่อย่างใด    หากแต่
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีม้ ดี ว้ ยกันหลายเรือ่ ง คือ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 ประมวลกฎหมายที่ดิน และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  แต่เนือ่ งจากการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
ตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประมวลกฎหมายที่ดิน เกิดความ
4

มาห์เดฟ โมฮ�ำน, หลักนิติธรรมส�ำหรับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน : การท�ำ
การศึกษาวิจัยในระดับเส้นฐาน. HRRC Baseline Study on Rule of Law in ASEAN
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ผิดพลาดขัดแย้งกัน  เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและหน่วยงานรัฐ
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปตามหลักนิตธิ รรม  การให้ความคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ
แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สุจริต  จึงถือว่าก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  

2. กรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินจังหวัดล�ำพูน
ปัญหากรณีการบุกรุกที่ดินจังหวัดล�ำพูนได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2540
ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ท�ำให้ชาวบ้านจ�ำนวนมากอพยพกลับ
ไปยังชุมชนทีต่ นเองเคยอยู่ ในระหว่างปี 2543 และ 2545 เกษตรกรไร้ทดี่ นิ
รวมตัวกันเป็นขบวนการเคลือ่ นไหวเพือ่ การปฏิรปู ทีด่ นิ และมีปฏิบตั กิ ารยึดครอง
ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างและที่ดินที่มีข้อพิพาทในพื้นที่ของตน เกษตรกรจ�ำนวน
3,798 คนเข้าร่วมในขบวนการปฏิรูปที่ดินชุมชน และมีการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างจ�ำนวน 14,309 ไร่ และยังมีการน�ำระบบถือครองที่ดิน              
แบบใหม่มาใช้ทเี่ รียกว่า “โฉนดชุมชน” และมีการจัดท�ำระเบียบและหน่วยงาน
เพื่อการบริหารที่ดินอย่างยั่งยืน โดยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)                 
เรียกร้องรัฐบาลให้นำ� ทีด่ นิ ของเอกชนมาจัดสรรให้กบั ชุมชนท้องถิน่ ในปี 2544
มูลนิธิสถาบันที่ดินรายงานว่า 70% ของที่ดินซึ่งมีการครอบครองหรือมีการ
โฉนดตามกฎหมาย ได้ถูกทิ้งร้างหรือถูกปล่อยไว้เฉยๆ ไม่มีการน�ำมาใช้
ประโยชน์ หรือไม่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์เต็มที่ ในเดือนเมษายน 2544
สหพั นธ์ เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) มีข้อตกลงกั บรัฐ บาลให้ส อบสวน
สถานภาพการถือครองทีด่ นิ ประเภทต่างๆ และเริม่ โครงการปฏิรปู ทีด่ นิ น�ำร่อง
ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�ำพูน5  ท�ำให้มีการบุกรุกที่ดินรกร้างว่างเปล่า
5

ประเทศไทย: เรียกร้องให้ร่วมสังเกตุการณ์ การฟังค�ำพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิทธิ
ในที่ดิน และนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ศาลจังหวัดล�ำพูน. Online Available :
9 July 2013 http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-0952012-TH
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ไม่มีการใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในหลายพื้นที่ ต่อมา
เดือนเมษายน 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อการบุกรุก
ที่ดิน
2.1 สถานการณ์การต่อสู้ของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินท�ำกิน ใน จังหวัดล�ำพูน โดยการสนับสนุน
ของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้เข้าส�ำรวจและครอบครอง
และท�ำประโยชน์ จนถูกจับกุมในข้อหาบุกรุกในพื้นที่ต่อไปนี้
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบ้านโฮ่ง  กลุม่ เกษตรอ้างว่า บ้านศรีเตีย้ ต.ศรีเตีย้
มีการออกโฉนดทับที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเนื้อที่
1,200 ไร่ บ้านดงขีเ้ หล็ก ต.ศรีเตีย้ มีการออกโฉนดทีด่ นิ ทับทีส่ าธารณประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน และพื้นที่โครงการจัดสรรหนองปลาสวายเนื้อที่
1,000 ไร่ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย นายทุนกว้านซื้อที่ดินทิ้งร้างไว้ เนื้อที่ 50
ไร่ บ้านท่ากอม่วง ต.หนองปลาสวาย   และออกโฉนดที่ดินทับที่สาธารณะ
ประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้รว่ มกัน และพืน้ ทีโ่ ครงการจัดสรรหนองปลาสวาย
เนื้อที่ 1,000 ไร่ บ้านหนองเขียด ต.หนองปลาสวาย มีการออกโฉนดที่ดิน
ทับทีส่ าธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้รว่ มกัน และพืน้ ทีโ่ ครงการจัดสรร
หนองปลาสวาย เนือ้ ที่ 1,700 ไร่ บ้านหนองสูน ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง
จ.ล�ำพูน นายทุนออกโฉนดที่ดินทับที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน พื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินหนองปลาสวาย และ
โครงการพระราชด�ำริลุ่มน�้ำแม่ปิง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,700 ไร่
ในพื้นที่อ�ำเภอป่าซาง กลุ่มเกษตรอ้างว่า บ้านไร่ดง ต.น�้ำดิบ
นายทุนออก น.ส.3 ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ สค.1 จากพื้นที่อื่นมา
สวมออก น.ส.3 ก. รวมเนื้อที่ 426 ไร่ บ้านโป่งรู ต.นครเจดีย์ มีการออก
ส.ป.ก.4-01 โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ออกให้กับนายทุน) และทิ้งที่ดินให้
รกร้างเนื้อที่ 303 ไร่  บ้านสันห้างเสือ ต.นครเจดีย์ นายทุนทิ้งที่ดินให้รกร้าง
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ศาลสัง่ ยึดทีด่ นิ เนือ้ ที่ 325 ไร่ บ้านสันป่าฮัก ออก ส.ป.ก.4-01 โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (ออกให้กบั นายทุน) และทิง้ ทีด่ นิ ให้รกร้าง เนือ้ ที่ 40 ไร่ บ้านไร่กอค่า
ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล�ำพูน นายทุนออกโฉนดทีด่ นิ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ออกทับที่ดิน ส.ป.ก. ล�ำห้วย และพื้นที่มีความลาดชันเกิน 35% ทิ้งที่ดินให้
รกร้างว่างเปล่า เนื้อที่ 180 ไร่ บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ นายทุนออก                
น.ส.3ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทับที่ดินชลประทาน ทิ้งที่ดินให้รกร้าง              
ว่างเปล่า บ้านพระบาท ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล�ำพูน นายทุนทิ้งที่ดินให้
รกร้างว่างเปล่า เนื้อที่ 330 ไร่
ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอจอมทอง กลุ ่ ม เกษตรอ้ า งว่ า บ้ า นคานาอั น
ต.สบเตีย้ ะ นายทุนทิง้ ทีด่ นิ ให้รกร้างว่างเปล่า เนือ้ ที่ 40 ไร่ และเป็นทีด่ นิ เปล่า
ไม่มีเอกสารสิทธิเนื้อที่ 60 ไร่ บ้านดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ กิ่ง อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่ นายทุนทิ้งที่ดินให้รกร้างว่างเปล่า เนื้อที่ 557 ไร่
ในพื้นที่กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง บ้านเวียง ต.หนองล่อง นายทุน                    
ออกโฉนดที่ดินทับหนองน�้ำสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 52 ไร่ บ้านท่าหลุก
ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�ำพูน นายทุนออกโฉนดที่ดินทับที                   ่
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ 700 ไร่ บ้านแพะใต้
ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�ำพูน นายทุนออกโฉนดที่ดินทับที่
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ 600 ไร่
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 เครือข่ายองค์กรประชาธิปไตย
องค์กรภาคประชาชน เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
โดยผ่านนายสุธี สุทธิสมบูรณ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร เพื่อ
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียกเลิกมติ ครม.วันที่ 23 เมษายน 2545 ที่ให้
ข้าราชการฝ่ายปกครองใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับขบวนการ
ภาคประชาชน ซึ่งเสมือนเป็นการเปิดช่องให้มีการจับกุมเกษตรกรในจังหวัด
ล�ำพูน 25 คน และถูกออกหมายจับ 67 คน โดยตั้งข้อหาบุกรุก รวมทั้งหมด
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1,067 คดี ซึง่ เห็นว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาผิดทาง พร้อมทัง้ ขอให้นายกรัฐมนตรี
สั่งการเร่งตรวจสอบและสั่งการให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ได้มา                    
โดยมิชอบตามกรอบ ครม.วันที่ 9 เมษายน และขอให้รัฐบาลมีนโยบาย                     
การปฎิรูปที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า เพื่อกระจาย
การถือครองที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้ถึงแก่เกษตรกร                          
ผู้ยากไร้และคนจนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม6
ในปี 2549 ขบวนการปฏิรปู ทีด่ นิ ของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
ได้ร่วมมือกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยรณรงค์เพื่อเกษตรกร              
ไร้ที่ดินทั่วประเทศ เสนอให้เชื่อมโยงนโยบายการจัดสรรที่ดินอย่างเท่าเทียม
เข้ากับการจัดตั้งกองทุนที่ดิน การเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและด�ำเนิน
โครงการออกโฉนดชุมชนเมือ่ ปลายปี 2550 รัฐบาลไทยได้ตอบรับต่อข้อเสนอ
ของเครือข่ายปฏิรปู ทีด่ นิ แห่งประเทศไทย โดยมีการตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
เพือ่ แก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรปู ทีด่ นิ แห่งประเทศไทย7  เพือ่ ให้มกี ารออก
โฉนดชุมชนตามกฎหมาย การจัดตั้งธนาคารที่ดินแห่งชาติซึ่งท�ำหน้าที่
ประสานงานการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยและไร้ที่ดิน และ
การเสนอร่างกฎหมายเพือ่ เก็บภาษีทดี่ นิ ในอัตราก้าวหน้า ท�ำให้ในหลายพืน้ ที่
ในจังหวัดล�ำพูนมีการออกโฉนดชุมชน เช่น บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2 ต.ศรีเตี้ย
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน มีการออกโฉนดชุมชนจ�ำนวน 481 แปลง เนื้อที่รวม
ประมาณ 1,440 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ให้แก่ประชาชนจ�ำนวน 400 ราย
มูลค่า 300 ล้านบาท8 และหมู่ 3 บ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล�ำพูน
6

สถานการณ์ ความเคลื่อนไหว - นโยบายที่ดิน ที่ดินล�ำพูน Online Available :
7 July 2013. http://www.thaingo.org/story/info_025.htm
7
ค� ำ สั่ ง ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 71/2552 ลงวั น ที่ 9 มี น าคม 2552 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอ�ำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
8
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ, ล�ำพูน-ล�ำพูนมอบโฉนดที่ดินแก่ชาวบ้านสันปูเลย 481
แปลง. ส�ำนักข่าวเนชัน่ (14 มิถนุ ายน 2556) Online Available : 10 July 2013,   http://77.
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โดยพื้ น ที่ ที่ ส ามารถออกเป็ น โฉนดชุ ม ชนมี 142 ไร่ 92 ตารางวา
ราษฎร จ�ำนวน 259 คน จาก 89 ครัวเรือน9 เป็นต้น ท�ำให้ในหลายพื้นที่มี
การบุกรุกที่ดินเพื่อเรียกร้องให้ออกโฉนดชุมชน
2.2 สถานการณ์ของการต่อสู้ของกลุ่มนายทุนที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ทีด่ นิ ทีเ่ กษตรกรไร้ทดี่ นิ ท�ำกิน ในจังหวัดล�ำพูนเข้าไปท�ำประโยชน์
ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ (โฉนด, น.ส.3) ที่เจ้าของที่ดินทิ้งร้าง
ไม่เข้าท�ำประโยชน์ ท�ำให้เจ้าของที่ดินเข้าแจ้งความด�ำเนินคดีกับกลุ่ม
เกษตรกรผู้บุกรุกที่ดินในทุกพื้นที่   บางแปลงก็เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ในการ
ค�้ำประกันการช�ำระหนี้   ท�ำให้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบุกรุกที่ดินใน
จังหวัดล�ำพูนจึงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น   เมื่อก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจบุก
จับกุมด�ำเนินคดีกบั ผูบ้ กุ รุกทีด่ นิ ท�ำให้มคี ดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาลเป็นจ�ำนวนมาก   และในหลายคดีที่ศาลลงโทษจ�ำเลยในข้อหาบุกรุก
บางรายได้ถูกลงโทษจ�ำคุกไปแล้ว เช่น ชาวบ้านบ้านท่าหลุก ต.หนองล่อง
กิง่ อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�ำพูน ได้ถกู ลงโทษจ�ำคุกจ�ำนวน 20 ราย  ในจ�ำนวนนี้
เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย และที่บ้านดงขี้เหล็ก ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน
จ�ำนวน 2 ราย   ทั้งหมดได้รับการอภัยโทษเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 255310
และนายทุนบางคนก�ำลังด�ำเนินการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิกถอน
หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ดังกล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย11 และใน
nationchannel.com/video/354052/
9
“มาร์คเล็งเดินสายแจกโฉนดชุมชนล�ำพูน.” คมชัดลึก (5 เมษายน 2554) Online
Available : 9 July 2013,  http://www.komchadluek.net/detail/20110405/94068
มาร์คเล็งเดินสายแจกโฉนดชุมชนล�ำพูน.html#.Udy7yayUm-0
10
ภู “เชียงดาว”. คดีที่ดินล�ำพูน...รัฐ นายทุน ชาวบ้าน บนความเหลื่อมล�้ำ
กระบวนการยุติธรรม!? (ตอน 1) (17 พ.ค. 2555). Online Available : 9 July 2013,  
http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n6_17052012_02
11
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 33/2548 ลงวันที่ 19
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บางคดีชาวบ้านยอมรับว่าเป็นที่ดินของนายทุนจริงแต่มีการทิ้งร้างไม่ท�ำ
ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ของปัญหา คงต้องศึกษากรณี
ตัวอย่าง ดังนี้
กรณีตัวอย่างที่ 1 ความขัดแย้งในหมู่บ้านไร่ดง บ้านแม่อาว
ราวประมาณปี พ.ศ. 2500 บรรพบุรษุ ของตระกูลนันทขว้าง ได้ถากถางพืน้ ที่
บางส่วนโดยจ้างชาวบ้านในหมู่บ้านไร่ดง บ้านแม่อาวช่วยปรับพื้นที่และ
ปลูกต้นไม้ ต่อมาที่ดินผืนดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งไว้และไม่มีคนใครเข้ามาดูแล
หรือเข้ามาใช้ประโยชน์ เดือนพฤศจิกายนปี 2543 ชาวบ้านในหมู่บ้านไร่ดง
บ้านแม่อาวน้อยและบ้านหนองสมณะใต้ที่มีชายเขตของหมู่บ้านติดกับพื้นที่
ดังกล่าวจึงรวมตัวกันจ�ำนวน 282 ครอบครัว ร่วมกันถากถางเพื่อปรับพื้นที่
ส�ำหรับท�ำการเพาะปลูกพืช แต่หลังจากเข้าถากถางได้ประมาณ 1 ชั่วโมง
ที่ดินจ�ำนวน 426 ไร่ สมาชิกในตระกูลนันทขว้างเข้ามาอ้างสิทธิความเป็น
เจ้าของ และอ้างว่าได้ครอบครองโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย  บุคคล
ในตระกูลนันทขว้างจะได้ด�ำเนินการทางกฎหมายด้วยการฟ้องร้องข้อหา
บุกรุกทรัพย์สินผู้อื่นกับชาวบ้าน แต่ชาวบ้านยังคงท�ำการเพาะปลูกในที่ดิน
ผืนดังกล่าวต่อไป พร้อมกับท�ำการตรวจสอบการได้มาและความถูกต้อง                    
ของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ที่ตระกูลนันทขว้างได้กล่าวอ้างแต่เมื่อท�ำการ
ตรวจสอบในตอนหลัง พบว่า มีเพียง 290 ไร่เท่านั้นที่มีเอกสารสิทธิหรือ
โฉนด ส่วนที่เหลืออีก 136 ไร่ นั้นเป็นเพียงการอ้างสิทธิครอบครอง โดยไม่มี
หลักฐานมายืนยันและรับรองการได้มา12  
กรณีตัวอย่างที่ 2 บ้านแพะใต้และบ้านท่าหลุก ปี พ.ศ.2533 ได้
มีนายทุนจากจังหวัดเชียงใหม่ ในนามบริษัทอินทนนท์การเกษตรได้เข้ามา
กันยายน  2548
12
กิ่ ง กาญจน์ ส� ำ นวน, การเคลื่ อ นไหวของขบวนการต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น
จังหวัดล�ำพูน, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
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ด�ำเนินการออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินโดยการเดิน
ส�ำรวจ ในพืน้ ทีท่ บี่ ริษทั ได้ซอื้ จากชาวบ้านทีม่ หี ลักฐานแสดงการถือครองทีด่ นิ
(น.ส.3 และสค.1) บางส่วนในเขตบ้านแพะใต้และบ้านท่าหลุก และได้นำ� พืน้ ที่
ทั้ ง หมดไปจั ด สรรเป็ น รี ส อร์ ท สวนเกษตรขนาดใหญ่ ( ปลู ก ล� ำ ไย) และ
แบ่งแปลงขาย พร้อมกันนี้บางบริษัทที่มีที่ดินใกล้เคียงได้มอบที่ดินจากการ
กว้านซื้อให้เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ คือ กิ่ง อ.เวียงหนองล่องในปัจจุบัน เพื่อ
เป็นแรงกระตุ้นการซื้อที่ดินในแปลงจัดสรรบริษัทอินทนนท์การเกษตรได้น�ำ 
โฉนดที่ดินเข้าจ�ำนองกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (ไฟแนนท์) และธนาคาร
กรุงไทยมูลค่าอย่างน้อย 40 ล้านบาท ในช่วงเศรษฐกิจตกต�ำ่ ปี พ.ศ. 2540
การเข้ายึดที่ดินขยายตัวออกไปอย่างเงียบๆ สู่หมู่บ้านใกล้เคียง เพราะ                 
ชาวบ้านตระหนักแล้วว่านายทุนได้ปล่อยที่ดินให้รกร้างมาหลายปีแล้ว                       
ในช่วงที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ  โครงการจัดสรรที่ดินขายล้มเหลว
นายทุนเริม่ ถอนตัวออกจากพืน้ ที่ จึงเป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ชาวบ้านเข้าไปท�ำกิน
ในที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง
สถานการณ์ของการต่อสู้ของกลุ่มนายทุนที่เป็นเจ้าของที่ดิน
คงใช้กระบวนการทางกฎหมายในการด�ำเนินคดีแก่ผบู้ กุ รุก กรณีตวั อย่างที่ 1
จะเห็นได้ว่า เจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิทุกแปลงยังคงหวงกันที่ได้ไว้   โดย
การแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและฟ้องร้องด�ำเนินคดีทันที               
ที่ทราบว่ามีการบุกรุกที่ดิน
2.3 บทวิเคราะห์สภาพปัญหา
กรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินในจังหวัดล�ำพูน ก่อให้เกิดแนวคิดใน
การจัดการทีด่ นิ ในรูปแบบใหม่ในลักษณะกรรมสิทธิร์ วมของชุมชน  การสร้าง
หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดการทีด่ นิ ร่วมกันของคนในชุมชนมีความชัดเจน
และสอดคล้องกับบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
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มาตรา 6613 ที่รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บ�ำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยกลุม่ เกษตรกรไร้ทดี่ นิ
ท�ำกินเชื่อว่า ยุทธวิธีการต่อสู้ของพวกเขายึดถือหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากพวกเขายอมเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย ยอมติดคุกติดตะราง
เพื่อแลกกับความยุติธรรมของสังคม การเคลื่อนไหวต่อสู้ของคนจนไม่มีเส้น
ไม่มีอภิสิทธิ์ ไม่มีการต่อรองไม่ให้เอาคดีความ ถือว่าเป็นการเมืองภาค
ประชาชนที่ก�ำลังเคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็ง14
หากมองในมุมของกลุม่ นายทุนซึง่ ผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ตามเอกสารสิทธิ
(โฉนด น.ส.3)   โดยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดและมีสิทธิครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายในทีด่ ินที่มหี นังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส.3) ซึง่
เป็นสิทธิในทีท่ รัพย์สนิ ทีไ่ ด้การรับรองคุม้ ครองตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 4115 และการจ�ำกัดสิทธิใน
ทรัพย์สินจะท�ำได้แต่โดยกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งประมวล
13

บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของ
ชาติและสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
14
“มองมุ ม ภาคประชาชน : 13 ปี ส มั ช ชาคนจน การเมื อ งยั ง ไม่ เ คยเห็ น หั ว ”.                
กรุงเทพธุรกิจ (10 ธันวาคม 2551) Online Available : 9 July 2013,  http://www.imageplus.co.th/index.php?ds=content_detail&sec=2&type=&id=flEO7B0QzYn7P
9bx
15
มาตรา 41  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ
และการจ�ำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 1375 16 ก� ำ หนดให้ ผู ้ ที่ ถู ก แย่ ง การ
ครอบครอง (ที่ดินส�ำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์) ต้อง                   
ฟ้องร้องภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง เท่านั้น หากเกิน                      
1 ปี ย่อมไม่มีสิทธิฟ้องเรียกคืนที่ดิน และมาตรา 138217 ก�ำหนดว่าบุคคลที่
เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผูอ้ นื่ ไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วย
เจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี บุคคลนั้นได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์
โดยการครอบครองปรปักษ์  
อย่างไรก็ตามในระบบกรรมสิทธิข์ องปัจเจกชนประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 บัญญัตวิ า่ “ภายในบังคับแห่งกฎหมายเจ้าของ
ทรัพย์สินมีสิทธิ์ใช้สอยและจ�ำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่ง
ทรัพย์สินนั้นกับทั้งมีสิทธิ์ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลที่
ไม่มีสิท ธิ์จะยึดถือ ไว้ และมี สิ ท ธิ ขั ด ขวางไม่ ให้ ผู้อื่นสอดเข้า เกี่ย วข้ องกับ
ทรัพย์สนิ นัน้ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย”  ดังนัน้ กลุม่ นายทุนทีเ่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ
จึงมีสทิ ธิขดั ขวางไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาบุกรุกในทีด่ นิ ของตน โดยการแจ้งความ
ด� ำ เนิ น คดี กั บ กลุ ่ ม เกษตรกรที่ บุ ก รุ ก ที่ ดิ น โดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ซึ่ ง มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36218   จึงเป็นการใช้สิทธิ
16

มาตรา 1375 ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้
ท่านว่าผูค้ รอบครองมีสทิ ธิจะได้คนื ซึง่ การครอบครอง เว้นแต่อกี ฝ่ายหนึง่ มีสทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ
ดีกว่าซึ่งจะเป็นเหตุให้เรียกคืนจากผู้ครอบครองได้
การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่
เวลาถูกแย่งการครอบครอง
17
มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดย
เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี
ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
18
มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์นนั้ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
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โดยชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ดี กฎหมายมิได้ให้เอื้อต่อกลุ่มเจ้าของที่ดินให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิในทีด่ นิ เท่านัน้   กฎหมายได้บญ
ั ญัตถิ งึ การเสียสิทธิของกลุม่ เจ้าของ
ทีด่ นิ เช่นกัน  หากเจ้าของทีด่ นิ มีการทอดทิง้ ไม่ทำ� ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือปล่อย
ที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินก�ำหนดเวลา 5 ปีติดต่อกันส�ำหรับที่ดินมี
หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ และ 10 ปีติดต่อกันส�ำหรับที่ดินที่มีโฉนด
ที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 619 ให้อ�ำนาจอธิบดีได้ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลให้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของ
รัฐได้ ทั้งนี้เพื่อให้ที่ดินมีการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งจะท�ำให้มีการใช้
ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและรายได้ของประชาชน   แต่เนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 6 มิได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังท�ำให้เกิดปัญหาที่ดินมิได้ถูกน�ำมาใช้
ประโยชน์ในการสร้างผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตร  ซึ่งหากกลุ่มเกษตร
ใช้กระบวนการเรียกร้องให้ภาครัฐบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 6
อย่างจริงจัง เพื่อให้ที่ดินตกเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งหน่วยงานรัฐโดยกรมที่ดิน
สามารถน�ำที่ดินมาจัดสรรให้แก่เอกชนและออกเป็นโฉนดชุมชนย่อมเป็น
การด�ำเนินการทีช่ อบด้วยกฎหมาย แต่การบุกรุกทีด่ นิ ของเจ้าของทีด่ นิ ซึง่ มิได้
ไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�ำ ทั้งปรับ
19
มาตรา 6 นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฎิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิใน
ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ หากบุคคลนัน้ ทอดทิง้ ไม่ทำ� ประโยชน์
ในที่ดิน หรือปล่อย ที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินก�ำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) ส�ำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเกินสิบปีติดต่อกัน
(2) ส�ำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์เกินห้าปีติดต่อกันให้ถือว่า     
เจตนาสละสิทธิในทีด่ นิ เฉพาะส่วนทีท่ อดทิง้ ไม่ทำ� ประโยชน์หรือทีป่ ล่อยให้เป็นทีร่ กร้างว่างเปล่า
เมื่ออธิบดีได้ยื่นค�ำร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว
ให้ที่ดินนั้น ตกเป็นของรัฐเพื่อด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป
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มีการละทิ้งที่ดินและยังคงหวงกันที่ดินของตนอยู่ จึงเป็นการละเมิดสิทธิใน
ทรัพย์สนิ ของบุคคลอืน่ ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยให้การรับรองคุ้มครองเช่นกัน
ด้วยความเคารพในความเห็นของทุกฝ่าย  เกษตรกรผูบ้ กุ รุกทีด่ นิ
เหล่านี้ได้อพยพไปท�ำงานนอกพื้นที่มาหลายปี   และกลุ่มนายทุนได้ซื้อที่ดิน
มาจากผู้ครอบครองเดิม และครอบครองที่ดินเข้าท�ำประโยชน์จนกระทั่ง
ด�ำเนินการท�ำเอกสารสิทธิในที่ดิน  ซึ่งมิได้มีผู้ใดโต้แย้งหรือคัดค้านการออก
เอกสารสิทธิแต่อย่าง ดังนั้น การที่ศาลมีคำ� พิพากษาลงโทษผู้บุกรุกที่ดิน  จึง
เป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ
คนในสังคม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 28 ได้บัญญัติไว้
ชัดว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ             
ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” การเข้าไปบุกรุกทีด่ นิ
ของผู้อื่นจึงเป็นการใช้สิทธิของตนไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
และที่ส�ำคัญเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้เช่นกัน   และการกระท�ำดังกล่าวเป็นการก่อให้
เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม   ท�ำให้มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 362 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
การที่กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน ต่างวิพากษ์
วิจารณ์ว่าการปรับใช้กฎหมายของศาลไทยมิได้เข้าใจบริบททางสังคม ท�ำให้
คนจนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม20 เนือ่ งจากศาลไม่ได้อยูภ่ ายใต้
20

คดีที่ดินล�ำพูนตัวอย่างของการเข้า(ไม่)ถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย (20 มิ.ย.
2013) Online Available: 9 July 2013,http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:A0Ug36u6VNQJ:www.learners.in.th/blogs/posts/519917                
ค�ำพิพากษาที่ดินล�ำพูน&cd=5&hl=th&ct=clnk&gl=th
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การก�ำกับดูแลของประชาชนและถูกตรวจสอบจากประชาชนในบริบทสังคม
ประชาธิปไตย21 และศาลยุติธรรมเป็นกลไกยับยั้งการใช้สิทธิของคนจนใน
การต่อสู้กระทั่งสลายการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชน22  โดยมองว่าการเข้าไป
บุกรุกที่ดินจังหวัดล�ำพูนเพื่อน�ำที่ดินมาจัดให้แก่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์
ในลักษณะของกรรมสิทธิ์รวมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
คนจนในการเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และ
สร้างความเท่าเทียมกันให้กบั คนในสังคม  จึงเป็นความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้องและ
สร้างความสับสนให้กับสังคม  รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย  
เพราะในที่สุดการบุกรุกที่ดินในจังหวัดล�ำพูนได้กลายเป็นรูปแบบ (Model)
ให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอื่น จนกลายเป็นข้อพิพาทปัญหาเรื่องที่ดินใน
หลายพื้นที่ เช่น
- กรณีพพิ าททีด่ นิ สวนปาล์ม 1,486 ไร่ ทีช่ าวบ้านชุมชนสันติพฒ
ั นา
ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ ยื่ นฟ้ องต่อ ศาลปกครอง
แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม เป็นคดีหมายเลขด�ำ 1373/2556 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน
2556 ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนค�ำสั่งไม่เพิกถอนหนังสือรับรองการท�ำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) 10 แปลง และโฉนดที่ดินจ�ำนวน 13 ฉบับ ตาม
มาตรา 61 แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ออกให้ บ ริ ษั ท สหอุ ต สาหกรรม
น�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)23
21

“เปิดอก ‘จ�ำเลย’ คดีทดี่ นิ ล�ำพูน บอกเล่า ความเป็นจริงในชัน้ ศาล ”, ประชาธรรม
(23 มิ.ย. 2555). Online Available : 9 July 2013, http://www.prachatham.com/
detail.htm?code=n3_23062012_01
22
สหพล สิทธิพันธ์ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.).  คดีที่ดินกับคนจน: อ�ำนาจรัฐ
และการลงทัณฑ์. (23 ธันวาคม 2553). available at http://www.oknation.net/blog/
print.php?id=671948
23
“ปมสวนปาล์มสุราษฎร์ฯ 1,486 ไร่ นายทุน-ชาวบ้าน ใครบุกรุกใคร?”, ประชาไท
(1 กรกฎาคม 2013) Online Available : 9 July 2013, http://prachatai.com/                    
journal/2013/07/47463
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- การบุกยึดที่ดินของบริษัทไทยเมลอน โดยอ้างสิทธิชุมชนตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสร้างชุมชนในเดือนมิถุนายน 255424
- กรณีสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน
4 ภาค ได้น�ำชาวบ้านเข้ายึดพื้นที่ในความดูแลและรอขายทอดตลาดของ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) โดยให้เหตุผลว่าเป็นทีด่ นิ ว่างเปล่าไม่ใช้
ประโยชน์นานกว่า 10 ปี จึงควรจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปท�ำกินโดยชอบธรรม
ในช่วงปี พ.ศ. 2553   5 อ�ำเภอ 6 จังหวัดภาคอีสานได้แก่ นครราชสีมา
ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บุรีรัมย์ สระแก้ว25 เป็นต้น

3. หลักนิติธรรมกับปัญหาการถือครองที่ดิน
หลักนิติธรรม คือ   ความคาดหมายได้ของการกระท�ำของรัฐ ความ
ชัดเจนของกฎหมาย ความมัน่ คงของกฎหมาย ความเป็นกฎเกณฑ์ทวั่ ไปของ
กฎหมาย ความเป็นอิสระของศาล การเคารพในหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในยุค
หลังมีผู้อธิบายลักษณะของกฎหมายที่จะช่วยสร้างให้เกิดการปกครองตาม
หลักนิติธรรม ดังเช่นค�ำอธิบายของ Lon L. Fuller นักนิติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง
ชาวอเมริกันที่เห็นว่ากฎหมายที่จะท�ำให้หลักนิติธรรมปรากฏเป็นจริงได้นั้น
ต้องมีลักษณะส�ำคัญ คือ
24

“เครือข่าย 4 ภาค บุกยึดไทยเมลอน อ้างรธน.สร้างชุมชนฉีกหน้าบสท.” ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์. (1 มิ.ย. 2554) Online Available : 9 July 2013, http://www.prachachat.
net/news_detail.php?newsid=1306893918
25
วิมล กิจวานิชขจร. “บสท.ร้องทุกข์ชาวบ้านอีสานรุกที่ 3 พันไร่ - ก.เกษตรฯ ขู่ถูก
ตัดสิทธิ์จัดสรรที่ดิน.” (21 กรกฏาคม 2010). Online Available : 10 July 2013,  http://
www.isranews.orgกระแสชุมชน/เกษตร-นวัตกรรม/485-isan-villagers.html.
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- กฎหมายจะต้องบังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลทุกคน ไม่เว้นแม้แต่
องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- กฎหมายจะต้องได้รับการประกาศใช้อย่างเปิดเผย
- กฎหมายจะต้องได้รับการตราขึ้นให้มีผลบังคับไปในอนาคต ไม่ใช่
ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับย้อนหลังไปในอดีต
- กฎหมายจะต้องได้รบั การตราขึน้ โดยมีขอ้ ความทีช่ ดั เจน เพือ่ หลีกเลีย่ ง
มิให้เกิดการบังคับใช้ที่ไม่เป็นธรรม
- กฎหมายจะต้องไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกันเอง
- กฎหมายจะต้องไม่เรียกร้องให้บุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้
- กฎหมายต้องมีความมั่นคงตามสมควร แต่ก็จะต้องเปิดโอกาสให้
แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
- กฎหมายที่ได้รับการประกาศใช้แล้วจะต้องได้รับการบังคับให้
สอดคล้องต้องกัน กล่าวคือต้องบังคับการให้เป็นไปตามเนื้อหาของกฎหมาย
ที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น
3.1 การใช้หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ
น.ส.3 ไม่ชอบด้วยกฎหมายใน 3 อ�ำเภอ จังหวัดอุทัยธานี
กรณี ก ารออกเอกสารสิ ท ธิ น.ส.3 ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายใน                   
จังหวัดอุทยั ธานี  และรัฐไม่ดำ� เนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิดงั กล่าว  มิใช่การ
ไม่บังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด   หากแต่หน่วยงานรัฐได้ใช้หลักนิติธรรมใน
การแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของชุมชน   โรงเรียน ที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินของคน                 
ในชุมชน  การไม่เพิกถอนน.ส.3 มิได้กระทบสิทธิของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่
อย่างใด   ในทางตรงข้าม การเพิกถอน น.ส.3 ส่งผลกระทบต่อสิทธิของ
ประชาชนผู้มีน.ส.3 ทั้ง 3 อ�ำเภอในจังหวัดอุทัยธานีที่สุจริต และก่อให้เกิด
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ความไม่มั่นคงในสิทธิในทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการด�ำเนินงานที่ผิดพลาด
ของหน่วยงานรัฐ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน   และระบบ
เศรษฐกิจในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส.3  
เนื่องจาก น.ส.3 ของประชาชนใน 3 อ�ำเภอส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ใน
การค�้ำประกันหนี้เงินกู้ในธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ใน 3 อ�ำเภอ  ดังนั้น การที่    
หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ดุลพินิจไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส.3
จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักนิติธรรม อันก่อให้เกิดความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 อ�ำเภอในจังหวัดอุทัยธานี และไม่กระทบ
กระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นๆ
3.2 การใช้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรมในการแก้ ไขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ใน
จังหวัดล�ำพูน
แต่สำ� หรับกรณีการบุกรุกทีด่ นิ ของกลุม่ เกษตรกรในจังหวัดล�ำพูน
ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงของสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล   แม้ว่าสังคมจะ
ยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแต่การใช้สิทธิชุมชน                    
ก็ต้องไม่กระทบต่อสิทธิของในทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่ง                 
ราชอาณาจักรไทยเช่นกัน  แม้ว่านักวิชาการหลายท่าน จะมองว่าการบุกรุก
ทีด่ นิ จังหวัดล�ำพูนของนายทุน เพือ่ น�ำมาจัดให้กบั คนในชุมชนในลักษณะของ
กรรมสิทธิข์ องชุมชน  โดยการน�ำไปออกโฉนดชุมชนทีห่ า้ มจ�ำหน่าย จ่ายโอน
แต่อย่างใด เป็นการใช้หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำและ
ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม   แต่ด้วยความเคารพผู้เขียนเห็นว่า                   
การกระท�ำดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   การกระท�ำดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
มิใช่การใช้หลักนิติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคนในสังคม   หาก             
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ท� ำ ความเข้ า ใจในการกล่ า วอ้ า งถึ ง การใช้ สิ ท ธิ ต าม
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หลักนิติธรรม และให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้มีการใช้สิทธิโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นนี  ้ ย่อมส่งผลให้คนในสังคมไทยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม
หรือไม่บังคับใช้กฎหมาย   แต่จะอ้างสิทธิตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ใน              
กลุม่ ของตน โดยมิได้สนใจบทบัญญัตอิ นื่ ทีใ่ ห้การรับรองสิทธิของผูอ้ นื่ เช่นกัน  
หลักนิติธรรม จึงมีความเกี่ยวพันกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลและ
สิทธิในความเสมอภาคเพราะสิทธิทงั้ สองถือเป็นพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ ในสังคมประชาธิปไตยรัฐต้องให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคล เพื่อความเป็นอิสระในการด�ำรงชีวิต คิดและกระท�ำการต่างๆ
ที่ต้องการอย่างเต็มที่ แม้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะคิด กระท�ำในสิ่งที่
ตัดสินใจว่าถูกต้องเหมาะสม แต่การใช้สิทธิอาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผูอ้ นื่ ไม่ได้  เว้นแต่กฎหมายทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากตัวแทน
ของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยบัญญัติไว้โดยเฉพาะ  

4. สรุปและข้อเสนอแนะ
ในสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบนั ทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้ ก ารรั บ รองศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์    สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของมนุ ษ ย์                  
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม และการไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการมี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ                      
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี ท�ำให้ประชาชนต่างอ้างสิทธิทกี่ ฎหมายรับรองไว้เพือ่ ประโยชน์
ของตน ซึง่ หน่วยงานรัฐคงต้องบูรณาการสร้างความเข้าใจและองค์ความรูใ้ ห้
แก่ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรและคนยากจนได้เข้าใจถึงสิทธิต่างๆที่
กฎหมายให้การรับรองคุ้มครอง  กระบวนการเข้าสู่สิทธิ   การใช้สิทธิ   การ
เรียกร้องและการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ   และกระบวนการเข้าถึงความ
ยุติธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันมีอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก   จึงเป็นธรรมดาที่ประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถเข้าใจใน
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การใช้หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาเรื่องการถือครองที่ดิน

กระบวนการต่อสู้และเรียกร้องที่ถูกต้องตามกฎหมาย   ดังนั้นภาควิชาการ  
ศาล หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมควรจะมีการชีแ้ จงให้
ความรู้และความเข้าใจให้คนในสังคมในเรื่องเหล่านี้
ในขณะเดียวกันปัญหาการจัดการทีด่ นิ ทีม่ เี อกสารสิทธิ  ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายคือให้ทดี่ นิ มีการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมสร้าง
รายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งที่ดิน จะสามารถเป็น                         
หลักทรัพย์ทใี่ ช้คำ�้ ประกันหนีเ้ งินกู  ้ จึงควรแก้ไขกฎหมายให้กลุม่ นายทุนทีถ่ อื
ที่ดินเป็นจ�ำนวนมากมีการท�ำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการ
บังคับทางภาษีโดยให้เสียภาษีในอัตราก้าวหน้า หรืออธิบดีกรมทีด่ นิ ต้องบังคับ
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 อย่างเคร่งครัด  คือ ถ้ามีการทิ้งร้างที่ดิน
ไม่เข้าท�ำประโยชน์ในที่ดินมีโฉนดเป็นเวลาติดต่อกัน 10 ปี หรือที่ดินที่ม              ี
น.ส.3 เป็นเวลาติดต่อกัน 5 ปี ให้ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องต่อศาลให้มีค�ำสั่ง                  
เพิกถอนหนังสือรับรองสิทธิดงั กล่าว  ซึง่ อาจจะใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของ
คนในชุมชนในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของผูม้ ชี อื่ ในเอกสารสิทธิ  
เพื่อให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ำกินสามารถเข้าถึงสิทธิในการเข้าท�ำประโยชน์
ในที่ดินในพื้นที่ เพราะจะเกิดการจ้างงานเพื่อให้ที่ดินมีการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่
แต่หากปล่อยให้สถานการณ์การเรียกร้องทีด่ นิ โดยการบุกรุกทีด่ นิ ของ
เอกชน ซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายยังคงด�ำเนินต่อไป  ย่อม
ส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งในการบุกรุกที่ดินทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ส่งผลกระทบต่อความไม่สงบสุขของสังคม สถาบันการเงินจะไม่มั่นใจในการ
ใช้เอกสารสิทธิ โฉนดหรือน.ส.3 เป็นหลักประกันเงินกู้ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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สิทธิมนุษยชนและคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
สกล หาญสุทธิวารินทร์*

บทคัดย่อ
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ทั่วโลกในปี 2491 ได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็น
มาตรฐานให้ทกุ ประเทศปฏิบตั เิ พือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทัว่ โลก
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรอง
ปฏิญญาฉบับนี้ เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2492 เป็นครั้งแรกที่
ประเทศไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยไว้ใน
รัฐธรรมนูญ คือ มีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
ไว้ ด ้ ว ย และได้ บั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ต่ อ ๆ มาทุ ก ฉบั บ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้บัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
แยกจากศาลยุติธรรม ต่อมาเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2550 ก็ยังคง
หลักการให้มีศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองไว้ โดยศาลรัฐธรรมนูญมี
บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคือ การวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติที่มี
บทบั ญ ญั ติ ขั ด ต่อสิท ธิมนุษยชนคือส่วนที่เ กี่ย วกั บสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพของ
ชนชาวไทย เป็นอันใช้บังคับไม่ได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ
* ผู ้ เชี่ ย วชาญประจ� ำ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ , ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ.
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ประเทศในยุโรป ได้ร่วมกันจัดตั้งสภายุโรป( Council of Europe)
ขึน้ ในปี 2492 โดยสนธิสญ
ั ญาทีเ่ รียกว่า Treaty of London อันถือได้วา่ เป็น
ธรรมนูญของสภายุโรปสภายุโรปมีสมาชิก รวม 47 ประเทศ จุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมมาตรฐานของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน การพัฒนาประชาธิปไตย
หลักนิติธรรมระหว่างมวลสมาชิก ในส่วนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้มี
การตกลงทํา The European Convention on Human Rights ขึ้น
มีองค์กรที่สําคัญ คือ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of
Human Rights) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่วินิจฉัยว่ากฎหมายหรือการปฏิบัติ
ของรั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องประเทศสมาชิ ก ละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน The European Convention on Human
Rights หรือไม่

ความหมายของสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ได้มีข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกและเป็นพื้นฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้
ร่วมกันจัดทําเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก
ทั้ ง นี้ ประเทศไทยเป็ น หนึ่ ง ในสี่ สิ บ แปดประเทศแรกที่ ล งคะแนนเสี ย ง
ร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
การทําความเข้าใจถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนวิถีทางหนึ่งคือ
การพิจารณาจากอารัมภบทและบทบัญญัตใิ นสามข้อแรกของปฏิญญาสากล
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ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความหมายและแก่นของ
คําว่าสิทธิมนุษยชนได้ดีระดับหนึ่ง คือ
“โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแต่กําเนิด และสิทธิที่เท่าเทียมกันและ
ทีไ่ ม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทัง้ มวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพืน้ ฐาน
แห่งอิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก โดยที่การไม่นําพาและ
การหมิ่นในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ยังผลให้มีการกระทําอันป่าเถื่อน ซึ่ง
เป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนุษยชาติ และการมาถึงของโลก
ที่ได้มีการประกาศให้ความมีอิสรภาพในการพูดและความเชื่อ และอิสรภาพ
จากความหวาดกลัวและความต้องการของมนุษย์เป็นความปรารถนาสูงสุด
ของประชาชนทั่ ว ไป โดยที่ เ ป็ น การจํ า เป็ น ที่ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนควรได้ รั บ
ความคุม้ ครองโดยหลักนิตธิ รรม ถ้าจะไม่บงั คับให้คนต้องหันเข้าหาการลุกขึน้
ต่อต้านทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้าย โดยที่เป็นการจําเป็นที่จะ
ส่งเสริมพัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ฉนั มิตรระหว่างชาติตา่ งๆ โดยทีป่ ระชาชน
แห่งสหประชาชาติ ได้ยืนยันอีกครั้งไว้ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและค่าของมนุษย์และในสิทธิที่เท่าเทียมกันของ
บรรดาชายและหญิง และได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและ
มาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นในอิสรภาพอันกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยที่รัฐสมาชิก
ต่างปฏิญาณทีจ่ ะบรรลุถงึ ซึง่ การส่งเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชน
และอิสรภาพขั้นพื้นฐานโดยสากล โดยความร่วมมือกับสหประชาชาติ โดยที่
ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพื่อให้
ปฏิญาณนี้สําเร็จผลเต็มบริบูรณ์
ฉะนั้น บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้
ให้เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสําเร็จสําหรับประชาชนทั้งมวลและ
ประชาชาติทงั้ หลาย เพือ่ จุดมุง่ หมายทีว่ า่ ปัจเจกบุคคลทุกคนและทุกส่วนของ
สังคมโดยการคํานึงถึงปฏิญญานี้เป็นเนืองนิตย์ จะมุ่งมั่นส่งเสริมการเคารพ
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สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ ด้วยการสอนและการศึกษา และให้มีการยอมรับ
และยึดถือโดยสากลอย่างมีประสิทธิผล ด้วยมาตรการแห่งชาติและระหว่าง
ประเทศอันก้าวหน้าตามลําดับ ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วย
กันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้เขตอํานาจแห่งรัฐนั้น
สํ า หรั บ บทบั ญ ญั ติ ส ามข้ อ แรกที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง หลั ก การสํ า คั ญ ของ
สิทธิมนุษยชน ดังนี้
“ข้อ 1 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและ
สิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณ
แห่งภราดรภาพ
ข้ อ 2 ทุ ก คนย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ละอิ ส รภาพทั้ ง ปวงตามที่ กํา หนดไว้ ใ น
ปฏิญญานี้โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ ทางอื่น พื้นเพทางชาติ
หรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้จะไม่มีการ
แบ่งแยกใดบนพื้นฐานของสถานะทางการเมืองทาง กฎหมาย หรือทางการ
ระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้จะ
เป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจํากัด
อธิปไตยอื่นใด
ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล”

สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับก่อนๆ ก่อนการประกาศบังคับใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2492 จะไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้
ต่อเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2492 หลังจากองค์การสหประชาชาติได้
ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญปี
2492 จึงมีบทบัญญัตคิ มุ้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยไว้ นัน่ คือ
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บทบัญญัตใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และนับตัง้ แต่นนั้
เป็นต้นมารัฐธรรมนูญฉบับต่อมา ก็จะมีบทบัญญัติในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนชาวไทยบัญญัติไว้เสมอตลอดมา
รัฐธรรมนูญฉบับที่มีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิมนุยชนของชาวไทย
ก้าวหน้ามาก คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยเป็นครัง้ แรกทีบ่ ญ
ั ญัตถิ งึ คําว่า ศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ไว้
ในรัฐธรรมนูญ นอกเหนือไปจากบทบัญญัติหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของ
ชนชาวไทยแล้ว ก็ยังมีบทบัญญัติแยกอํานาจศาลยุติธรรมให้เป็นอิสระจาก
กระทรวงยุตธิ รรม อันเป็นอํานาจฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนขึน้ พร้อมทัง้ กําหนด
ให้มศี าลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองทีม่ อี าํ นาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินจิ ฉัย
คดี ที่ส่วนหนึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้น และให้จัดตั้งองค์กรอิสระ
คือ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาที่มีอํานาจหน้าที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยด้วยและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่
มีอํานาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยตรงขึ้น
รัฐธรรมนูญฉบับทีใ่ ช้ในปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญปี 2550 จะมีบทบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คล้ายรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540
ยังคงให้มศี าลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เช่ น เดิ ม เพี ย งแต่ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น โดยตั ด คํา ว่ า ของ
รัฐสภาออก
หมวดที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ในมาตรา 26 ได้บัญญัติถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ไว้คล้ายรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่มีการปรับปรุงถ้อยคํา คือ
บัญญัติว่า “มาตรา 26 การใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้อง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้” คําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือ สิทธิมนุษยชนนั่นเอง
ซึ่งก็สอดรับกับคําอารัมภบทตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากอํานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญทีก่ ระจายอยูห่ ลายมาตรา และตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สรุปได้คือ
(1) วินิจฉัยร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างข้อบังคับ
การประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้บังคับว่าขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่
(2) วิ นิ จ ฉั ย ว่ า กฎหมายที่ ป ระกาศใช้ บั ง คั บ แล้ ว ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่
(3) วินจิ ฉัยว่าการตราพระราชกําหนดเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่
(4) วิ นิ จ ฉั ย ว่ า สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ
กรรมาธิการ กระทําการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย หรือไม่
(5) วินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล
(6) วินิจฉัยว่ามติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง การพิจารณา
อุ ท ธรณ์ ข องสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรและการวิ นิ จ ฉั ย กรณี บุ ค คลหรื อ
พรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่
(7) วินิจฉัยว่าคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการ
การเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
(8) วินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาว่าเป็นหนังสือสนธิสัญญาที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่
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(9) วินิจฉัยกรณีร้องว่ามีการกระทําตามมาตรา 68
(10) อาํ นาจหน้าทีต่ ามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
จากอํานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญไม่มอี าํ นาจวินจิ ฉัยการปฏิบตั หิ รือการกระทาํ ว่าขัดรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ แต่มอี าํ นาจวินจิ ฉัยว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชกําหนด
ที่ จ ะประกาศใช้ และกฎหมายที่ ป ระกาศใช้ แ ล้ ว ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่
คาํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีผ่ า่ นมา จึงเป็นกรณี
พิจารณาวินิจฉัยว่า กฎหมายนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ซึ่งมีมากหลายคดีเช่น
1. คดีเรื่องศาลจังหวัดสระบุรีส่งคําโต้แย้งของจําเลย (นายธนรัตน์
แก้ววารี) เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 264 กรณีประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515
ข้อ 1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36 และ
มาตรา 50 หรือไม่
เรื่องนี้ผู้ร้องเป็นผู้ประกอบกิจการร้านขายข้าวต้มในจังหวัดสระบุรี
ถู ก จั บ และถู ก ฟ้ อ งในข้ อ หาขายอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในเวลาห้ า มขาย
โดยฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515
ซึ่งแก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2515ที่ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ขายอาหารหรือเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 01.00 นาฬิกาถึง 05.00 นาฬิกา
โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ผู ้ ร ้ อ งโต้ แ ย้ ง ว่ า ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ดั ง กล่ า ว
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ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น การจํ า กั ด เสรี ภ าพในการประกอบกิ จ การหรื อ การ
ประกอบอาชี พ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรมตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 43 วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 12/2552 โดยมีความเห็นตอนหนึ่ง
สรุ ป ได้ ว ่ า ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ดั ง กล่ า วไม่ เ หมาะสมกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชนในปัจจุบนั เป็นการจาํ กัดเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้
เกินความจาํ เป็นและกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ
ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญเพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 43 มีผลให้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้เป็นอันใช้บังคับมิได้
2. คดีเรื่องพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 54 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 39 วรรคสองมาตรา 40 (5)
ประกอบมาตรา 30 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 12/2555 วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนทีส่ นั นิษฐาน
ให้บรรดากรรมการผูจ้ ดั การผูจ้ ดั การหรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับนิติบุคคลโดยไม่ปรากฏว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 39 วรรคสอง
3. คดี ที่ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เสนอเรื่ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245 (1) ว่าพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์
พ.ศ. 2537 มาตรา 74 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา 39 วรรคสองหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 5/2556 วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติ
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ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการหรือ
ผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น โดย
ไม่ปรากฏว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา39วรรคสอง
4. คดีเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่าพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 30
หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 15/2555 โดยมีคําวินิจฉัยตอนหนึ่งคือ
เห็นว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.
2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) เป็นบทบัญญัติที่กําหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครสอบคัดเลือกผูส้ มัครทดสอบความรูห้ รือผูส้ มัคร
เข้ารับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาต้องไม่มลี กั ษณะของกายหรือจิตใจไม่เหมาะสม
ที่จะเป็นข้าราชการตุลาการนั้นคําว่า“กายหรือจิตใจไม่เหมาะสม”ของ
บทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นถ้อยคาํ ทีก่ าํ หนดลักษณะทางร่างกายและสภาพจิตใจ
เกินความจําเป็นและเปิดโอกาสให้มีการใช้ดลุ ยพินิจอย่างกว้างขวางโดยมิได้
คาํ นึงถึงความรูค้ วามสามารถของผูพ้ กิ ารทีไ่ ด้รบั การศึกษาอันเป็นคุณสมบัตทิ วั่ ไป
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลผู้มีสภาพทางร่างกายและจิตใจโดยทั่วไป แม้ว่า
บทบัญญัติมาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) จะใช้ควบคู่กับมาตรา 26 วรรคหนึ่ง
(11) ที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้สมัครทดสอบความรู้หรือผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกพิเศษต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจโดยคณะกรรมการ
แพทย์จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนและผ่านการพิจารณาของ ก.ต. ก็ตามแต่
ก็ เ ป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ จํ า กั ด สิ ท ธิ ข องผู ้ พิ ก ารตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการสมั ค รสอบ
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คัดเลือกและเป็นการตัดสิทธิในเบือ้ งต้นของผูพ้ กิ ารทาํ ให้ไม่มโี อกาสเข้าสอบ
ข้อเขียนเพือ่ แสดงความรูค้ วามสามารถในเชิงวิเคราะห์การปรับใช้ขอ้ กฎหมาย
กับข้อเท็จจริงอันเป็นภารกิจหลักที่สําคัญของผู้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและ
ในการนั่งพิจารณาคดีของผู้พิพากษาและตุลาการต้องครบองค์คณะ ผู้พิการ
อาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาในการเดินเผชิญสืบนอก
ศาลอยู่บ้างแต่อาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาหรือตุลาการผู้เป็นองค์คณะ
คนอื่นไปเดินเผชิญสืบนอกศาลได้โดยมิได้ขัดต่อหลักวิธีพิจารณาของศาล
แต่อย่างใด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) เฉพาะข้อความที่ว่า “... กายหรือ
จิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ ....” เป็นบทบัญญัติที่จํากัด
สิทธิในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นตุลาการของผู้พิการโดยคํานึงถึงสภาพ
ร่างกายของผู้พิการเพียงอย่างเดียวและเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจ
อย่างกว้างขวางโดยมิได้กาํ หนดว่าความพิการลักษณะใดเป็นความไม่เหมาะสม
ทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการอีกทัง้ มิได้คาํ นึงถึงความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะต้อง
ใช้ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอันเป็นภารกิจหลักของตุลาการหรือ
ผู้พิพากษาบทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อหลักการไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการและขัดต่อ
สิทธิของคนพิการในการเข้าทํางานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการของสหประชาชาติจึงเป็นบทบัญญัติที่มี
ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึง่ (10) เฉพาะข้อความทีว่ า่ “... กายหรือจิตใจไม่เหมาะสม
ที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ ....” มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30
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5. เรื่ อ งผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เสนอเรื่ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245 (1) ว่าประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ประกอบมาตรา 57 ตรี และ
มาตรา 57 เบญจ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 43
ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 17/2555 วินิจฉัยมีความตอนหนึ่ง
คือประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี ที่บัญญัติให้สามีและภริยาที่ได้อยู่ร่วมกัน
ตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้วต้องถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้
ของสามีและให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี
นั้น ทําให้สามีภริยาต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ต่างฝ่ายต่างแยกยื่น
เมื่อยังไม่มีการสมรสประกอบกับมาตรา 57 เบญจ บัญญัติให้แต่เฉพาะ
ภริยาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) สามารถแยกยื่นรายการและ
เสียภาษีตา่ งหากจากสามีโดยมิให้ถอื ว่าเป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา 57 ตรี
จึงถือว่าเป็นการไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิงและยังเป็น
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ ง
สถานะของบุคคลภายหลังจากการสมรสตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี และ
มาตรา 57 เบญจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 30

คําพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเป็นองค์กรภายใต้สภายุโรป (European
Council) สภายุโรป (Council of Europe) ก่อตั้งขึ้นในปี 2492 โดย
สนธิสัญญาที่เรียกว่า Treaty of London อันถือได้ว่าเป็นธรรมนูญของ
สภายุ โรป มี ส มาชิ ก เป็ น ประเทศในยุ โรปรวม 47 ประเทศซึ่ ง รวมถึ ง
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศด้วยสภายุโรปเป็นคนละองค์กรกับ
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สหภาพยุโรป (European Union : EU) สภายุโรปมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริม
และให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องมาตรฐานของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนการพัฒนาประชาธิปไตยหลักนิติธรรมระหว่างมวลสมาชิกใน
ส่วนการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนได้มกี ารตกลงทํา The European Convention
on Human Rights ขึน้ เมือ่ ปี 2496 และได้จดั ตัง้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
(European Court of Human Rights) ขึ้นด้วย
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปตั้งอยู่ที่เมือง STRABOURG ประเทศ
ฝรั่งเศส ทั้งนี้บุคคลใดเห็นว่าสิทธิของตนตามที่กําหนดใน The European
Convention on Human Rights ถูกละเมิดโดยรัฐที่เป็นสมาชิกและ
หลังจากที่ไม่อาจได้รับการเยียวยาโดยศาลอื่นตามที่กําหนดแล้วสามารถยื่น
ต่อศาลสิทธิมนุษยชนให้พิจารณาวินิจฉัยได้

คําพิพากษาที่น่าสนใจ

1. คดีระหว่าง GARNAGA และ UKRANE คําร้องที่ 20390/07
(กรณีลกู เลีย้ งขอเปลีย่ นนามสกุลไปใช้นามสกุลของพ่อเลีย้ ง) คดีนมี้ ขี อ้ เท็จจริง
โดยสรุปคือผู้ร้องเป็นหญิงอยู่ในประเทศยูเครนอาศัยเป็นครอบครัวเดียวกัน
กับพ่อเลี้ยงแม่และน้องชายต่างบิดาเพื่อให้มีความกลมเกลียวเป็นครอบครัว
เดียวกันมากยิ่งขึ้นเธอได้ยื่นคําร้องขอเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของพ่อเลี้ยง
ต่ อ สํ า นั ก งานทะเบี ย นราษฎร์ ท ้ อ งถิ่ น แต่ ไ ด้ รั บ การปฏิ เ สธจึ ง ยื่ น ฟ้ อ ง
ต่อศาลท้องถิ่นศาลท้องถิ่นยกฟ้องโดยเห็นว่าสํานักงานทะเบียนราษฎร์ได้
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด เธออุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนเธอยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง
จึงนําคดีฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
พิจารณาแล้วมีคําวินิจฉัยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 วินิจฉัยว่ารัฐบาล
ยูเครนละเมิดมาตรา 8 แห่ง The European Convention on Human
Rights (สิทธิเกี่ยวกับชีวิตส่วนบุคคลและครอบครัว)
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2. คดีระหว่าง Izci และ Turkey คําร้องที่ 42606/05 คดีนี้มี
ข้อเท็จจริงคือผู้ร้องเป็นหญิงชาวตุรกีได้ร้องว่าเธอถูกตํารวจตุรกีทําร้าย
จากการที่เธอเข้าร่วมเดินขบวนอันสงบเพื่อฉลองวันสตรีในกรุงอิสตันบูล
การกระทําอันโหดร้ายของตํารวจถูกปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นบ่อยและ
ไม่มีการลงโทษ
ศาลเห็นว่า คดีกล่าวหาตุรกีคดีก่อนๆหลายคดีปรากฏว่าตํารวจไม่ได้
ใช้ความอดทนและความอดกลัน้ ก่อนทีพ่ ยายามจะสลายฝูงชนซึง่ ไม่มที ที า่ ว่า
จะใช้ความรุนแรงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การใช้กําลังที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เดินขบวนมีผลอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
แก่ผู้ร้อง นอกจากนี้ การที่ทางการตุรกีล้มเหลวในการสอบหาตํารวจที่
รับผิดชอบและลงโทษก่อให้เกิดความสงสัยอย่างรุนแรงว่าทางการตุรกียินดี
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพันธกรณีภายใต้ The European Convention on Human
Rights ทีจ่ ะดาํ เนินการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ หาตัวผูถ้ กู กล่าวหา
ว่าปฏิบัติการโดยไม่ชอบประการสุดท้ายการใช้กําลังเกินความจําเป็นของ
ตํารวจมีผลกระทบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนทีจ่ ะเข้าร่วมในการเดินขบวน
ศาลได้ให้รายละเอียดเพิ่มติมว่าคําร้องกล่าวหาตุรกีในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมและคําร้องกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใช้กําลังเกินสมควร
ต่อผู้ร่วมชุมนุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณามากหลายคดีแสดงให้เห็นว่าเป็น
ปัญหาทีร่ ะบบศาลจึงเรียกร้องให้ทางการตุรกีกาํ หนดมาตรการในการปฏิบตั กิ าร
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามมาตรา 46 ของThe European Convention
on Human Rights เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงทํานองนี้ขึ้นอีกใน
อนาคต
3. คดีระหว่าง Maktouf and Damjanović และ Bosnia and
Herzegovina คําร้องที่ 2312/08 และ 34179/08 คดีนี้เกี่ยวกับชาย
สองคนคือนาย Maktouf และนาย Damjanović ที่ถูกศาล Bosnia and
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Herzegovina ลงโทษฐานเป็นอาชญากรสงครามโดยการใช้กฎหมายที่
ประกาศใช้ในภายหลังที่มีโทษหนักกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่เดิมลงโทษผู้ร้อง
เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังจึงร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปศาลมี
คําตัดสินเมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 ว่าการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 7 ของ The European Convention on Human Rights
4. คดีระหว่าง GROSS และ SWITZERLAND คําร้องที่ 67810/10
คดีนี้มีข้อเท็จจริงโดยสรุปคือผู้ร้องเป็นหญิงชาวสวิสมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ต้องการจบชีวิตตัวเองไม่ให้ทรมานต่อไปได้พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง
ไม่เป็นผลสําเร็จในทีส่ ดุ ตัดสินใจจะจบชีวติ โดยการใช้ยาชนิดหนึง่ ซึง่ ต้องสัง่ ยา
โดยบุคลากรทางแพทย์แต่ได้รับการปฏิเสธไม่ออกใบสั่งยาให้ ในที่สุดเธอ
จึงมอบหมายให้ตัวแทนยื่นคําร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปศาลมี
คําพิพากษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง 4 ต่อ 3 ว่าการ
ปฏิเสธไม่ออกใบสั่งยาให้เธอเพื่อใช้ในการจบชีวิตของเธอเป็นการละเมิด
มาตรา 8 แห่ง The European Convention on Human Rights (สิทธิ
เกี่ยวกับชีวิตส่วนบุคคลและครอบครัว)
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติ
ได้มีมติและประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งข้อความทั้งหมด
จะปรากฏในส่วนต่อไป สืบเนื่องมาจากผลแห่งปฏิญญาสากลนี้ คณะสมัชชา
ได้เรียกร้องให้เหล่าสมาชิกท�ำการเผยแพร่ข้อความของปฏิญญาสากลนี้และ
ท�ำให้บังเกิดผลเป็นที่เปิดเผย, จัดแสดง, อ่านและอธิบายอย่างมีหลักการใน
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไป โดยปราศจากการแบ่งแยกทาง
พื้นฐานที่มาจากความแตกต่างของสถานะทางการเมืองของแต่ละประเทศ
หรืออาณาเขตต่างๆ

ค�ำปรารภ
ด้วยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีประจ�ำตัว และสิทธิซึ่งเสมอกันและ
ไม่อาจโอนแก่กนั ได้ของสมาชิกทัง้ ปวงแห่งครอบครัวมนุษย์เป็นรากฐานของ
เสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในพิภพ
ด้วยเหตุทกี่ ารเฉยเมยและการดูหมิน่ เหยียดหยามสิทธิมนุษยชนได้กอ่
ให้เกิดการอันป่าเถื่อนโหดร้ายทารุณ ซึ่งได้กระทบกระเทือนมโนธรรมของ
มนุษยชาติอย่างรุนแรง และโดยเหตุที่ได้มีการประกาศปณิธานอันสูงสุดของ
สามัญชนว่าถึงวาระแห่งโลกแล้วทีม่ นุษย์จะมีเสรีภาพในการพูดและในความ
* ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรหลัก
นิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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เชื่อถือ รวมทั้งมีเสรีภาพจากความกลัวและความต้องการ
ด้วยเหตุที่เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดย
หลักนิติธรรม ถ้าไม่พึงประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบีบบังคับให้หาทางออก
โดยการกบฏต่อทรราชและการกดขี่อันเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้าย
ด้วยเหตุที่ประดาประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันไว้ในกฎบัตร
ถึงความเชือ่ มัน่ ในสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน ในศักดิศ์ รีและคุณค่าของตัวบุคคล
และในความเสมอกันแห่งสิทธิของทั้งชายและหญิงและได้ตัดสินใจที่จะ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแห่งชาติให้ดีขึ้นได้
มีเสรีภาพมากขึ้น
ด้วยเหตุที่รัฐสมาชิกได้ปฎิญญาณที่จะให้ได้มา โดยการร่วมมือกับ
สหประชาชาติ ซึ่ ง การส่ ง เสริ ม เคารพและการถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยสากลต่ อ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ด้วยเหตุที่ความเข้าใจตรงกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพความส�ำคัญยิ่ง
เพื่อให้ปฏิญญาณนี้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มเปี่ยม
ดังนั้น บัดนี้
สมัชชาจึงประกาศให้
ปฏิญญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่ง
ความส�ำเร็จ ส�ำหรับประชาชนทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง ด้วยจุด
ประสงค์ทจี่ ะให้ปจั เจกบุคคลทุกผูท้ กุ นามและองค์กรของสังคมทุกหน่วยโดย
การระลึกเสมอๆ ถึงปฏิญญานี้ พยายามสัง่ สอนและให้การศึกษาเพือ่ ส่งเสริม
การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ และด้วยมาตรการที่เจริญก้าวหน้าไป
ข้างหน้า ทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและการถือ
ปฏิบัติต่อสิทธิเหล่านั้นสากลและได้ผลทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง
และในหมูป่ ระชาชนแห่งดินแดนทีอ่ ยูภ่ ายใต้ดลุ อาณาของรัฐสมาชิกดังกล่าว
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ข้อ 1 มนุษย์ทงั้ หลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกันทัง้ ศักดิศ์ รีและ
สิทธิทุกคนได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติ
ต่อกันอย่างฉันพี่น้อง
ข้อ 2 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้
ทั้งนี้โดยไม่มีการจ�ำแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคม
อันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่นใด นอกจากนี้การจ�ำแนก
ข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือ
ทางเรื่องระหว่างประเทศของประเทศ หรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะท�ำมิได้
ทั้งนี้ ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราชอยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครอง
ตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ�ำกัดแห่งอธิปไตยอื่นใด
ข้อ 3 บุคคลมีสิทธิในการด�ำรงชีวิต ในเสรีธรรมและในความมั่นคง
แห่งร่างกาย
ข้อ 4 บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจ�ำยอมใดๆ มิได้
การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ในทุกรูปแบบ
ข้อ 5 บุคคลใดจะทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑ์
ซึ่งทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได้
ข้อ 6 ทุกๆ คนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลในกฎหมาย
ไม่ว่า ณ ที่ใด
ข้อ 7 ทุกๆ คนต่างเสมอกันในกฎหมาย และชอบที่จะได้รับความ
คุ ้ ม ครองตามกฎหมายเท่ า เที ย มกั น โดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ ใ ดๆ
ทุกๆ คนชอบทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองอย่างเสมอหน้าจากการเลือกปฏิบตั ใิ ดๆ
อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และต่อการยุยงส่งเสริมให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติเช่นนั้น
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ข้อ 8 บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่างได้ผลโดยศาลแห่งชาติ
ซึ่งมีอ�ำนาจเนื่องจากการกระท�ำใดๆ อันละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งตนได้
รับจากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย
ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการมิได้
ข้อ 10 บุคคลชอบที่จะเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ในอันที่จะได้รับ
การพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาล ซึ่งเป็นอิสระและไร้อคติใน
การวินจิ ฉัยชีข้ าดสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนข้อทีต่ นถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา
ข้อ 11
(1) บุคคลซึง่ ถูกกล่าวหาด้วยความผิดทางอาญา มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั
การสันนิฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตาม
กฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ที่ซึ่งตนได้รับหลักประกันทั้งหมดที่
จ�ำเป็นในการต่อสู้คดี
(2) บุคคลใดจะถูกถือว่ามีความผิดอันมีโทษทางอาญาใดๆ ด้วย
เหตุผลที่ตนได้กระท�ำ หรือและเว้นการกระท�ำการใดๆ ซึ่งกฎหมายของ
ประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะทีม่ กี ารกระท�ำนัน้ มิได้ระบุวา่
เป็นความผิดทางอาญามิได้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
ใช้อยู่ในขณะที่การกระท�ำความผิดทางอาญานั้นเกิดขึ้นมิได้
ข้อ 12 การเข้าไปแทรกสอดโดยพลการในกิจการส่วนตัว ครอบครัว
เคหสถาน การส่งข่าวตลอดจนการโจมตีต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของบุคคล
นั้นจะท�ำมิได้ ทุกๆ คนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการ
แทรกสอดและโจมตีดังกล่าว
ข้อ 13
(1) บุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะมีเสรีภาพในการเคลือ่ นย้าย และในถิน่ ทีอ่ ยู่
ภายในขอบเขตดินแดนของแต่ละรัฐ
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(2) บุคคลมีสิทธิที่จะเดินทางออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งของ
ตนเองและที่จะกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน
ข้อ 14
(1) บุคคลมีสทิ ธิทจี่ ะแสวงหาและพักพิงในประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ลีภ้ ยั
จากการกดขี่ข่มแหง
(2) สิทธินี้จะกล่าวอ้างมิได้ในกรณีการฟ้องคดี ซึ่งโดยความจริง
เกิดจากความผิดที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือจากการกระท�ำที่ขัดต่อความมุ่ง
ประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
ข้อ 15
(1) บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ
(2) การถอนสั ญ ชาติ โ ดยพลการ หรื อ การปฏิ เ สธจะเปลี่ ย น
สัญชาติของบุคคลใดนั้นจะกระท�ำมิได้
ข้อ 16
(1) ชายและหญิงเมือ่ เจริญวัยบริบรู ณ์แล้ว มีสทิ ธิทจี่ ะสมรสและ
ที่จะสร้างครอบครัวโดยไม่มีการจ�ำกัดใดๆ เนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือ
ศาสนา บุคคลชอบที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องการสมรสในระหว่าง
การสมรสและในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระท�ำได้ก็โดยความยินยอมอย่างเสรี และ
เต็มใจของคู่บ่าวสาวผู้ตั้งใจจะกระท�ำการสมรส
(3) ครอบครัว คือ กลุ่มซึ่งเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของ
สังคมและชอบที่จะได้รับการคุ้มครองโดยสังคมและรัฐ
ข้อ 17
(1) บุคคลมีสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยล�ำพังตนเอง
และโดยการร่วมกับผู้อื่น
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(2) การยึดเอาทรัพย์สินของบุคคลใดไปเสียโดยพลการกระท�ำ

ข้อ 18 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา
สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อถือ และเสรีภาพ ที่จะ
แสดงให้ศาสนาหรือความเชื่อถือประจักษ์ในรูปของการสั่งสอนการปฏิบัติ
ความเคารพสักการะบูชา สวดมนต์ และการถือปฏิบัติพิธีกรรม ไม่ว่าโดย
ล�ำพังตนเองหรือร่วมกับผู้อื่นในประชาคมและในที่สาธารณะหรือส่วนตัว
ข้อ 19 บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก
สิทธินรี้ วมถึงเสรีภาพทีจ่ ะยึดมัน่ ในความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและ
ที่จะแสวงหารับ ตลอดจนแจ้งข่าว รวมทั้งความคิดเห็นโดยผ่านสื่อใดๆ และ
โดยมิต้องค�ำนึงถึงเขตแดน
ข้อ 20
(1) บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมชน และการสมาคม
โดยสงบ
(2) การบังคับให้บุคคลเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจะท�ำมิได้
ข้อ 21
(1) บุ ค คลมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มในรั ฐ บาลแห่ ง ประเทศของตน
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผู้แทนซึ่งผ่านการเลือกอย่างเสรี
(2) บุคคลมีสิทธิเข้าถึงเท่ากันในบริการสาธารณะในประเทศ
ของตน
(3) เจตจ�ำนงของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอ�ำนาจของรัฐบาล
เจตจ�ำนงนี้จะแสดงออกโดยการเลือกตั้งเป็นครั้งเป็นคราวอย่างแท้จริง ด้วย
การให้สิทธิออกเสียงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและโดยการลงคะแนนลับ
หรือวิธีการลงคะแนนอย่างเสรีคล้ายคลึงกัน
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ข้อ 22 ในฐานะสมาชิกของสังคมด้วยความเพียรพยายามของชาติ
ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศและโดยสอดคล้องกับการจัดระเบียบ
และทรัพยากรของแต่ละรัฐ บุคคลมีสิทธิในความมั่นคงทางสังคมและชอบที่
จะได้รบั ผลแห่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึง่ จ�ำเป็นต่อศักดิศ์ รี
และการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเสรีของตน
ข้อ 23
(1) บุคคลมีสิทธิที่จะท�ำงานที่เลือกงานอย่างเสรี ที่จะมีสภาวะ
การท�ำงานทีย่ ตุ ธิ รรมและพอใจ และทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองจากการว่างงาน
(2) บุคคลมีสทิ ธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากันส�ำหรับการท�ำงาน
ที่เท่ากัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ
(3) บุคคลผูท้ ำ� งานมีสทิ ธิในรายได้ซงึ่ ยุตธิ รรม และเอือ้ ประโยชน์
เพื่อเป็นประกันส�ำหรับตนเองและครอบครัวให้การด�ำรงชีวิตมีค่าควรแก่
ศักดิศ์ รีของมนุษย์ และถ้าจ�ำเป็นก็ชอบทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองทางสังคมอืน่ ๆ
เพิ่มเติม
(4) บุ ค คลมี สิ ท ธิ ที่ จ ะก่ อ ตั้ ง และเข้ า ร่ ว มกั บ สหภาพแรงงาน
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตน
ข้อ 24 บุคคลมีสทิ ธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทัง้ การจ�ำกัดเวลา
ท�ำงานที่ชอบด้วยเหตุผลและมีวันหยุดครั้งคราวที่ได้รับค่าตอบแทน
ข้อ 25
(1) บุคคลมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอส�ำหรับ
สุ ข ภาพ และความอยู ่ ดี ข องตนและครอบครั ว รวมทั้ ง อาหาร เสื้ อ ผ้ า
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย การรั ก ษาพยาบาล และบริ ก ารสั ง คมที่ จ� ำ เป็ น และสิ ท ธิ ใ น
ความมั่นคงในกรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นหม้าย วัยชรา หรือการ
ขาดปัจจัยในการเลี้ยงชีพอื่นใดในพฤติการณ์อันเกิดจากที่ตนจะควบคุมได้
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(2) มารดาและบุตรชอบที่จะได้รับการดูแลและความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษเด็กทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุตรในหรือนอกสมรสย่อมได้รับความ
คุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน
ข้อ 26
(1) บุคคลมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะเป็นสิ่งที่ให้เปล่าโดย
ไม่คดิ มูลค่า อย่างน้อยทีส่ ดุ ในขัน้ ประถมศึกษาและขัน้ พืน้ ฐาน ขัน้ ประถมศึกษา
ให้เป็นการศึกษาภาคบังคับ ขัน้ เทคนิคและขัน้ ประกอบอาชีพเป็นการศึกษา
ที่จะต้องจัดมีขึ้นโดยทั่วๆ ไป และขั้นสูงเป็นขั้นที่จะเปิดให้ทุกคนเท่ากันตาม
ความสามารถ
(2) การศึกษาจะมุ่งไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่าง
เต็มที่ และเพือ่ เสริมพลังการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขัน้ มูลฐาน
ให้แข็งแกร่ง ทั้งจะมุ่งเสริมความเข้าใจ ขันติ และมิตรภาพในระหว่าง
ประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มศาสนา และจะมุ่งขยายกิจกรรมของ
สหประชาชาติเพื่อการธ�ำรงสันติภาพ
(3) ผู ้ ป กครองมี สิ ท ธิ ก ่ อ นผู ้ อื่ น ที่ จ ะเลื อ กชนิ ด ของการศึ ก ษา
ส�ำหรับบุตรหลานของตน
ข้อ 27
(1) บุคคลมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการใช้ชีวิตทางด้านวัฒนธรรมใน
ประชาคมอย่างเสรี ที่จะพึงใจในศิลปะและมีส่วนในความคืบหน้าและ
ผลประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
(2) บุคคลมีสิทธิในการรับความคุ้มครองประโยชน์ทางด้าน
ศีลธรรม และทางวัตถุอันเป็นผลได้จากการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
วรรณกรรมและศิลปะซึ่งตนเป็นเจ้าของ
ข้อ 28 บุคคลชอบทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากระเบียบสังคมและระหว่าง
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ประเทศอันจะอ�ำนวยให้การใช้สิทธิและเสรีภาพบรรดาที่ได้ระบุในปฏิญญา
นี้ท�ำได้อย่างเต็มที่
ข้อ 29
(1) บุคคลมีหน้าทีต่ อ่ ประชาคมอันเป็นทีเ่ ดียว ซึง่ บุคลิกภาพของ
ตนจะพัฒนาได้อย่างเสรีและเต็มความสามารถ
(2) ในการใช้สิทธิและเสรีภาพ บุคคลต้องอยู่ภายใต้เพียงเช่นที่
จ�ำกัดโดยกฎหมายเฉพาะเพื่อความมุ่งประสงค์ให้ได้มาซึ่งการยอมรับ และ
การเคารพโดยชอบในสิท ธิเ สรีภาพของผู้อื่น และเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
ข้อก�ำหนดอันยุติธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชาติ
และสวัสดิการโดยทั่วๆ ไป ในสังคมประชาธิปไตย
ข้อ 30 ข้อความต่างๆ ตามปฏิญญานี้ไม่เปิดช่องที่จะแปลความได้ว่า
ให้สทิ ธิใดๆ แก่รฐั กลุม่ ชนหรือบุคคลใดๆ ทีจ่ ะประกอบกิจกรรม หรือกระท�ำ
การใดๆ อันมุ่งต่อการท�ำลายสิทธิและเสรีภาพใดๆ บรรดาที่ได้ระบุไว้ใน
บทบัญญัติฉบับนี้

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใต้
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4
บัญญัติวา่ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง” และมาตรา 5 บัญญัตวิ า่ “ประชาชนชาวไทย
ไม่ว่าเหล่าก�ำเนิด เพศ หรือ ศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” นอกจากนี้ มาตรา 26 ยังบัญญัติว่า “การใช้อ�ำนาจ
โดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นรากฐานที่มาของบรรดาสิทธิเสรีภาพ
ทั้งปวงและเป็นมูลฐานหนึ่งของหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งรัฐจะล่วงละเมิดมิได้
การวินจิ ฉัยว่าพฤติกรรมใดเป็นการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์หรือ
ไม่ จึงต้องพิจารณา 3 ประเด็น คือ (1) สิ่งนั้นๆ มนุษย์ควรปฏิบัติต่อกันหรือ
ไม่ (2) ความรูส้ กึ ทางด้านจิตใจของสังคมไทยในขณะนัน้ สนับสนุนหรือโต้แย้ง
อย่างไร (3) แนวทางที่สังคมอื่นที่มีประสบการณ์มาก่อน เป็นข้อพิจารณา
ประกอบ เนือ่ งจากศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณค่าของ
มนุษย์ทุกคนที่ต้องได้รับความเคารพและมีลักษณะเป็นพลวัต หากมีการ
กระท�ำที่ล่วงละเมิดต่อบุคคลก็ต้องพิจารณาการกระท�ำเป็นเรื่องๆ ไปว่าการ
กระท�ำของรัฐประเภทใดบ้างทีเ่ ป็นการล่วงละเมิดต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
อย่างชัดแจ้งและสังคมส่วนใหญ่ต้องมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการปฏิบัติ
ของฝ่ายอ�ำนาจรัฐต่อประชาชนในบางรูปแบบเป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจยอมรับได้ เช่น
การกระท�ำต่อมนุษย์อย่างเลวทรามต�ำ่ ช้า การประหัตประหาร การทารุณกรรม
ต่อมนุษย์ด้วยทัณฑ์ที่ทรมาน การกระท�ำให้ได้รับความอับอาย การติดตาม
ไล่ล่า การลงโทษที่มีลักษณะทารุณโหดร้าย การบังคับให้ท�ำงาน การใช้คน
เป็นทาส การก่อการร้าย การท�ำลายล้างชาติพันธุ์ หรือการน�ำมนุษย์ไปใช้ใน
การทดลอง ตลอดจนการเนรเทศ การกระท�ำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการกระท�ำ
ที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น
สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
นอกเหนือจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะได้รับความคุ้มครองภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชนตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศย่อมได้รับการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เช่นเดียวกัน
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สิทธิ คือ อ�ำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระท�ำการ
เกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอื่น เช่นสิทธิทวงหนี้ กรรมสิทธิ์ ฯลฯ กล่าวคือ
สิทธิเป็นอ�ำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหนึ่งในอันที่จะเรียกร้องให้
บุคคลอื่น หรือหลายคนกระท�ำการ หรือละเว้นการกระท�ำการบางอย่าง
บางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน
เสรีภาพ เป็นสภาวการณ์ของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง�ำของ
บุคคลอื่น หรือปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ย่อมมีเสรีภาพอยู่ตราบใดที่บุคคลนั้นไม่ถูกบังคับให้ต้องกระท�ำในสิ่งที่ไม่
ประสงค์จะท�ำ หรือไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวางไม่ให้กระท�ำในสิ่งที่บุคคลนั้น
ประสงค์ที่จะกระท�ำ
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันในประเทศที่มีอารยธรรมว่า เป็นสิทธิพื้นฐานที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่
ก�ำเนิดซึง่ จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวติ อย่างมีศกั ดิศ์ รีของมนุษย์ และในการพัฒนา
บุคลิกภาพของมนุษย์ เป็นสิทธิที่มีการคุ้มครองป้องกันในทางกฎหมายเป็น
พิเศษสมกับความส�ำคัญของสิทธิดังกล่าว ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชน
ที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นสิทธิที่
ติดตัวมากับมนุษย์เมือ่ คนเกิดมาก็มสี ทิ ธิมนุษยชนติดตัวมาด้วย เพราะมีความ
เป็นมนุษย์ ดังนั้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิที่ติดตัวแต่ละคนมา ไม่มีการให้
หรือซือ้ หรือสืบทอดมา 2. เป็นสิทธิทเี่ ป็นสากล คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทกุ คน
เหมือนกัน ไม่วา่ จะมีเชื้อชาติ เพศ หรือนับถือศาสนาใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มา
จากพื้นฐานทางสังคมหรือการเมืองอย่างใด มนุษย์ทุกคนมีอิสระเสรี มีความ
เท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ 3.เป็นสิทธิที่ไม่อาจถ่ายโอนให้แก่กันได้ คือ
ไม่มใี ครจะมาแย่งชิงเอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ได้ ถึงแม้วา่
กฎหมายของประเทศจะไม่ยอมรับรองสิทธิมนุษยชนหรือแม้ว่าจะละเมิด
สิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู่
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4. เป็นสิทธิทไี่ ม่ถกู แยกออกจากกัน กล่าวคือ เพือ่ ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี
มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพ มีความมั่นคงและมีมาตรฐานการ
ด�ำรงชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ ดังนั้นสิทธิต่างๆ ของมนุษยชนจะ
ต้องไม่ถกู แยกออกจากกัน ถ้ามีการล่วงละเมิดต่อสิทธิดงั กล่าวย่อมได้รบั การ
รับรองคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เป็นต้น
และรวมถึงสิทธิทพี่ งึ มีเพือ่ การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวติ เพือ่ ธ�ำรงรักษา
ไว้ ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ของความเป็ น มนุ ษ ย์ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กนั บ ถื อ ศาสนา
ประกอบอาชีพ แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นต้น
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นครอบคลุมสิทธิที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
หลักการสิทธิมนุษยชน และการแบ่งสมาชิกในสังคมตามสถานะ
ของบุคคล แบ่งได้ดังนี้
1. คนชาติ หมายถึง พลเมืองที่ประเทศนั้นให้การรับรองว่าเป็นผู้อยู่
ในการควบคุมของประเทศนัน้ ๆ ได้แก่ ผูม้ สี ญ
ั ชาติของประเทศนัน้ คนต่างด้าว
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถาวร
2. คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติของประเทศนั้นหรือ
คนต่างด้าวผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นแบบชั่วคราว
3. คนไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ที่มี
สถานะทีเ่ ป็นสมาชิกของประเทศใด หรือไม่มปี ระเทศใดรับว่าเป็นสมาชิกหรือ
เคยเป็นสมาชิกของประเทศในความเป็นจริง อาจจะมีทั้งคนต่างด้าวจริงๆ
และผูท้ มี่ ฐี านะทางกฎหมายทีเ่ ป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย เพียงแต่ไม่มกี ารพิสจู น์ หรือ
ไม่มีโอกาสพิสูจน์ หรือไม่มีพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ซึ่งถือว่าเป็นการ
ลิดรอนสิทธิความเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย ท�ำให้เสียโอกาสใช้สทิ ธิตา่ งๆ อย่างมาก
ในกลุม่ ของคนไร้สญ
ั ชาติอาจจะเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่าคนไร้รฐั ก็ได้เพราะบางคน
มีเชื้อชาติที่ยังคงเอกลักษณ์ของชนชาติอย่างชัดเจน เพียงแต่ในเวลานี้
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ชนชาตินั้นๆ อาจไม่มีองค์ประกอบของค�ำว่า รัฐ นั่นคือ ไม่มีพื้นที่ที่บ่งบอก
ถึงความเป็นอาณาเขต ไม่มีแม้อธิปไตยที่จะหาสิ่งที่มารับรองว่า เป็นสมาชิก
ของรัฐใดๆ ได้ คนไร้รัฐ หมายถึง ผู้ซึ่งมิได้รับการยอมรับในทะเบียนบุคคล
ของรัฐใดๆ เลย ซึ่งประเทศต่างๆ มักเรียกทะเบียนนี้ว่า ทะเบียนราษฎร
การที่ไม่ได้รับการยอมรับในทะเบียนบุคคลนั้นเกิดจากการที่ไม่ได้รับการ
รับรองสถานะทางสัญชาติ หรือทางภูมิล�ำเนาตามกฎหมายมหาชน
ดังนั้น บุคคลดังกล่าวก็ย่อมจะไร้รัฐโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ไร้สัญชาติ
และไร้สทิ ธิอาศัยในทุกรัฐสถานะทีแ่ ตกต่างกันของบุคคลนัน้ ก็ทำ� ให้ได้รบั สิทธิ
ต่างกันหรือไม่เท่าเทียมกันโดย คนชาติยอ่ มได้รบั สิทธิตามกฎหมาย ส่วนคนที่
ไม่ใช่คนชาติ เช่น คนต่างด้าว คนไร้สัญชาติหรือคนไร้รัฐนั้นไม่ได้รับสิทธิ
การคุ้มครองจากกฎหมาย จึงมีสถานะทางสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกับคนชาติ
เนื่องจากสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้
ให้แก่คนสัญชาติไทยเท่านัน้ ด้วยเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญแต่ละรัฐย่อมก�ำหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนสัญชาติเท่านั้น ไม่ได้ก�ำหนดความส�ำคัญของ
คนต่างด้าว
ด้วยเหตุนี้ คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติจึงไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพตาม
กฎหมายเท่ า เที ย มกั บ คนสั ญ ชาติ ไ ทยแต่ มี สิ ท ธิ อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ ใ ห้
ความส�ำคัญกับมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน นั่นคือ สิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็น
ั ชาติของรัฐ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คนควรพึงได้รบั โดยไม่จำ� กัดว่าจะมีสญ
หรือไม่ ดังนั้นแม้คนไม่มีสัญชาติก็สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนได้อย่าง
เท่าเทียมในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง สิทธิคือความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่
มอบให้พลเมืองทุกคนตามกฎหมาย สิทธิพลเมืองนัน้ เป็นสิทธิทแี่ ยกออกจาก
“สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิโดยธรรมชาติ” กล่าวคือ สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิ
ที่มอบให้โดยชาติและมีอยู่ภายใต้เขตแดนนั้น ในขณะที่สิทธิโดยธรรมชาติ
หรือสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นสิทธิที่บุคคลมีอยู่แต่ก�ำเนิดโดยธรรมชาติ
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สิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิและเสรีภาพในอันที่จะเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้าง เจตนารมณ์ของรัฐ หรืออีกนัยหนึง่ บรรดาสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองต่างๆ คือความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่มอบให้พลเมือง
ทุกคนตามกฎหมาย สิทธิพลเมืองนัน้ เป็นสิทธิทแี่ ยกออกจาก “สิทธิมนุษยชน”
และ “สิทธิโดยธรรมชาติ” กล่าวคือสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิที่มอบให้โดยชาติ
และมีอยู่ภายในเขตแดนนั้น ในขณะที่สิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิมนุษยชน
นัน้ เป็นสิทธิทปี่ จั เจกบุคคลมีอยูแ่ ต่กำ� เนิดโดยธรรมชาติ เป็นทีย่ อมรับกันโดย
ทัว่ ไปผูจ้ ะทรงสิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมืองได้ตอ้ งเป็นผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติของ
รัฐเท่านั้น ไม่มีรัฐใดในโลกที่ยอมรับให้สิทธิและเสรีภาพคนต่างด้าว ที่อาศัย
อยูใ่ นอาณาจักรของตนไม่วา่ จะเป็นการชัว่ คราวหรือถาวรก็ตามเช่นเดียวกับ
ผู้ที่มีสัญชาติของรัฐ คนสัญชาติของรัฐเองก็ใช่ว่าจะมีสิทธิหรือเสรีภาพทาง
การเมืองบางประการเสียทุกคน เป็นต้นว่า เฉพาะแต่บคุ คลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละ
ไม่มีข้อต้องห้ามบางประการเท่านั้นที่จะมีสิทธิเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้ง
คนสัญชาติของรัฐที่ขาดคุณสมบัติหรือมีข้อต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มี
สิ ท ธิ เช่ น ว่ า นั้ น ในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย ต้ อ งถื อ ว่ า
คนสัญชาติรัฐทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
เจตนารมณ์ของรัฐ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ทรง
สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้ให้แก่คน
สัญชาติไทยเท่านั้น ด้วยเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญแต่ละรัฐย่อมก�ำหนดความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนสัญชาติเท่านั้น ไม่ได้ก�ำหนดความส�ำคัญของคน
ต่างด้าว ดังนัน้ แม้บทบัญญัตใิ นหมวด3ของรัฐธรรมนูญทีว่ า่ ด้วยสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทยมาตราต่างๆ จะบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ...” หรือ
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพ...” แต่คำ� ว่าบุคคลในมาตราเหล่านัน้ ย่อมมีความหมาย
แต่เพียงคนที่เป็นชนชาวไทยเท่านั้น จะหมายความรวมถึงหรือเข้าใจเป็น
อย่างอื่นไม่ได้นอกจาก ผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ถ้ารัฐธรรมนูญ
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ต้องการจะให้สทิ ธิเสรีภาพแก่คนต่างด้าวด้วยแล้ว ในกรณีทไี่ ม่ได้มกี ารบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นไปตามสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายอืน่ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งของ
รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ดังนั้นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยฉบับถาวร
ส่วนใหญ่จะบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญเรียกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน อันเป็น
สิทธิที่ติดตัวมนุษย์ไม่มีใครอาจพรากไปได้ เรียกว่า “สิทธิมนุษยชน” โดยที่
รัฐไม่อาจละเมิดเพิกถอนได้ตามอ�ำเภอใจ เว้นแต่มีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้
เท่านั้น ดังนั้น การมีสิทธิเสรีภาพของราษฎรจึงเป็นหลัก ส่วนการมีอ�ำนาจ
ของรัฐเป็นข้อยกเว้น
ความแตกต่างระหว่างสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง
1. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ สิทธินเี้ กิดขึน้ พร้อมกับความ
เป็นมนุษย์ โดยพื้นฐานแล้วมิใช่กฎหมาย แต่ได้ถูกก�ำหนดให้มีความชัดเจน
ขึน้ ในภายหลัง เช่น ความเท่าเทียมกันในเรือ่ งเพศ และในการประกอบอาชีพ
ถือเป็นสิทธิมนุษยชนซึง่ ได้มกี ารออกกฎหมายต่างๆ เพือ่ รับรองและคุม้ ครอง
สิทธิดงั กล่าวเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนสิทธิพลเมืองเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ได้กำ� หนดให้มี
ขึ้นในภายหลังพร้อมทั้งให้การรับรองและคุ้มครองเพื่อให้มีผลใช้บังคับกันได้
เช่น ความสามารถในการประดิษฐ์คดิ ค้นหรือสร้างสรรค์งานของมนุษย์ ได้รบั
การคุม้ ครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และเครือ่ งหมายการค้า
เป็นต้น
2. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิทไี่ ร้พรมแดน สิทธินถี้ อื เป็นสิทธิทปี่ ราศจาก
ขอบเขต เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา ถือว่ามนุษย์ทุกคน
ทุกแห่งในโลกเป็นผู้มีสิทธินี้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น ส่วน
สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิที่มีขอบเขต เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมสิทธิ์และสิทธิบัตร เป็นสิทธิที่มีขอบเขต เป็นของกลุ่มบุคคลหนึ่ง
กลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด
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3. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน สิทธินี้ถือเป็นสิทธิของ
ทุกๆ คน เช่นทุกคนที่เกิดมาจะมีสิทธิในชีวิต ร่างกาย โดยเท่าเทียมกัน ใน
ประการที่จะปราศจากการถูกประทุษร้าย หรือถูกท�ำละเมิดโดยบุคคลอื่น
ส่วนสิทธิพลเมืองเป็นสิทธิโดยเฉพาะของกลุ่มบุคคล เช่น การเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อาจถูกจ�ำกัดให้สามารถมีได้เฉพาะบุคคลผู้มีสัญชาติ
ของเจ้าของประเทศเท่านั้น
4. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิทเี่ ป็นนิรนั ดร สิทธินสี้ ามารถพิสจู น์ได้วา่ มีอยู่
และน� ำ ไปใช้ ไ ด้จริงในทุก ยุคทุก สมัย ส่วนสิท ธิ พ ลเมื อ งเป็ นสิ ท ธิ ที่ ใช้ ไ ด้
อย่างจ�ำกัดภายในระยะเวลาหนึง่ กล่าวคือ หากกาลเวลาเปลีย่ นไป กฎหมาย
ทีใ่ ช้อยูไ่ ม่มคี วามเหมาะสมกับสภาพของสังคมในขณะนัน้ ย่อมจะต้องถูกแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกไปในที่สุด
5. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของมนุษย์ สิทธินี้ไม่สามารถ
จ�ำหน่าย จ่าย โอนให้กับบุคคลอื่นใดได้ไม่วา่ โดยทางใดๆ ส่วนสิทธิพลเมือง
เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สามารถโอนให้แก่กันได้ทั้งโดยทางนิติกรรม
เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ หรือโดยทางมรดก
6. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิทปี่ ราศจากสภาพบังคับ สิทธินโี้ ดยพืน้ ฐาน
แล้วไม่มสี ภาพบังคับการทีจ่ ะท�ำให้มสี ภาพบังคับเช่นเดียวกับสิทธิพลเมืองได้
ก็ด้วยการน�ำสิทธิเหล่านั้นไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น ในกติการะหว่าง
ประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของสหประชาชาติ หาก
ประสงค์ที่จะให้มีความผูกพันหรือสภาพบังคับตามกฎหมายภายใน ก็ต้อง
น�ำไปบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เป็นต้น
การรับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ความเสมอภาคของบุคคลตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตไิ ว้
และที่ปฏิญญาสากลหรืออนุสัญญาแห่งองค์การสหประชาชาติรับรองและ
ประเทศไทยร่วมเป็นภาคี เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนพึงได้รับโดย
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ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าบุคคลนั้นๆ จะเป็นคนสัญชาติ
ไทยหรือไม่ เช่น คนต่างด้าว คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ ชนกลุ่มน้อย ในฐานะที่
เป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร
ย่อมได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับชนชาวไทย เพียงแต่บุคคลดังกล่าวจะ
กล่าวอ้างสิทธิตามกฎหมายท�ำนองเดียวกับชนชาวไทยมิได้ ซึ่งจะเห็นได้
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ว่าด้วย
สิทธิและเสรีภาพนั้นใช้ชื่อว่า หมวด สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
จึงหมายความว่าเฉพาะชนชาวไทยหรืออีกนัยหนึ่งคือคนสัญชาติไทยเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเหตุผลว่า หากใน
รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพของคนต่างด้าวไว้ เช่นเดียวกับชนชาวไทย
แล้ว จะเกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น สิทธิในการถือครองที่ดิน หรือ
เสรีภาพในการรวมจัดตั้งพรรคการเมือง หากปล่อยให้คนต่างด้าวมีสิทธิและ
เสรีภาพเช่นเดียวกับชนชาวไทยแล้วก็อาจเกิดปัญหาด้านความมั่นคงของ
ประเทศได้ แต่อย่างไรก็ดี คนต่างด้าวก็ยงั มีสทิ ธิตามรัฐธรรมนูญของประเทศ
ตน และตามสนธิสัญญาที่ไทยท�ำไว้กับประเทศนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนต่างด้าวย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิในส่วนที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน เนื่องจากสิทธิ
ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ โดยรัฐธรรมนูญ หากแต่เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาพร้อมกับความ
เป็นมนุษย์ อีกทัง้ การทีไ่ ทยได้ให้สตั ยาบันปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ไทยจึงมี
พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่างๆ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
แพ่ง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตลอดจนกติการะหว่าง
ประเทศที่ว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ฯลฯ
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ความหมายประชากรของรัฐในทางกฎหมาย
ประชากรของรัฐ คือกลุ่มบุคคลผู้ถือสัญชาติของรัฐ ประชากรของรัฐ
แตกต่างจากบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของรัฐ ซึ่งหมายถึงบุคคลทุกคนที่
พ�ำนักอยู่ในดินแดนของรัฐ เช่น คนต่างชาติที่พ�ำนักอยู่ในรัฐชั่วคราว หรือ
บุคคลที่เดินทางผ่านรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง ประชากรของรัฐมีความสัมพันธ์
กับรัฐเป็นพิเศษยิ่งกว่าบุคคลประเภทอื่นที่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจรัฐ เพราะ
ประชากรของรัฐจะมีสทิ ธิหน้าทีห่ ลายประการทีบ่ คุ คลซึง่ ไม่ใช่ประชากรของ
รัฐไม่มี สิ่งที่เป็นตัวก�ำหนดว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประชากรของรัฐใด
รัฐหนึ่งหรือไม่ คือ สัญชาติของรัฐ โดยผู้ที่เป็นประชากรของรัฐมีสิทธิหน้าที่
ที่ส�ำคัญคือ
- สิทธิที่จะอยู่อาศัยในดินแดนของรัฐที่ตนมีสัญชาติ
- สิทธิเลือกตั้ง
- หน้าที่ในการรับราชการทหาร
- สิทธิที่จะได้รับความคุ้มกันในทางการทูต
การให้สัญชาติเป็นไปตามหลักการส�ำคัญ 2 หลักการคือ หลักสืบสาย
ั ชาติตามหลักการสืบสายโลหิต หมายความ
โลหิต หรือหลักดินแดน การได้สญ
ว่า โดยทั่วไปแล้วบุตรที่เกิดจากบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติของรัฐ ย่อมได้
สัญชาติของรัฐของบิดาหรือมารดาด้วย ส�ำหรับการได้สญ
ั ชาติตามหลักดินแดน
หมายความว่า ผู้ที่เกิดในดินแดนของรัฐใดย่อมได้สัญชาติของรัฐนั้น เว้นแต่
ั ชาติ นอกจาก
จะเข้าข้อยกเว้นทีก่ ฎหมายภายในรัฐนัน้ ก�ำหนดไว้ทจี่ ะไม่ให้สญ
การได้สัญชาติตามหลักสืบสายโลหิตและหลักดินแดนซึ่งถือว่าเป็นการได้
สัญชาติโดยการเกิดแล้ว ยังมีการได้สัญชาติในลักษณะอื่นอีก เช่น การได้
สัญชาติโดยการสมรส โดยการเป็นบุตรบุญธรรม โดยการเป็นข้าราชการ
ของรัฐ โดยการแปลงสัญชาติ เป็นต้น
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ขอบเขตในการให้สัญชาติของรัฐแก่บุคคลตามหลักของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ คือ ความสัมพันธ์หรือจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริง ตามหลัก
ดังกล่าวรัฐจะสามารถให้สัญชาติกับบุคคลได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่า รัฐที่จะ
ให้สญ
ั ชาติมคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับบุคคลทีจ่ ะได้รบั สัญชาติอย่างแท้จริง
ยิ่งกว่ารัฐอื่น
คนไทยพลัดถิ่นเขตตะนาวศรี
คนไทยพลัดถิ่นเขตตะนาวศรีเป็นคนไทยอาศัยอยู่ตรงขอบชายแดน
ไทย-พม่า บริเวณจังหวัดระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ เรียกว่า
“ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อชาติไทย” เป็นกลุ่มคนที่มีชาติพันธุ์เป็นคนไทย
อยู่อาศัยในเขตแดนพม่าในเขตตะนาวศรีมีการสืบสายเชื้อชาติพันธุ์ตลอดมา
แต่เมื่ออังกฤษยึดครองพม่าผลพวงจากการก�ำหนดเขตแดนไทย-พม่า ที่
ก�ำหนดให้ทวายและตะนาวศรีซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของบรรพบุรุษคนไทยกลุ่มนี้
กลับกลายไปอยู่ในดินแดนฝั่งพม่าตรงแนวบริเวณชายแดนที่สามารถไปมา
หาสูก่ นั ได้คนไทยเหล่านีไ้ ด้อาศัยอยูใ่ นเขตดังกล่าวบางส่วนโดยไปมาหาสูก่ บั
ญาติพี่น้องฝั่งไทย บางครั้งเข้ามาท�ำคลอดในฝั่งไทย เพื่อต้องการให้บุตรเป็น
ผูม้ สี ญั ชาติไทย บางส่วนก็กลับเข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ปัจจุบนั คนกลุม่ นี้
เป็นคนไร้สญ
ั ชาติไม่มเี อกสารทางทะเบียนโดยไทยเองก็ไม่ยอมรับว่าคนกลุม่ นี้
เป็นพลเมืองไทย ขณะเดียวกับรัฐบาลพม่าก็ไม่ยอมรับว่าเป็นพลเมืองของ
พม่าเช่นกัน
แต่คนไทยเหล่านี้บางส่วนที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยทางรัฐบาล
ไทยได้ทำ� การแปลงสัญชาติให้มสี ญ
ั ชาติไทยไปบ้างแล้ว นอกจากนีย้ งั มีคนไทย
พลัดถิ่นบางส่วนที่ทางการไทยได้ออกบัตรคนไทยพลัดถิ่นให้แล้วผ่อนผันให้
อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการแปลงสัญชาติหรือขอ
สั ญ ชาติ ไ ทยและอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ได้ แ ก่ ค นไทยพลั ด ถิ่ น ซึ่ ง ไม่ มี ห ลั ก ฐานทาง
ทะเบียนหรือบัตรคนไทยพลัดถิ่นแต่อย่างใด
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แม้ปัจจุบันดินแดนจะกลายเป็นพื้นที่ของประเทศพม่า แต่คนไทยใน
เขตตะนาวศรียังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับคนไทย และรัฐบาล
พม่าก็มิได้เข้ามาแทรกแซงในวิถีชีวิตของคนไทยในพื้นที่ดังกล่าวจนกระทั่งมี
การสู้รบกันในประเทศพม่า ท�ำให้คนไทยพลัดถิ่นในเขตตะนาวศรีอพยพ
กลับมาฝั่งไทยและได้ร้องขอสัญชาติไทย ทางการไทยได้ออกบัตรประจ�ำตัว
ผู้พลัดถิ่นระหว่างที่รอขอสถานะการเป็นคนไทย อย่างไรก็ตามยังมีคนไทย
พลัดถิ่นจ�ำนวนไม่น้อยที่ตกส�ำรวจท�ำให้ไม่มีบัตรประจ�ำตัวผู้พลัดถิ่น
คนไทยพลัดถิ่นที่อยู่ในฝั่งประเทศพม่ามีเครือญาติอยู่ฝั่งไทย คนไทย
พลัดถิ่นในประเทศพม่าเชิดชูบูชาและภักดีต่อประมุขของไทย แทบทุกครัว
เรื อ นจะมี พ ระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และ
พระราชวงศ์ประดับไว้ตามบ้าน มีการร่วมจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา
ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นภาษาไทย ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ฝากเงิ น ธนาคารไทย
ใช้เงินไทย และใช้นามสกุลอย่างไทย คนไทยในพม่าส่วนมากเป็นคนปักษ์ใต้
พูดภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ�ำวัน คนรุ่นใหม่อ่านและเขียนภาษาพม่าได้
เพราะทุกคนต้องเข้าเรียนโรงเรียนพม่า แต่ในชีวิตประจ�ำวันพูดภาษาไทย
และหลายคนก็เรียนและอ่านหนังสือไทย
ความหมายของคนไทยพลัดถิ่น
คนไทยพลัดถิ่น หมายถึง บุคคลเชื้อชาติไทย ซึ่งทางราชการเรียกว่า
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยที่ไม่มี
สัญชาติไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งมี
บัตรคนไทยพลัดถิน่ โดยได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรไทยเป็นการชัว่ คราว
และประเภทที่สอง คือ คนไทยพลัดถิ่นซึ่งไม่มีหลักฐานทางทะเบียนหรือ
เอกสารใด โดยบางคนไม่เคยแสดงตัวหรือเข้าส�ำรวจเมื่อทางรัฐบาลให้มี
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การส�ำรวจคนไทยพลัดถิ่นกับอีกส่วนหนึ่งตกส�ำรวจ คนไทยพลัดถิ่นจึงมี
ลักษณะเป็นคนต่างด้าว สถานภาพทางกฎหมายคือผู้หลบหนีเข้าเมือง
ความหมายของคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 4 ได้ให้นิยาม
ของคนไทยพลัดถิน่ ไว้โดยคนไทยพลัดถิน่ หมายความว่า “ผูซ้ งึ่ มีเชือ้ สายไทย
ที่ ต ้ อ งกลายเป็ น คนในบั ง คั บ ของประเทศอื่ น โดยเหตุ อั น เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือ
สัญชาติของประเทศอื่นและได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทยโดยได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีกำ� หนด หรือเป็นผูซ้ งึ่ มีลกั ษณะอืน่ ท�ำนองเดียวกันตามทีก่ ำ� หนด
ในกฎกระทรวง”
ดังนั้น คนไทยพลัดถิ่นที่จะได้รับการรับรองตามกฎหมายจะต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีเชื้อสายไทย
2. ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต
3. ปัจจุบันนั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น
4. ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและ
มีวิถีชีวิตเป็นคนไทย
5. ได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
6. หรื อ เป็ น ผู ้ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะอื่ น ท� ำ นองเดี ย วกั น ตามที่ ก� ำ หนดใน
กฎกระทรวง
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ค�ำว่าคนไทยพลัดถิ่นตามค�ำจ�ำกัดความของกฎหมายดังกล่าวเห็นได้
ว่าได้พัฒนามาจากประวัติศาสตร์ เหตุผลทางด้านเชื้อชาติ เหตุของการ
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตดินแดนของรัฐรวมทั้งเหตุผลของความผูกพันทาง
ชาติพันธุ์ รวมทั้งวิถีชีวิตและความจงรักภักดีต่อประเทศ ผู้ที่อ้างว่าเป็น
คนไทยพลัดถิ่นต้องมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวและจะต้องยื่นค�ำขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น�ำเสนอต่อคณะกรรมการรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นโดยมีการพิสูจน์และการรับรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ความหมายของคนต่างด้าวตามกฎหมาย
คนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4
หมายความว่า “บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย” ซึง่ สอดคล้องกับค�ำนิยาม
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ที่ได้ให้นิยามของ
“คนต่างด้าว” เอาไว้วา่ หมายถึง “ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย” และค�ำนิยามใน
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่ได้ให้
นิยามของ “คนต่างด้าว” เอาไว้วา่ หมายถึง “บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย”
รวมทั้งค�ำนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว
พ.ศ. 2493 ที่ได้ให้ค�ำนิยามคนต่างด้าวว่าหมายถึง “คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ”
คนต่างด้าวทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จะถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
จ�ำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 12(7)
หรือ (8) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 12(10) หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่
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คณะกรรมการก�ำหนดตามมาตรา 43 วรรคสองหรือเป็นผูม้ ลี กั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 44 หรือเป็นผู้ได้รับโทษตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ให้อธิบดี
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิกถอนการ
อนุญาตให้มถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร ก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพือ่ สัง่
เพิกถอนการอนุญาตต่อไป
2. คนต่างด้าวผูใ้ ดเข้ามาหรืออยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั อนุญาต
หรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัว
คนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้

กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
พ.ศ. 2555
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เล่ม 129 ตอนที่ 65 ก.
หน้า 14)
หลักการและเหตุผล
โดยที่มาตรา 9/5 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 บัญญัติ
ให้การพิสจู น์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ การได้สญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
สาระส�ำคัญโดยสรุป
1. บทนิยามในกฎกระทรวงนี้
“ค�ำขอ” หมายความว่า ค�ำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
“ผู้ขอ” หมายความว่า ผู้ขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
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2. หลักฐานประกอบการยื่นค�ำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
1. รูปถ่ายของผู้ขอ
2. หลักฐานทะเบียนราษฎรของผู้ขอ ได้แก่ ทะเบียนบ้านหรือ
ทะเบียนประวัตทิ กี่ รมการปกครองบันทึกไว้ในกลุม่ ผูท้ มี่ เี ชือ้ สายไทย และบัตร
ประจ�ำตัวที่ระบุวา่ ผู้นั้นมีเชื้อสายไทย และในกรณีที่มีญาติสืบสายโลหิตหรือ
ร่วมวงศ์ตระกูลกับผู้ขอซึ่งมีภูมิล�ำเนาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ให้ยื่น
หลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรอืน่ ของผูข้ อหรือญาติสบื สายโลหิตหรือร่วมวงศ์ตระกูลกับผูข้ อดังกล่าว
เช่น สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ�ำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ�ำตัวประชาชน
ให้ยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
โดยในกรณีทมี่ กี ารบันทึกทะเบียนประวัตขิ องผูท้ ปี่ ระสงค์จะขอรับ
การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ไว้ในกลุม่ อืน่ ทีม่ ใิ ช่กลุม่ ผูท้ มี่ เี ชือ้ สายไทย
หากผู้นั้นเห็นว่าเป็นการบันทึกโดยผิดหลง ให้ผู้นั้นยื่นค�ำร้องขอแก้ไขให้
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎรก่ อ นมายื่ น ค� ำ ขอตาม
กฎกระทรวงนี้
3. หลั ก ฐานแสดงผั ง เครื อ ญาติ ข องผู ้ ข อกั บ ครอบครั ว ที่ มี
สัญชาติไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย ซึง่ ได้รบั การรับรองจากเครือญาติ
ในครอบครัวที่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจ�ำนวน
2 คน หรือถ้ามีหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งพิสูจน์ว่า
ผู้ขอเป็นญาติร่วมสายโลหิตกับผู้มีสัญชาติไทยให้ยื่นมาพร้อมกับค�ำขอด้วย
4. หลักฐานรับรองคุณสมบัติผู้ขอเกี่ยวกับความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
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ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และความประพฤติดี เช่น หนังสือหรือหลักฐาน
รั บ รองการศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รหรื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ที่ อ อกโดย
ส่วนราชการ หนังสือรับรองซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายและอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่หรือปฏิบัติงานในท้องที่ที่ผู้
ขอมีภูมิล�ำเนาอาศัยอยู่
5. หนังสือรับรองว่าตนเองมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่น โดยมี
บุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจ�ำนวน 2 คนรับรอง
ทั้งนี้ ผู้ขอมีสิทธิอ้างวัตถุพยานแวดล้อม หรือหนังสือรับรองของ
สถาบั น หรื อ องค์ ก รวิ ช าการทางด้ า นกฎหมายสั ญ ชาติ สถานะบุ ค คล
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือชาติพันธุ์ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นก็ได้ ส่วนในกรณี
ผู้ขอเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นคนไร้ความสามารถ ให้บิดา
หรือมารดา ผูร้ บั บุตรบุญธรรม ผูอ้ นุบาล หรือผูป้ กครองตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก เป็นผู้ยื่นค�ำขอแทนได้
3. วิธีการในการยื่นค�ำขอเพื่อพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
1. ถ้ า ผู ้ ข อมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นหรื อ ทะเบี ย นประวั ติ ใ น
กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค�ำขอต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการทะเบียน ณ
ที่ท�ำการส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
2. ถ้าผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติในจังหวัดอื่น
ให้ยื่นค�ำขอต่อนายอ�ำเภอหรือปลัดอ�ำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ ณ
ที่ว่าการอ�ำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่ผู้ขอมีชื่อในทะเบียนบ้าน
หรือทะเบียนประวัติ
4. การตรวจรับค�ำขอ
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หากค�ำขอและหลักฐานประกอบค�ำขอถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ต่อการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการส่ง
ค�ำขอต่ออธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาความถูกต้องต่อไป
แต่หากค�ำขอหรือหลักฐานประกอบค�ำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า หลักฐานประกอบค�ำขอไม่เพียงพอต่อการ
พิสจู น์ความเป็นคนไทยพลัดถิน่ อาจสอบสวนพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม
ได้แก่ ผูย้ นื่ ค�ำขอและบุคคลอืน่ ทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา
สถานะบุคคลและจุดเกาะเกี่ยวที่สามารถพิสูจน์การเป็นผู้มีเชื้อสายไทย
ของผู้ขอ หรือเรียกหลักฐานเพิ่มเติมโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอทราบภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ค�ำขอโดยก�ำหนดให้ดำ� เนินการแก้ไขหรือส่งหลักฐาน
เพิ่มเติมหรือให้พยานบุคคลมาให้ถ้อยค�ำภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง โดยการเรียกหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลนัน้ จะต้องค�ำนึง
ถึงความมัน่ คงของราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนรวมถึงปัจจัยแวดล้อม
และความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอ
ประกอบกันด้วย
5. การตรวจสอบและพิจารณาค�ำขอของอธิบดีกรมการปกครองหรือ
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ง่ ค�ำขอพร้อมทัง้ หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
รวมทั้ ง ผลการสอบสวนพยานบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ มี ก าร
สอบสวนให้แก่อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
เพื่อด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของค�ำขอและหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
2. ส่งค�ำขอและหลักฐานทั้งหมด รวมทั้งความเห็นของอธิบดี
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กรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ในการประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
คณะกรรมการฯ จะเรียกหลักฐานหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ได้
6. มติของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
1. เมื่อคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น มีมติว่า
ผูข้ อรายใดเป็นคนไทยพลัดถิน่ ให้อธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้นั้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้มีการจัดท�ำ
และรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นพิจารณา
เห็นว่าผู้ขอรายใดมิใช่คนไทยพลัดถิ่น ให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งเป็น
หนังสือให้ผขู้ อทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารจัดท�ำและรับรองรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ การจัดท�ำและรับรองรายงานการประชุมต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่
วันที่คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมีมติ โดยให้ระบุเหตุผล
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญและข้อกฎหมาย รวมทัง้ วิธกี ารยืน่ ค�ำฟ้องและ
ระยะเวลาส�ำหรับยื่นค�ำฟ้องไว้ในหนังสือแจ้งด้วย
แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันจะบัญญัติรับรอง
คุม้ ครองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล
ตลอดจนบัญญัติให้ การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
ก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็เป็นการรับรองคุ้มครองเฉพาะแก่คนสัญชาติ
ไทยเท่านั้น ดังนั้นสิทธิเสรีภาพของบุคคลต่างด้าวในกรณีที่มิได้มีการบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นไปตามสนธิสญ
ั ญาหรือกฎหมายอืน่ กล่าวโดยสรุป
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สิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าวยังคงได้รับความคุ้มครอง แต่สิทธิพลเมืองใน
ฐานะประชากรของรัฐนั้นไม่อาจมีได้เพราะรัฐธรรมนูญสงวนไว้ส�ำหรับผู้มี
สัญชาติไทยเท่านั้น
ส�ำหรับคนไทยพลัดถิ่นแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว หรือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยมี
วิถีชีวิตเป็นคนไทยแต่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือเอกสารใดๆ
แสดงว่าเป็นคนไทย หรือไม่เคยแสดงตัวเข้ารับการส�ำรวจเมื่อทางการไทย
ให้มกี ารส�ำรวจคนไทยพลัดถิน่ หรือประเภททีต่ กส�ำรวจเพือ่ ให้ได้รบั สัญชาติไทย
และอีกทัง้ แม้วา่ กฎกระทรวงการพิสจู น์และการรับรองคนไทยพลัดถิน่ พ.ศ.2555
จะเปิดโอกาสให้มกี ารพิสจู น์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ การ
ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ก็ตาม ตราบใดทีค่ ณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่ ยังไม่มมี ติวา่
ผูน้ นั้ เป็นคนไทยพลัดถิน่ หรือในกรณีทคี่ ณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิน่ มีมติวา่ ผูน้ นั้ มิใช่คนไทยพลัดถิน่ ก็เท่ากับว่าผูน้ นั้ ยังมิได้รบั สัญชาติไทย
สถานะภาพทางกฎหมายของคนไทยพลัดถิน่ เหล่านัน้ คือ “คนต่างด้าว” ตาม
ความหมายทีน่ ยิ ามไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
คนต่างด้าวซึ่งหมายความถึง “บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย” และไม่อาจมีสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองเช่นเดียวกับชนชาวไทย ในการประกอบอาชีพ
ทางธุรกิจจะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวโดยถูกจ�ำกัดอาชีพและวิธีการบางประเภท หากเป็นกรณี
ท�ำงานบางประเภทก็จะต้องได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของ
คนต่างด้าว หากท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมมีความผิดตามกฎหมาย
เมื่อคนไทยพลัดถิ่นมีสถานภาพทางกฎหมายเป็น “คนต่างด้าว” การเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้
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รับอนุญาตจึงเรียกว่า เป็นการหลบหนีเข้าเมืองต้องถูกจับกุมด�ำเนินคดี
ผลทีส่ ดุ ต้องถูกผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย โดยอาจต้อง
ถูกส่งกลับตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรืออาจถูกเนรเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเนรเทศได้ ในกรณีทถี่ กู ส่งกลับหรือเนรเทศเนือ่ งจากประเทศไทย
ไม่ยอมรับคนไทยพลัดถิ่นเป็นพลเมืองไทยและในขณะเดียวกันหากประเทศ
พม่าก็ไม่ยอมรับว่าคนเหล่านัน้ เป็นพลเมืองพม่า คนไทยพลัดถิน่ ทีถ่ กู ผลักดัน
ออกไปหรือเนรเทศก็ย่อมจะถูกผลักดันกลับออกมาอีกตามกฎหมายของ
ประเทศพม่า ปัญหาเหล่านี้จึงต้องเกิดขึ้นอย่างวนเวียนซ�้ำๆ กันไปมาไม่มีที่
สิ้นสุด
ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้ ในสายตาของอารยประเทศ
ยอมรับว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นมูลฐานหนึ่ง
ของหลักสิทธิมนุษยชนย่อมได้รับความคุ้มครอง
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติเป็นกฎหมายมหาชนเกีย่ วข้องกับความมัน่ คง
ของรัฐ การได้มาซึง่ สัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิน่ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยเป็นการก�ำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวบุคคล วิธีการปฏิบัติ ก�ำหนดเวลา รวมทั้งพยาน
หลักฐานประกอบค�ำขอของคนไทยพลัดถิ่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยซึ่ง
คนไทยผู้มีสัญชาติไทยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย หากไม่แพร่หลายให้รับรู้
รับทราบอย่างทั่วถึงก็อาจยังมีผู้ตกค้างการยื่นค�ำขอการมีสัญชาติไทยและ
ถูกด�ำเนินคดีในกรณีเข้ามาในราชอาณาจักรหรือและอยูใ่ นราชอาณาจักรโดย
ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ตลอดจนถู ก ส่ ง กลั บ หรื อ เนรเทศอยู ่ อี ก ประกอบกั บ
ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ย่อมมีพันธกรณีที่จะต้อง
ปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดังนั้นจึงควรที่จะได้มีการ
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เผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส�ำคัญของพันธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับคนต่างด้าวคูข่ นาน
ไปกับการเผยแพร่กฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองการเป็นคนไทย
พลัดถิ่น พ.ศ.2555 ให้คนไทยพลัดถิ่น ตลอดจนบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมี
ส่วนเกีย่ วข้องในฐานะพยานบุคคลและเป็นผูร้ บั รองในการขอพิสจู น์การเป็น
คนไทยพลัดถิ่นอันจะได้มาซึ่งสัญชาติไทยได้รับทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนี้
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐให้ยึดถือ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องย่อมจะเป็นผลดีอันพึงประสงค์ด้วย
รั ฐ และผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่พิจารณาค�ำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
จะต้องค�ำนึงถึงความมัน่ คงของราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชน รวมถึงปัจจัย
แวดล้อมและความเป็นไปได้ในการแสวงหาพยานหลักฐานในกรณีดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทคี่ นไทยพลัดถิน่ รับรองว่าตนเองมิได้ถอื สัญชาติของ
ประเทศอื่น โดยมีบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยจ�ำนวนสองคนรับรองนั้นเป็นเพียง
พยานบุคคลอาจยังไม่มีน�้ำหนักเพียงพอ เพราะปัจจุบันก็ยังปรากฏว่ามีการ
ปลอมแปลงบัตรประชาชนให้แก่คนไร้สญ
ั ชาติดว้ ยวิธกี ารต่างๆ จนท�ำให้มกี าร
ยกเลิกบัตรประชาชนของชาวไทยภูเขาเป็นจ�ำนวนมากราย หากมีพยาน
หลักฐานอื่นๆ ประกอบรวมทั้งได้ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ระดับท้องถิ่นเพื่อทราบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การรับรองโดยผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวแล้วก็จะท�ำให้ขจัดปัญหาบุคคลที่ถือ
สองสัญชาติอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงลงไปได้
หลักความได้สัดส่วนระหว่างความมั่นคงของราชอาณาจักรและ
สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ในข้อเท็จจริงเดียวกันแต่ละหน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนอาจ
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ใช้ดลุ พินจิ ทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ให้การใช้ดลุ พินจิ ตามหลักความได้สดั ส่วนระหว่าง
ความมั่นคงของราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และมีความเหมาะสมหรือแตกต่างกันอย่างน้อยทีส่ ดุ หากหน่วยงานระดับสูง
ที่รับผิดชอบได้มีค�ำชี้แจงแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างเกี่ยวกับหลักความได้
สัดส่วนดังกล่าวก็จะเป็นการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าที่
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้
ส�ำหรับการพิสจู น์ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ได้แก่งานพิสจู น์สญ
ั ชาติดว้ ยการ
ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เนื่องจากเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
มีความส�ำคัญควรกระท�ำโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผูร้ บั ผิดชอบและไม่สมควร
สร้างภาระด้านค่าใช้จา่ ยแก่คนไทยพลัดถิน่ ในการรับตรวจพิสจู น์เกินสมควร
กรณีไม่วา่ คนไทยพลัดถิน่ จะได้ยนื่ ค�ำขอพิสจู น์ความเป็นคนไทยพลัดถิน่
หรือไม่ก็ตาม หรือแม้แต่กรณีคนไทยพลัดถิ่นได้ยื่นค�ำขอพิสูจน์ความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นไปแล้ว แต่คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นยัง
ไม่มีมติว่า ผู้นั้นเป็นคนไทยพลัดถิ่น หรือในกรณีที่คณะกรรมการรับรอง
ความเป็นคนไทยพลัดถิน่ มีมติวา่ ผูน้ นั้ มิใช่คนไทยพลัดถิน่ ทัง้ สองกรณีกเ็ ท่ากับ
ว่าผูน้ นั้ ยังมิได้รบั สัญชาติไทย สถานภาพทางกฎหมายคือคนต่างด้าวและอาจ
ถูกด�ำเนินคดีฐานเข้ามาในราชอาณาจักรและหรืออยูใ่ นราชอาณาจักรโดยมิได้
รับอนุญาตได้ คนไทยพลัดถิ่นเหล่านั้นก็สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือทาง
ด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนตลอดจนนักวิจัย
นักวิชาการทางด้านกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคลด้านสังคมวิทยา
หรือมานุษยวิทยาด้านประวัติศาสตร์หรือกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้แทนองค์กร
พัฒนาเอกชนตามควรแก่กรณี
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ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง
สิทธิพร เศาภายน*
ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฏฐาธิปัตย์ คือ
ประชาชน1 และก�ำหนดแนวคิดว่าอ�ำนาจสูงสุดได้แบ่งแยกตามหน้าทีเ่ ป็นสาม
ประเภท ได้แก่ หน้าที่นิติบัญญัติ หน้าที่บริหาร และหน้าที่ตุลาการ โดย
จัดให้มีองค์กรแยกจากกันท�ำหน้าที่เป็นสามองค์กรหลักด้วยกันตามทฤษฎี
การแบ่งแยกอ�ำนาจ ทัง้ สามองค์กรจึงเป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีต่ ามทีร่ ฏั ฐาธิปตั ย์
ก�ำหนดและเป็นผู้แทนของประชาชนกระท�ำการแทนรัฐ มีภาระหน้าที่ต้อง
กระท�ำและจัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบสุข ใช้อ�ำนาจทางการเมือง
แสดงออกผ่านกลไกของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นที่มาสุดท้ายหรือรากฐานของ
กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ขณะเดียวกันในสภาพของความเป็นรัฐจะต้องมี
ผู้ปกครองเป็นตัวแทนของรัฐในการใช้อ�ำนาจการเมืองที่เป็นอ�ำนาจสูงสุด
ของรัฐ กล่าวโดยนัยก็คือรัฐเป็นผู้ก�ำหนดต�ำแหน่งของผู้ปกครองรัฐ เช่น
ต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์ ต�ำแหน่งประธานาธิบดี ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ต�ำแหน่งรัฐมนตรี ต�ำแหน่งประธานรัฐสภา ต�ำแหน่งประธานสภาผู้แทน
ราษฎร ต�ำแหน่งประธานวุฒสิ ภา ซึง่ ต�ำแหน่งเหล่านีร้ ฐั เป็นผูก้ ำ� หนดวิธกี าร
ได้มาและวิธีการออกจากต�ำแหน่ง จนถึงการก�ำหนดบทบาท อ�ำนาจหน้าที่
* ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
1
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, วัฒนธรรมทางการเมือง อ�ำนาจการเมือง และ
รัฐธรรมนูญ, available from: www.Pub – law.net/publaw
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ของต�ำแหน่ง ด้วยเหตุดังกล่าวบุคคลที่มาสวมต�ำแหน่งก็จะมีอ�ำนาจหน้าที่
และบทบาทตามต�ำแหน่งที่รัฐก�ำหนด ค�ำว่า การเมืองนั้น หมายถึง
ศาสตร์วา่ ด้วยการปกครองรัฐเพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าหมายและวัตถุประสงค์สงู สุด
ของสังคมรัฐคือความมั่นคงของรัฐ ความผาสุกของประชาราษฏร์ อ� ำนาจ
การเมือง และ อ�ำนาจรัฐ จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเมืองแยกกันไม่ได้
บุคคลผู้ที่ใช้อ�ำนาจทางการเมืองมักจะได้รับอิทธิพลทางความคิด วิถีชีวิต
วิถีความคิด ค่านิยมในสังคมที่หล่อหลอมขึ้นมาก�ำหนดพฤติกรรมของ
บุคคลนัน้ ในการใช้อำ� นาจทางการเมือง การใช้อำ� นาจทาง การเมืองของบุคคล
ดังกล่าวจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งดังกล่าวข้างต้น
ดังนัน้ การเรียนรูถ้ งึ การใช้อำ� นาจของบุคคลทีใ่ ช้อำ� นาจรัฐหรือทีก่ มุ อ�ำนาจรัฐ
ในบางครั้งอาจจะต้องดูไปถึงภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของบุคคลนั้นใน
อดีตด้วย
การปกรองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน เน้น
เรือ่ งสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครอง
จะต้องได้รบั การบัญญัตริ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ การใช้หลักนิตธิ รรมทีย่ ดึ ถือ
กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์กติกาโดยรัฐจะต้องบังคับใช้กฎหมายแก่คนทุกคน
อย่างเท่าเทียมเสมอกัน หากมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ต่าง ๆ เกิดขึ้นจะมีศาลหรือองค์กรตุลาการเข้ามาท�ำหน้าที่ระงับข้อ
พิพาทโต้แย้งให้ยุติโดยเป็นธรรม และให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาค ของประชาชาให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีอิสระในการพิจารณา
และมีคำ� วินิจฉัยเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องค์กรอื่นของรัฐ ซึ่งค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะที่แตกต่าง
ไปจากค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษาศาลทั่วไป เนื่องจากส่งผลกระทบทั้งต่อ
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บุคคล องค์กร ที่เป็นคู่กรณีและส่งผลกระทบเป็นการทั่วไป ทั้งในทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่ง
หาไม่ได้ในค�ำวินิจฉัยของศาลอื่น ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ต่ อ เนื่ อ งถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ใช้อำ� นาจหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจรัฐของอ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหาร อันส่งผล
ให้การเข้าสู่อ�ำนาจ การใช้อ�ำนาจ และการพ้นจากอ�ำนาจ ของทั้งฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร สามารถถูกตรวจสอบและถ่วงดุลได้มากยิ่งขึ้น
ท�ำให้การใช้อ�ำนาจของรัฐโดยองค์กรนิติบัญญัติและองค์กรบริหาร ซึ่งเป็น
การกระท�ำที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นลดลงไป สะท้อนถึง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีหลักประกันมากขึน้ ไม่สามารถถูกละเมิดได้
โดยอ�ำเภอใจจากการใช้อ�ำนาจขององค์กรแห่งรัฐ บทความเรื่อง ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองจะศึกษา (1) การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (2) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
(3) สถานะของสถาบันตุลาการตามหลักการประชาธิปไตยและหลักนิตธิ รรม
(4) ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ (5) บทสรุป

1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ค�ำว่า ประชาธิปไตย เป็นศัพท์ทนี่ �ำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั 2
ประเทศต่าง ๆ แม้จะมีรูปแบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
ทีแ่ ตกต่างกัน แต่ตา่ งก็อา้ งว่าประเทศของตนเป็นประชาธิปไตยกันทัง้ สิน้ ใน
ประเทศสังคมนิยมหลายประเทศ เช่น สหภาพโซเวียต และจีน ต่างก็อ้างว่า
ประเทศของตนปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยใน
2

ระบอบประชาธิปไตย available from http://bp-smakom.org/bp_school/
social/democracy-system.htm
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อีกแง่หนึ่งที่เรียกว่า ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ กล่าวคือ ยินยอมให้
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในขอบเขตที่จ�ำกัด ส่วนการด�ำเนินการทาง
การเมืองยังอยู่ในมือของผู้มีอ�ำนาจปกครองไม่กี่คนเท่านั้น อย่างไรก็ดี
ประชาธิปไตยในความหมายของเสรีประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกมีความหมายตรงกับค�ำในภาษาอังกฤษว่า Democracy ประกอบ
ด้วยค�ำ 2 ค�ำ คือ Demos กับ kratein ค�ำว่า Demos หมายถึง
ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย
(Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง หรือการปกครองโดย
ประชาชน เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค สมาชิกของสังคม
ทุ ก คนมี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น ที่ จ ะเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม นอกจากนี้
ระบบการเมืองต้องเปิดโอกาสหรือให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการด�ำเนินการ
ใด ๆ ภายใต้กฎระเบียบของสังคมรูปแบบการปกครองดังกล่าวก็คือระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ให้ความส�ำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอ�ำนาจ
อธิปไตย ใช้อ�ำนาจนี่ผ่านทางองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุข
ของตนเอง บทบาทของประชาชนในทางการเมือง จึงมีความส�ำคัญมากจนมี
ผู้กล่าวว่า ประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชน คือ เสียงสวรรค์ เป็นระบอบ
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมด�ำเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนเอง
กิจกรรมการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน อาจเป็นทางอ้อมโดยผ่าน
กระบวนการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร์เข้าไปท�ำหน้าทีแ่ ทน หรืออาจ
เป็นทางตรง เช่น การประท้วง การร้องเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้รฐั บาล
รับทราบถึงปัญหา ทั้งนี้ก็เพราะรัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่มี
เสียงข้างมาก หรือได้รับเสียงสนับสนุนจากฝ่ายเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่
จึงอาจสรุปความหมายหลักได้ 2 ประการ คือ
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- ความหมายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง
- ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง
1.1 ความหมายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมือง คือ ระบบความคิดทางการเมืองอย่างหนึง่
ให้ความส�ำคัญกับหลักการ 3 ประการ คือ
(1) หลักมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญา รู้จักใช้เหตุผล และสามารถ
ปกครองตนเองได้ ประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบที่สมาชิกจะต้องแสดงออกซึ่ง
เหตุผลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกัน
(2) หลักสิทธิเสรีภาพ ค�ำว่า สิทธิ หมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรม
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระท�ำการใดๆ ได้ แต่การใช้เสรีภาพ
จะต้ อ งไม่ ไ ปละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของผู ้ อื่ น ด้ ว ย เสรี ภ าพในสั ง คม
ประชาธิปไตยมีขอบเขตจ�ำกัดในระดับหนึ่ง สิ่งที่จะมาเป็นตัวจ�ำกัดเสรีภาพ
คือ กฎหมาย ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี เสรีภาพขั้นพื้นฐานใน
ระบอบประชาธิปไตยอาจจ�ำแนกได้ดังนี้
		 1) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น
ซึง่ อาจแสดงออกในรูปของการพูด การเขียน และการโฆษณา ถือเป็นเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานประการหนึง่ ในสังคมประชาธิปไตยนัน้ เป็นสังคมทีถ่ อื ว่าประชาชน
คือ เสียงสวรรค์ ยินยอมให้ประชาชนในฐานะเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยเข้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยเสรี การแสดงความคิดเห็นจึงถือเป็น
กิจกรรมที่ส�ำคัญยิ่ง
		 2) เสรีภาพในการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็นสหกรณ์ หรืออาจจะ
เป็นการรวมตัวกันของผูท้ มี่ คี วามสนใจในกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึง่ อย่างใด
ร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคม และยังรวมไปถึงการรวมตัวกันของประชาชน
เพื่อเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
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ด�ำเนินการใด ๆ อีกด้วย แต่ทงั้ นีก้ จิ กรรมอันเกิดจากเสรีภาพในการรวมกลุม่
จะต้องอยู่ในกรอบแห่งกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคม
		 3) เสรีภาพในการนับถือศาสนา มนุษย์แต่ละคนย่อมมีความ
เชื่อที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป การนับถือหรือศรัทธาที่มนุษย์พึงมี
ต่อความเชือ่ ต่อศาสนาใด ๆ จึงนับได้วา่ เป็นเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานประการหนึง่
		 4) สิทธิและเสรีภาพอืน่ ๆ นอกจากสิทธิและเสรีภาพข้างต้น
แล้ ว อุ ด มการณ์ ป ระชาธิ ป ไตยยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลด้านอื่น ๆ อีก เช่น สิทธิจะได้รับการคุ้มครองทั้งทาง
ร่างกายและทรัพย์สินจากรัฐ สิทธิในเคหสถาน สิทธิและเสรีภาพในการ
เคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง สิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต เสรีภาพในทางร่างกาย เป็นต้น
(3) หลั ก ความเสมอภาค หรื อ ความเท่ า เที ย มกั น ระบอบ
ประชาธิปไตยเชือ่ ว่ามนุษย์ทกุ คนไม่วา่ จะอยูใ่ นชนชัน้ ใด เพศใด มีฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมอย่างไรก็ตามต่างก็มีความเท่าเทียมกัน ความ
เท่าเทียมกันในที่นี้ไม่ใช่ความเท่าเทียมกันในสติปัญญา ความสามารถ หรือ
ความสูงความต�่ำ แต่เป็นความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ซึง่ ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะอยูร่ อดในสังคม ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย
อาจจ�ำแนกได้เป็น 4 ประการ ดังต่อไปนี้
		 1) ความเสมอภาพในการมีส่วนร่ วมทางการเมื อ ง จาก
แนวความคิดที่ว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการปกครองโดยประชาชน
ถือว่าเสียงของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ รัฐประชาธิปไตยจึงต้องเปิดโอกาส
ให้สมาชิกเข้ามีสว่ นร่วมในการปกครองได้อย่างกว้างขวาง ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะ
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่
กฎหมายระบุไว้ และบัตรเลือกตั้งแต่ละใบจะมีเสียงเพียง 1 เสียงเท่าเทียม
กัน ซึง่ ตรงกับปฏิญญาสากลแห่งสิทธิมนุษยชนข้อ 21 (3) ทีร่ ะบุวา่ เจตจ�ำนง
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ของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห่งอ�ำนาจของรัฐบาล เจตจ�ำนงเช่นว่านี้
จะต้องแสดงออกทางการเลือกตัง้ ตามก�ำหนดเวลาและอย่างแท้จริงโดยอาศัย
การออกเสียงทั่วไปและอย่างเสมอภาค อีกทั้งการลงคะแนนเสียงจะต้องมี
ความอิสระและเป็นความลับ
		 2) ความเสมอภาคที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ใน
รัฐประชาธิปไตยนัน้ จะถือว่า กฎหมายเป็นเสมือนข้อก�ำหนดของสังคมทีอ่ อก
มาโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการควบคุ ม พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลร้ า ยต่ อ สั ง คมโดย
ส่วนรวม กฎหมายจะให้ความคุ้มครองป้องกันแก่คนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
และผูท้ ลี่ ะเมิดกฎหมายจะได้รบั โทษทัณฑ์ตามทีก่ ำ� หนดหรือถ้ามีเหตุอนั ควร
ปรานีให้มีการลอดหย่อนหรือยกเว้นโทษ ก็ควรจะได้รับการพิจารณาโดย
เท่าเทียมกันด้วย
		 3) ความเสมอภาคที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิต ใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ เช่น จัดให้มีโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ให้เพียงพอ
ส�ำหรับคนทีป่ รารถนาแสวงหาความรูม้ โี อกาสรับการศึกษาได้รบั ความรู้ และ
มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต
ให้กับตนเอง และต้องบริหารระบบของสังคมให้เปิดโอกาสส�ำหรับทุก ๆ คน
ในการที่จะได้ท� ำ งานโดยเท่ าเที ย มกั น เช่ น การเปิด โอกาสให้ทุก คนมี
ความเสมอภาคในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ เป็นต้น
		 4) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ในที่นี้ไม่ได้
หมายความว่า รัฐประชาธิปไตยจะต้องท�ำให้สมาชิกทุกคนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมสูง กล่าวคือ มีรายได้สูงและมีความเป็นอยู่ที่หรูหราเสมอกัน
ทุ ก คน แต่ จ ะต้ อ งพยายามกระจายรายได้ น� ำ เอาทรั พ ยากรทางสั ง คม
มาใช้ประโยชน์ ลดช่องว่างระหว่างชนชั้นให้น้อยลงโดยการสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือกลุม่ ทีด่ อ้ ยโอกาสกว่าให้เติบใหญ่และแข็งแรงพอทีจ่ ะช่วยเหลือตนเอง
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสนับสนุนโครงการจัดตัง้ กลุม่ ส่งเสริมอาชีพ
ในชนบท โครงการจัดตั้งสหกรณ์ผู้ผลิต สหกรณ์ผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ
โครงการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ยกระดับความกินดีอยูด่ ขี องสมาชิก
1.2. ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง
แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบการ
ปกครองมาจากความเชื่อที่ว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่
ประชาชนมีอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ การปกครองตนเองของ
ประชาชนด�ำเนินการโดยผ่านผูแ้ ทนทีป่ ระชาชนเลือกเข้าไปท�ำหน้าทีแ่ ทนตน
ตามระเบียบวิธีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงอาจสรุปหลักการที่ส�ำคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ดังต่อไปนี้
(1) หลั ก อ� ำ นาจอธิ ป ไตยเป็ น ของปวงชน หมายความว่ า
ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจสูงสุดของรัฐ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินแก้ไข
ปัญหาและก�ำหนดความเป็นไปของตนเอง แต่มิได้หมายความว่าประชาชน
ทั้งประเทศจะต้องมานั่งถกเสียงหาทางแก้ปัญหา
(2) หลักอ�ำนาจอธิปไตยโดยปวงชน หมายถึง การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในทางการเมือง รูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนจึงมี
อยู่หลายทางด้วยกันที่ส�ำคัญ คือ การเลือกตัวแทนของตนให้ทำ� หน้าที่ใน
รัฐสภา นอกจากนีป้ ระชาชนอาจท�ำได้โดยการช่วยรณรงค์หาเสียงให้ผสู้ มัคร
ที่ตนนิยมหรือเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อหา
ทางผลักดันให้นโยบายของพรรคน�ำมาใช้ปฏิบัติได้จริง เป็นต้น
(3) หลักอ�ำนาจอธิปไตยเพื่อประชาชน สังคมประชาธิปไตยนั้น
ผู้ปกครองหรือผู้มีอ�ำนาจในการบริหารประเทศและรัฐบาลจะต้องไม่กระท�ำ
ไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนในกลุ่มตนเท่านั้น ผู้ปกครองที่มาจาก
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นผูท้ กี่ ระท�ำเพือ่ ประโยชน์สขุ ของ
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ประชาชนส่วนใหญ่ให้สมกับความไว้วางใจของประชาชนที่เลือกเข้ามารับ
หน้าที่ ไม่เช่นนั้นเมื่อครบวาระอาจจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในสมัย
ต่อไปก็ได้
(4) หลักเหตุผล ประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักเหตุผล ทั้งนี้
เนือ่ งจากคนแต่ละคนต่างก็มแี นวความคิดในการแก้ไขปัญหาทีแ่ ตกต่างกันไป
ถ้าคนปราศจากเหตุผลแล้ว สังคมก็จะยุ่งเหยิงไม่ได้ข้อยุติที่ดีและถูกต้อง
ดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยทุกคนจะต้องร่วมกันคิด โดยต่างก็เสนอ
ความคิดเห็นแล้วอาจมีการเปิดอภิปราย มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง
กว้างขวาง ต่างคนต่างรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ด้วยใจเป็นธรรม ข้อเสนอ
หรือความคิดเห็นของใครที่มีเหตุผลดีกว่าก็จะได้รับเลือกให้เป็นวิธีการแก้ไข
ปัญหานั้นต่อไป
(5) หลักเสียงข้างมาก วิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะรูไ้ ด้วา่ ระบอบประชาธิปไตย
เป็นหลักการเพื่อปวงชน คือ หลักเสียงข้างมาก หลังจากที่ผู้แทนราษฎร
ได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์โดยการอภิปรายกันพอแล้ว ก็
จะมีการออกเสียงลงคะแนน ข้อเสนอที่ได้รับเสียงข้างมากจากที่ประชุมจะ
ได้รับเลือกให้น�ำไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะถือได้ว่าเป็นข้อเสนอที่มีเหตุผลของ
คนส่วนใหญ่
(6) หลักความยินยอม ประชาธิปไตยจะต้องมีพื้นฐานมาจาก
ความยินยอมด้วย เมือ่ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และปวงชนได้เลือกตัง้
ตัวแทนของตนเพื่อให้ใช้อ�ำนาจแทนตนได้แล้วจึงถือได้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้
เข้ามาใช้อ�ำนาจเหล่านี้ได้รับความยินยอมจากปวงชน แต่จะมีอ�ำนาจจ�ำกัด
ตามรัฐธรรมนูญและยังถูกจ�ำกัดช่วงเวลาที่ได้รับความยินยอม คืออาจอยู่ใน
วาระช่วงระยะเวลาหนึง่ เมือ่ ครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตัง้ ใหม่
(7) หลักประนีประนอม ในหลายกรณี หลังจากทีผ่ แู้ ทนราษฎร
ได้อภิปรายกันแล้ว และเล็งเห็นว่าข้อเสนอต่าง ๆ ที่ผู้แทนแต่ละคนเสนอไป
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นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก หรือมีข้อขัดแย้งกันไม่มากนักที่ประชุมก็
อาจใช้การประนีประนอมกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเกณฑ์
ไม่จ�ำเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมากก็ได้
(8) หลักความเสมอภาค ประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์ต่างก็มี
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน แม้แต่รัฐธรรมนูญไทย ก็ยอมรับในหลักการนี้โดยเขียน
ไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยก�ำเนิดก็ดี โดย
แต่งตัง้ ก็ดี โดยประการอืน่ ก็ดี ไม่กระท�ำให้เกิดอภิสทิ ธิแ์ ต่อย่างใดเลย ฉะนัน้
กฎหมายในสังคมประชาธิปไตย จึงบังคับใช้กบั บุคคลทุกคนโดยเสมอหน้ากัน
(9) หลักเสรีภาพ กล่าวคือ รัฐในระบอบประชาธิปไตยจะต้อง
ส่งเสริมเสรีภาพต่าง ๆ ของปวงชน เช่น เสรีภาพในการพูด การเขียน การ
อบรมศึกษา การรวมตัวกันเป็นสมาคม เป็นต้น แต่ทงั้ นีเ้ สรีภาพเหล่านีจ้ ะถูก
จ�ำกัดโดยกฎหมายนั้นคือ ประชาชนต้องไม่ใช้เสรีภาพนี้เพื่อท�ำลายหรือ
รบกวนเสรีภาพของผู้อื่น
(10) หลักนิติธรรม หมายถึง การยึดถือกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์
กติกา และหลักประกันความเสมอภาคให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ และการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความถูกต้อง สงบ
เรียบร้อยและชอบธรรม โดยรัฐบาลจะต้องบังคับใช้กฎหมายแก่คนทุกคนโดย
เท่าเทียมกัน ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ เพราะเหตุแห่งความเป็นผู้มีอิทธิพล
ยศฐาบรรดาศักดิ์ เงินทอง หรืออภิสิทธิ์อื่น ๆ
(11) หลักการปกครองตนเอง สังคมประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์
สามารถปรับปรุงตัวเองให้ก้าวหน้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาของตนเองได้โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง ทั้งนี้เพราะกลุ่มพวกตนเองย่อมรู้
ดีกว่าคนอืน่ ๆ ว่าตนเองต้องการอะไร หรือสิง่ ใดทีเ่ ป็นผลประโยชน์ของพวกตน
ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะเป็นรูปธรรม เช่น สวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ
หรืออาจจะเป็นนามธรรม เช่น เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมก็ได้
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2. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
การด�ำรงสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ด้วย
การควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้นนั้ มีพฒ
ั นาการทาง
ประวัติศาสตร์แห่งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่มาจาก
รากฐานตามแนวคิด เรื่องล�ำดับชั้นของกฎหมายที่ถือกันว่ากฎหมายนั้นมี
หลายรูปแบบย่อมต้องมีรูปแบบหนึ่งที่ควรก�ำหนดว่าอยู่สูงกว่ารูปแบบอื่น ๆ
อย่างไรก็ดีเรื่องล�ำดับชั้นของกฎหมายก็ได้ถูกพัฒนาการมาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีทางกฎหมายโดยประกอบด้วยแนวคิดของส�ำนักกฎหมายธรรมชาติ
ส�ำนักงานกฎหมายบ้านเมือง ทฤษฎีสัญญาประชาคม และพัฒนาการจาก
แนวคิดในเรือ่ งล�ำดับชัน้ ของกฎหมายด้วยกันเองในภาคพืน้ ยุโรป ในเรือ่ งของ
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้กอ่ ให้เกิดผลดังค�ำจ�ำกัดความ
ต่างๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้
ประกอบด้วย ความหมายแห่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม กฎหมายมิ ใ ห้ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
ผลความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนี้
2.1 ความหมายแห่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎเกณฑ์ทงั้ หมดทีร่ ฐั นัน้ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามท�ำให้รัฐธรรมนูญมีคุณค่าหรือล�ำดับศักดิ์สูงกว่ากฎเกณฑ์อื่นของรัฐ
ทั้งหมด โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่อยู่ในล�ำดับสูงสุดในระบบ
กฎหมายของรัฐ และในกรณีทมี่ คี วามขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญย่อมอยูใ่ นฐานะทีม่ าก่อน ซึง่ มีผลท�ำให้กฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนั้นตกเป็นโมฆะไม่อาจบังคับใช้ได้ต่อไป3 จึงมีผลท�ำรัฐธรรมนูญ
3

Ekkehart Stein, Staatsrecht, 14 Auft., Tübingen 1993;S.13 อ้างถึงใน
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มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐมีลำ� ดับศักดิ์อยู่เหนือกฎหมายอื่นใด
2.2 ผลความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หลักแห่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลท�ำให้
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งมีผลเสียเปล่ามาแต่เริ่มต้นหรือท�ำให้ไม่มีผลบังคับใน
เวลาต่อมา อนึ่งหลักแห่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนี้ยังได้
ก่อให้เกิดผลแห่งความผูกพันเพือ่ ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องรัฐธรรมนูญทีจ่ ะต้องมีความ
สัมพันธ์กบั บทบัญญัตกิ ฎหมายต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายอืน่ ใดในระบบกฎหมาย
จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากกว่า
การแก้ไขกฎหมายธรรมดา ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการสร้างกลไก
เพื่อคุ้มครองรัฐธรรมนูญ ดังนี้4
1) กฎหมายอืน่ ใดในระบบกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้
		 เป็นการประกันสถานะแห่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐธรรมนูญมีสถานะเหนือกว่ากฎหมายทั้งปวงแล้วไม่ว่า
กฎหมายนั้นจะมีอยู่ก่อนหรือหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม
กฎหมายดังกล่าวจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ เนื่องจากเหตุผลที่ว่า
หากยอมให้กฎหมายอืน่ ใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ ความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญย่อมไร้ผลไปและกฎหมายทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นั้นอาจวางหลักเกณฑ์ใหม่แทนที่ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งจะเป็น
การขยายอ�ำนาจให้กับองค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในการตรากฎหมาย
บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544),
หน้า 24.
4
อัลจนา พึ่งเย็น, การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยศาล
รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 38 - 39.
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		 ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากกฎหมาย
ทั่วไป โดยรัฐธรรมนูญจะต้องก�ำหนดวิธีการหรือกระบวนการในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตัวของรัฐธรรมนูญไว้เฉพาะมีความแตกต่างจากกฎหมายทั่วไป
และที่ส�ำคัญต้องก�ำหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กร นิติบัญญัติจากองค์กรหรือ
สถาบันที่เรียกว่า judicial Review เข้ามาท�ำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
2) การแก้ไขรัฐธรรมนูญท�ำได้ยากกว่าการแก้ไขกฎหมายธรรมดา
		 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพืน้ ฐานของรัฐทีก่ อ่ ตัง้ อ�ำนาจแห่งรัฐ
และก�ำหนดกรอบการใช้อ�ำนาจของรัฐรวมทั้งก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรต่าง ๆ ของรัฐและระหว่างรัฐกับประชาชน กฎหมายทัว่ ไปทีใ่ ช้บงั คับ
ในรัฐล้วนมีกระบวนการที่ต้องอาศัยอ�ำนาจจากรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ดังนั้น
การที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องส�ำคัญและจะต้อง
กระท�ำได้โดยยากยิ่งกว่าการแก้ไขกฎหมายทั่วไป ปัญหาที่จะต้องพิจารณา
ต่อไปคือเรือ่ งขององค์กรทีจ่ ะเข้ามามีอำ� นาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุที่
องค์กรตามรัฐธรรมนูญภายใต้อำ� นาจอธิปไตยแห่งรัฐซึง่ ถูกก่อตัง้ ขึน้ โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในทางทฤษฎีเรื่องอ�ำนาจมองการ
ก่อตั้งองค์กรสูงสุดที่จะมีอ�ำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จะต้องเป็นองค์กรที่ให้
รัฐธรรมนูญนัน้ แต่องค์กรทัง้ สามของอ�ำนาจอธิปไตยทีป่ ระกอบด้วย องค์กร
นิตบิ ญ
ั ญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการนัน้ มีฐานะทีต่ ำ�่ กว่ารัฐธรรมนูญ
จึงไม่อาจเป็นองค์กรทีจ่ ะมีอำ� นาจแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได้อย่างดีก็ ท�ำได้
แต่เพียงเป็นองค์กรที่เสนอแนะสภาพแห่งปัญหาและวางแนวทางในการขอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น
		 ในเรือ่ งของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจึงควรมีแนวความคิด
จัดตั้งองค์กรพิเศษ ซึ่งมีที่มาจากอ�ำนาจในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
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องค์กรพิเศษนี้ มีสถานะทีเ่ หนือกว่ารัฐธรรมนูญชอบทีจ่ ะมีอำ� นาจในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ เช่น สภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
2.3 การคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ในประเทศที่มีระบบ “รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร” และมี
การสถาปนาให้รัฐธรรมนูญเป็น “กฎหมายสูงสุด” ซึ่งนอกจากรัฐธรรมนูญ
จะเป็นแม่บทของกฎหมายทัง้ ปวงแล้ว รัฐธรรมนูญยังเป็นกฎหมายทีก่ ำ� หนด
โครงสร้างอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรรัฐ ตลอดจนก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย โดยมีทฤษฎีอธิบายสนับสนุน
รากฐานแห่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญสรุปได้ 5 ประการ5
ดังนี้
1. ค� ำ อธิ บ ายเชิ ง อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งแบบเสรี นิ ย ม
ประชาธิปไตย
		 รัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคมทีส่ มาชิกในสังคมทุกคนร่วม
ตกลงกันสร้างขึน้ เป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองสังคมนัน้ ทุกฝ่ายไม่วา่ จะเป็น
ผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครองต้องเคารพต่อรัฐธรรมนูญ ค�ำอธิบายนี้อยู่ใน
ปรัชญาของ ล็อก รุสโซ ปรากฏในค�ำประกาศ เอกราชของสหรัฐอเมริกาและ
ตอนท้ายค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789
2. ค�ำอธิบายเชิงกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญ : การมี
ส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนโดยวิธีพิเศษ
		 กระบวนการจั ด ท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ โดยใช้ วิ ธี พิ เ ศษจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเช่นนี้ มักไม่ปรากฏ
ในการตรากฎหมายธรรมดาของรัฐสภาตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญ
5

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเล่ม 3 : ที่มาและนิติวิธี, (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, 2538) หน้า 18 - 23.
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บัญญัติไว้ ดังนั้นกระบวนการจัดท�ำรัฐธรรมนูญเช่นนี้จึงมีลักษณะอันเป็น
พิเศษโดยเห็นถึงความส�ำคัญที่ทำ� ให้รัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎหมายสูงสุด
3. ค� ำอธิบายเชิงที่มาของอ�ำนาจในการจั ดท� ำ รั ฐ ธรรมนู ญ :
การแบ่งแยกระหว่างอ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองและ
อ�ำนาจอื่น
		 อ�ำนาจในการก่อตัง้ องค์กรทางการเมืองเป็นอ�ำนาจสูงสุดโดย
มีเหตุผลสนับสนุนอยู่ 2 ประการ
		 ประการแรก ก่อนมีรัฐธรรมนูญ ไม่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
ใดอยูเ่ หนือและผูกมัดอ�ำนาจในการก่อตัง้ ระบบองค์กรและระบบกฎหมายอยู่
เลย อ�ำนาจในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองและการให้ก�ำเนิดรัฐธรรมนูญ
จึงเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญและเป็นผู้สร้างรัฐธรรมนูญ เช่นนี้แล้วอ�ำนาจ
ดังกล่าวย่อมมีอยู่อยู่เหนืออ�ำนาจขององค์กรทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาและ
มีอยู่เหนือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น
		 ประการสอง เมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐธรรมนูญได้ก่อตั้ง
ระบบกฎหมายและองค์กรทั้งหลายเพื่อใช้อ�ำนาจการเมืองในการปกครอง
ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงอยู่เหนือกฎหมายทั้งหลายและองค์กรอื่น ๆ ที่ได้รับ
การก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ องค์กรนั้นย่อมได้รับมอบอ�ำนาจมาจาก
รัฐธรรมนูญและจากอ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมืองไม่ว่าจะ
เป็นประมุขของรัฐ รัฐสภา ฝ่ายบริหาร ศาล ตุลาการรัฐธรรมนูญ ก็ตาม
		 หลักการแบ่งแยกระหว่างอ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กร
ทางการเมืองและอ�ำนาจอื่น ท�ำให้เกิดผลส�ำคัญทางกฎหมายอย่างน้อย 3
ประการ คือ
		 ประการที่หนึ่ง เมื่ออ�ำนาจในการก่อตั้งอ�ำนาจทางการเมือง
เป็นอ�ำนาจสูงสุดไม่มีข้อจ�ำกัดและเป็นผู้สร้างรัฐธรรมนูญ องค์กรที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ถู ก จ� ำ กั ด อ� ำ นาจโดยสภาพของรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
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แสดงออกด้วยการก�ำหนดขอบอ�ำนาจ การก�ำหนดกระบวนการ และการ
ถูกก�ำหนดเนื้อเรื่องที่จะใช้อ�ำนาจซึ่งรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้บัญญัติข้อจ�ำกัด
เหล่านี้ ดังนั้นองค์กรที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐธรรมนูญจึงมีและใช้อ�ำนาจ
อย่างถูกจ�ำกัด และจะใช้อำ� นาจให้ขัดกับรัฐธรรมนูญมิได้ อีกทั้งการตีความ
รัฐธรรมนูญก็จะต้องตีความตามเจตนาของอ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กร
ทางการเมือง
		 ประการทีส่ อง อ�ำนาจในการก่อตัง้ องค์กรทางการเมืองสูงสุด
ทีม่ อี ยูก่ อ่ นรัฐธรรมนูญและมีอยูเ่ หนือรัฐ ศาสตราจารย์ บูรโ์ ด สรุปว่า อ�ำนาจ
นีอ้ ยูน่ อกรัฐและมีอยูไ่ ด้ทงั้ ๆ ทีไ่ ม่มรี ฐั ไม่อยูใ่ ต้รฐั ข้อพิสจู น์คอื รัฐธรรมนูญ
ของหลายประเทศไม่ได้เกิดขึ้นโดยอ�ำนาจการเมืองในรัฐ แต่เกิดจากอ�ำนาจ
สูงสุดภายนอก เช่น รัฐธรรมนูญแคนาดาผู้ตราคือ รัฐสภาอังกฤษ แต่
อ�ำนาจที่ถูกก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญเป็นอ�ำนาจในรัฐที่ใช้ได้เหนือดินแดน
และประชากรของรัฐเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อ�ำนาจนี้เป็นอ�ำนาจรัฐ
		 ประการที่สาม อ�ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็น
อ�ำนาจต่อเนื่องจากอ�ำนาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุดแต่เดิม หรือเรียกศัพท์
ทางวิชาการว่า อ�ำนาจในการเปลีย่ นแปลงองค์กรซึง่ ได้รบั มอบอ�ำนาจมาจาก
อ�ำนาจในการก่อตั้งองค์กรที่อยู่สูงกว่าอ�ำนาจนิติบัญญัติเพราะถ้าอ�ำนาจใน
ั ญัตเิ ป็นสิง่ เดียวกัน
การเปลีย่ นแปลงองค์กรโดยรัฐธรรมนูญกับอ�ำนาจนิตบิ ญ
ก็เท่ากับยอมให้องค์กรเพียงองค์กรเดียวที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้นคือ รัฐสภา
สามารถขยายอ�ำนาจของตนเหนืออ�ำนาจอื่นได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการ
ท�ำลายดุลยภาพขององค์กรและอ�ำนาจที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น และจะท�ำลาย
รัฐธรรมนูญ ในท้ายที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าวอ� ำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญจึงแตกต่างและอยู่เหนือจากอ�ำนาจนิติบัญญัติที่ไม่สามารถใช้
องค์กรและวิธกี ารเดียวกันกับการออกและการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายธรรมดา
น�ำมาใช้กับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หากจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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จะต้องมีองค์กรพิเศษที่อาจเลือกตั้งขึ้นใหม่หรือใช้องค์กรนิติบัญญัติจัดให้
ประชุมร่วมกันโดยใช้วิธีการพิเศษ
4. ค�ำอธิบายเชิงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
		 ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญจัดตั้ง
องค์กรทางการเมืองและจัดการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจอธิปไตย ท�ำให้เกิด
ดุลยภาพของอ�ำนาจเพื่อจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐไม่ให้มีมากเกินไปและเพื่อรับรอง
สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของบุคคล โดยนัยนี้แล้วถ้าจะจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐ
ให้ได้ผล รัฐธรรมนูญจะต้องเป็นกฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายใดทั้งมวล
ดังนัน้ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามการอธิบายนีจ้ งึ มีรากฐาน
มาจากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนั่นเอง
5. ค�ำอธิบายเชิงรูปแบบ
		 เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายที่ ก ่ อ ตั้ ง องค์ ก รผู ้ ใช้ อ� ำ นาจ
อธิปไตยและแบ่งสรรอ�ำนาจระหว่างองค์กรนั้น ๆ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็น
กฎหมายที่มีความส�ำคัญที่สุดและสูงสุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทางเนื้อหา
วิธีการร่าง อุดมการณ์ ฯลฯ
		 เมือ่ วิเคราะห์ถงึ ความส�ำคัญของรัฐธรรมนูญทีอ่ ยูใ่ นสถานะอัน
เป็นกฎหมายสูงสุดแล้ว จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องให้การคุ้มครองความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญโดยจัดสร้างกลไกเพื่อใช้ในการคุ้มครองอัน
ได้แก่6
		 1) การก� ำ หนดรู ป แบบของรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ มี ก ารบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับเรื่องการห้าม มิให้ตัวบทกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
6

นพดล เฮงเจริญ, “ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ,” ใน รวมบทความ
ทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1 : ศาลรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2544), หน้า 23.
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		 2) การมีบทบัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท�ำได้
ยากกว่ากฎหมายธรรมดา
		 3) การก�ำหนดเรือ่ งหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญ
		 4) การก�ำหนดให้มอี งค์การทีท่ ำ� หน้าทีว่ นิ จิ ฉัยขอบข่ายอ�ำนาจ
ในทางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใด
ขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

3. สถานะของสถาบันตุลาการตามหลักการประชาธิปไตยและ
หลักนิติธรรม7
สาระทั้งหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมล้วนให้ความส�ำคัญ
แก่บทบาทของสถาบันตุลาการหรือศาล โดยระบุเงือ่ นไขจ�ำเป็นคือ สถาบันนี้
ต้องมีความเป็นอิสระ หากประเทศใด สถาบันตุลาการมิได้เป็นอิสระจะถือว่า
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมมิได้ เนื่องจากปัจจุบัน
สังคมไทยมีการกล่าวถึงหลักนิติธรรมกันมาก ดังเช่นในรัฐธรรมนูญ 2550
ก็ได้ระบุคำ� นี้ไว้ในบททั่วไป มาตรา 3 วรรค 2 ความว่า “การปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
ของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิตธิ รรม” ค�ำว่า หลักนิตธิ รรม จึงเป็นค�ำทีค่ นใน
สังคมไทยซึ่งมีส่วนในการร่วมลงประชามติรับรัฐธรรมนูญ ควรทราบความ
หมายเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามทีร่ ะบุ
ไว้ในหลักนิติธรรม หรือการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) มี
รากเหง้าทางความคิดมาตัง้ แต่สมัยกรีกโบราณ และในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนา
ความหมายไปอย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้น ส�ำหรับความหมายแต่แรกเริ่มและเป็น
พื้นฐาน คือ เป็นการปกครองที่ให้ยึดกฎหมายเป็นใหญ่ มิใช่ยึดตัวบุคคล
7

วสันต์ ลิมป์เฉลิม, http://www.thaingo.org/writer/view.php.
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ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย แม้แต่ตัวผู้ปกครองเองก็ต้องจ�ำกัดตนอยู่
ภายใต้กฎหมาย การปกครองโดยกฎหมายมาจากค�ำหรือมโนทัศน์ดั้งเดิมใน
ภาษากรี ก มี ค วามหมายว่ า ทุ ก คนมี ค วามเสมอภาคทางกฎหมาย โดย
หลักนิตธิ รรมเกิดก่อนประชาธิปไตย ในด้านข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ใน
การต่อสู้เพื่อวางรากฐานของหลักนิติธรรมมีมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะเกิด
ระบบประชาธิปไตยสมัยใหม่ในความหมายที่ว่า การปกครองที่อำ� นาจรัฐได้
มาโดยการยิ น ยอมของประชาชนผ่ า นการเลื อ กตั้ ง กล่ า วในแง่ นี้ แ ล้ ว
หลักนิติธรรมตามความหมายเดิมจึงไม่จำ� เป็นต้องผูกอยู่กับรัฐประชาธิปไตย
เพราะขณะนัน้ ยังไม่เกิดรัฐประชาธิปไตยเลย เช่น กรณีองั กฤษในบางช่วงเวลา
ของยุคที่ใช้ระบอบราชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม จากกรณีการปกครองแบบ
เผด็จการของนาซีที่อ้างว่าเป็นไปโดยกฎหมาย ท�ำให้นักวิชาการตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นในการท�ำความเข้าใจความหมายของหลักนิติธรรมให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยได้ตกผลึกทางความคิดว่า หลักนิติธรรมมิได้มีความหมายเฉพาะ
แค่เป็นการปกครองโดยที่อ้างถึงกฎหมายโดยรูปแบบเท่านั้น ซึ่งอาจน�ำไปสู่
ข้ออ้างความชอบธรรมของรัฐเผด็จการอ�ำนาจนิยมเสียด้วยซ�ำ้ นักวิชาการใน
ระยะหลัง ๆ จึงได้หนั มาพิจารณาถึงเนือ้ แท้ของความหมายของหลักนิตธิ รรม
อย่างจริงจัง และเห็นว่า การปกครองโดยกฎหมายจะต้องมีเนือ้ หาสาระของ
กฎหมายทีเ่ ป็นกฎหมายทีด่ ดี ว้ ย เนือ่ งจากเป้าหมายแท้จริงของหลักนิตธิ รรม
คือการจ�ำกัดอ�ำนาจของผูป้ กครองให้อยูภ่ ายใต้กฎหมาย หรือกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง โดยคน
ทุกคนล้วนเสมอภาคกันต่อเบื้องหน้ากฎหมาย โดยนัยนี้กฎหมายที่ว่านั้น
ย่อมต้องมีคุณลักษณะของกฎหมายที่ดี หากเป็นรัฐเผด็จการจะถือว่า
ปกครองโดยหลักนิติธรรมมิได้ นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้เนื้อหาสาระของ
กฎหมายที่ดีนั้นได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง แก่นความหมายของหลัก
นิตธิ รรมอีกด้านทีข่ าดไม่ได้คอื จะต้องมีกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย (legal
procedure) ที่ดีอีกด้วย
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โดยสรุป หลักนิติธรรมในปัจจุบันมีความหมายชัดเจนว่า เป็นการ
ปกครองโดยกฎหมาย ซึ่งแสดงออกในลักษณะสองด้าน ด้านหนึ่งเนื้อหา
สาระของกฎหมายนัน้ เป็นกฎหมายทีด่ ี และอีกด้านหนึง่ มีกลไกในการบังคับ
ใช้ให้กฎหมายทีด่ ใี ห้ได้รบั การปฏิบตั จิ ริง โดยในประเด็นเกีย่ วกับคุณลักษณะ
ของกฎหมายที่ดีนั้น นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า กฎหมายต้อง
ไม่มีผลย้อนหลังในทางเป็นโทษ กฎหมายต้องมีความแน่นอน ชัดเจน
ได้สัดส่วน เป็นต้น นอกจากนี้เนื้อหาของกฎหมายที่ดีนั้นจะต้องเป็นไป
เพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย หากไม่ชัดเจนตรงนี้ด้วย
แล้ว ต่อให้มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่ว่าเป็นกลาง หลักนิติธรรมนั้นก็
ยังไม่ครบถ้วนยังจ�ำกัดอยู่แค่ความยุติธรรมในรูปแบบ หาได้ทำ� ให้เกิดความ
ยุติธรรมโดยเนื้อหาที่แท้จริง ส�ำหรับประเด็นเกี่ยวกับกลไกในการบังคับใช้
กฎหมาย (legal procedure) นั้น นักวิชาการที่ส�ำคัญล้วนเห็นว่า การมี
องค์กรตุลาการทีเ่ ป็นอิสระและเป็นกลาง มีกระบวนการพิจารณาทีเ่ ป็นธรรม
เป็นต้น เป็นสาระส�ำคัญของหลักนิติธรรม
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจในฐานะองค์ประกอบของหลักนิติธรรมและ
หลักการจัดกลไกการปกครองของระบอบประชาธิปไตย นักวิชาการหลายท่าน
ได้ระบุหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจหมายถึง หลักการให้อ�ำนาจนิติบัญญัติ
บริหาร ตุลาการ ถูกใช้โดยองค์กรทีต่ า่ งกัน เป็นองค์ประกอบข้อใหญ่ขอ้ หนึง่
ของหลักนิติธรรมด้วย หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจสัมพันธ์กับการเหนี่ยวรั้ง
ซึ่งกันและกัน (checks and balances ว่า checks (ค�ำนาม) ในที่นี้ไม่ได้
หมายถึง การตรวจสอบ (examinations) เมื่อประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
นามวลี “checks and balances” นั้น ค�ำทั้งสอง คือ checks และ
balances มีความหมายในทางขัดแย้งกัน “checks” หมายถึง การหยุด
(stop) การยับยั้งหรือจ�ำกัด (restraint) อ�ำนาจทุกกลุ่มโดยไม่มีกลุ่มใด
สามารถใช้อำ� นาจได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ “balances” หมายถึง การที่
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ทุกกลุ่มมีอำ� นาจที่แน่นอนในขอบเขตหนึ่ง จึงแปลได้ว่า “การเหนี่ยวรั้ง
ซึง่ กันและกัน” และในการพิจารณากรณีองค์กรตุลาการนัน้ หลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจเกีย่ วข้องกับหลักการมีองค์กรตุลาการทีเ่ ป็นอิสระโดยตรง เพราะท�ำให้
องค์กรตุลาการไม่ขึ้นกับอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือบริหาร จึงสามารถ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายบริหาร หรือรวมทั้งของฝ่าย
นิติบัญญัติได้ มองในแง่ของระบอบประชาธิปไตยอันหมายถึงการปกครอง
ประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชนนั้นก็มีหลักการส�ำคัญในด้านการ
จัดกลไกการปกครองเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้ได้อย่างแท้จริง
คือ หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักการนี้จึงสามารถถูกพิจารณาได้ทั้งในแง่
เป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรมดังที่กล่าวมาก่อนแล้วข้างต้น และสามารถ
ถูกมองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหลักการจัดกลไกการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้ด้วย แต่ไม่ว่าจะมองจากแง่ใดจะเห็นว่า การด�ำรงอยู่ของ
สถานะของสถาบันตุลาการซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการแบ่งแยกอ�ำนาจ โดยมี
ความเป็ นอิ ส ระนั้ น เป็ น สิ่ ง ส� ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง อั น เป็ นเครื่ อ งชี้ อย่ า งหนึ่ง ว่า
ประเทศนั้นยึดหลักประชาธิปไตยและนิติธรรมหรือไม่ เพียงใด
โดยสรุป กล่าวได้ว่า การที่ความหมายของหลักนิติธรรมครอบคลุม
ถึงคุณลักษณะการมีกฎหมายที่ดี และการมีกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่ดี
ด้วยนั้น นับว่าสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน เพราะ
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองทีร่ ฐั บาลมาจากการยินยอมของประชาชน ซึง่
แม้ในทางปฏิบตั จิ ะเป็นการปกครองโดยเสียงข้างมากก็ตาม แต่กต็ อ้ งคุม้ ครอง
สิทธิของเสียงข้างน้อยคนทุกคนมีความเสมอกันทางกฎหมาย เสียงข้างมาก
หรื อ เสี ย งข้ า งน้ อ ยไม่ อ าจใช้ อ� ำ นาจอย่ า งผิ ด กฎหมายได้ และเพื่ อ ให้
หลักประกันต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีขนึ้ จริง หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ยังถูกพิจารณาในฐานะเป็นหลักการส�ำคัญในการจัดกลไกการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยด้วย เหตุนี้จึงถือกันว่า หลักนิติธรรมตามความหมาย
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ล่าสุดหรือหลักนิติธรรมในยุคปัจจุบัน แสดงออกได้ก็แต่ในการปกครอง
ประชาธิปไตยเท่านั้น และนับเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้หรือเป็นเสาหลัก
ของประชาธิปไตยเลยทีเดียว หรือสามารถกล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยที่แท้
ต้ อ งมี ห ลั ก นิ ติ ธ รรมก� ำ กั บ และหลั ก นิ ติ ธ รรมจะด� ำ รงอยู ่ ไ ด้ ก็ แ ต่ ใ น
รัฐประชาธิปไตย เท่านั้น

4. ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้มี
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบศาลพิเศษใช้อ�ำนาจอธิปไตยทางด้านตุลาการ
อ�ำนาจหน้าทีห่ ลักส�ำคัญของศาลรัฐธรรมนูญประการหนึง่ ได้แก่ การควบคุม
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมิให้ร่างกฎหมายหรือ
กฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หัวข้อนี้จะศึกษาถึง
- การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
- อ�ำนาจหน้าที่ และผลค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
- ค�ำวินจิ ฉัยซึง่ ส่งผลกระทบต่อองค์กรทางการเมือง ในการเข้าสูอ่ ำ� นาจ
การใช้อำ� นาจ และการพ้นจากอ�ำนาจ
4.1 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติ
ให้จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในหมวด 10 ส่วนที่ 2 เป็นสถาบันในทาง
กฎหมายมหาชนรูปแบบองค์กรศาล ใช้อำ� นาจตุลาการ มีอ�ำนาจที่ต่างจาก
ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง และศาลทหาร โดยศาลรัฐธรรมนูญจะท�ำหน้าทีห่ ลัก
ในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และคดีทาง
รัฐธรรมนูญอื่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อ�ำนาจไว้
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4.1.1 องค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 204 บัญญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่น 8 คน รวมเป็น 9 คน พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปนี้
		
(1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา ด้วยวิธีลงคะแนนลับ จ�ำนวน 3 คน
		
(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดย
ทีป่ ระชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธลี งคะแนนลับ จ�ำนวน 2 คน
		
(3) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขานิตศิ าสตร์ ซึง่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริง จ�ำนวน 2 คน
		
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารอย่าง
แท้จริง จ�ำนวน 2 คน
		
ในกรณี ไ ม่ มี ผู ้ พิ พ ากษาในศาลฎี ก าหรื อ ตุ ล าการใน
ศาลปกครองสูงสุดได้รบั เลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่
ศาลฎีกาหรือทีป่ ระชุมใหญ่ในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณีเลือกบุคคลอืน่
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการด� ำรงต�ำแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติในมาตรา 205 และมีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี 		
4.1.2 สถานะของศาลรัฐธรรมนูญ
		
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการ
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ควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทัง้ การควบคุมก่อน
และตรวจสอบหลังจากทีก่ ฎหมายใช้บงั คับแล้ว ซึง่ องค์กรใดจะมีสถานะเป็น
ศาลได้นั้นต้องมีคุณสมบัติและมีลักษณะดังต่อไปนี้ 8
		
(1) ต้องเป็นองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท คือ องค์กรที่ใช้
อ�ำนาจตุลาการโดยการประเมินข้อเท็จจริงเฉพาะคดีในแต่ละคดีที่เกิดขึ้น
แล้วน�ำตัวบทกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูม่ าปรับใช้กบั ข้อเท็จจริงตามทีป่ ระเมินไว้
ว่า เมื่อมีข้อเท็จจริงเช่นนั้นเกิดขึ้นจะมีผลในทางกฎหมายประการใด
		
(2) ค�ำวินจิ ฉัยขององค์กรนัน้ ต้องถึงทีส่ ดุ เด็ดขาด และไม่
อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได้โดยองค์กรอื่นใด หมายความว่า
เมือ่ องค์กรนัน้ ได้พจิ ารณาชีข้ าดข้อพิพาทโดยค�ำวินจิ ฉัยแล้ว ค�ำวินจิ ฉัยนัน้ จะ
ต้องไม่อยูใ่ นสถานะทีถ่ กู กลับหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้อกี ไม่วา่ จะโดยองค์กร
ที่ท�ำค�ำวินิจฉัย หรือโดยองค์กรอื่นใด และเมื่อมีค�ำวินิจฉัยขององค์กรนั้น
ซึง่ อยูใ่ นล�ำดับสูงสุดแล้วค�ำวินจิ ฉัยขององค์กรนัน้ จะต้องถือว่าเป็นทีส่ ดุ ไม่อาจ
โต้แย้งต่อไปได้แม้จะเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติรับรองหลักการเช่นนี้ไว้ในมาตรา 216 วรรคห้า ว่า
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น เด็ ด ขาด มี ผ ลผู ก พั น รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
		
(3) การด�ำเนินกระบวนการพิจารณา การมีค�ำวินิจฉัย
หรือค�ำสั่งใด ต้องกระท�ำโดยเปิดเผยต่อสาธารณชนและเปิดโอกาสให้
ประชาชนทัว่ ไปเข้าฟังได้ การด�ำเนินกระบวนการพิจารณาซึง่ กระท�ำลับหลัง
จะต้องมีเหตุผลทีส่ มควรและต้องเปิดโอกาสให้คกู่ รณีสามารถน�ำพยานหลักฐาน
มาสืบเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ส่วนได้เสียของตนอย่างเต็มที่ ทั้งในกรณีที่
เป็นการสนับสนุนข้ออ้างของตนเองและในกรณีทเี่ ป็นการหักล้างข้อกล่าวหา
8

อัจจนา พึ่งเย็น, เรื่องเดียวกัน, หน้า 26-27.
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ของฝ่ายตรงกันข้าม ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 216
วรรคหก ประกอบมาตรา 300 วรรคห้า รัฐสภายังไม่ได้ตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาล
รัฐธรรมนูญได้ออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาและการท�ำ
ค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. 2550 ใช้บงั คับสรุปหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินการพิจารณาคดี
การมีค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งได้ว่า การพิจารณาคดีต้องกระท�ำโดยเปิดเผย
(ข้อก�ำหนดฯ ข้อ 32) ให้โอกาสแก่คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานและมีสิทธิ
ขอตรวจพยานหลักฐานและคัดส�ำเนาพยานหลักฐานของตนเองหรือคู่กรณี
(ข้อก�ำหนดฯ ข้อ 33) ให้โอกาสคูก่ รณีสบื พยานทีอ่ ยูน่ อกทีท่ ำ� การศาล และ
ให้โอกาสคูก่ รณีรอ้ งขอให้มกี ารแถลงเปิดคดีหรือปิดคดี (ข้อก�ำหนดฯ ข้อ 39
ข้อ 43) การประชุมเพื่อพิจาณาวินิจฉัยคดีคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้
ข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ (ข้อก�ำหนดฯ ข้อ 44) องค์คณะ
ในการพิจารณาคดีและการท�ำค�ำวินจิ ฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการไม่นอ้ ยกว่า
ห้าคน (ข้อก�ำหนดฯ ข้อ 24) และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะ
ทุกคนจะต้องท�ำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนเป็นหนังสือพร้อม
แถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ (ข้อก�ำหนดฯ ข้อ 54)
		
(4) มีหลักประกันความเป็นอิสระ การท�ำค�ำวินิจฉัยของ
องค์กรนั้นจะต้องไม่ตก อยู่ภายใต้อิทธิพลหรืออ�ำนาจบังคับบัญชาจาก
องค์กรอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ระบบการบังคับบัญชา
ตามล�ำดับชั้นจึงไม่อาจน�ำมาใช้กับระบบงานขององค์กรตุลาการได้ ในส่วน
ของหลักประกันความเป็นอิสระจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550
มาตรา 216 วรรคสอง บัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะ
ทุกคนจะต้องท�ำความเห็นในการวินจิ ฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมก่อนลงมติ การบัญญัติไว้เช่นนี้เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็น
อิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้ยุติตาม
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ความเห็นที่ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของระบบการบังคับบัญชา
		
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะครบทั้ง 4
ประการ จึงมีสถานะเป็นองค์กรศาลใช้อ�ำนาจตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทให้ยตุ ิ ไม่วา่ จะเรียกชือ่ ว่าตุลาการหรือศาล หรือเรียกชือ่ ด้วยถ้อยค�ำอืน่
ก็ตาม ดังนั้น องค์กรศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550
มีสถานะเป็นองค์กรศาลอย่างเต็มรูปแบบและเป็นรูปแบบศาลพิเศษ จัดอยู่
ในระบบรวมศูนย์เนื่องจากไม่ใช่ศาลยุติธรรม
4.1.3 วาระและการสิ้ น สุ ด การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วย “ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเก้าปี
นับแต่วนั ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ดำ� รงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึง่ พ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปจนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 9
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 9 ปี และ
ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว การทีต่ ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญสามารถด�ำรง
ต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียวตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เช่นนี้ เท่ากับได้
ยอมรับในเรื่องหลักประกันแห่งความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการปฏิบัติหน้าที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ที่มีอ�ำนาจแต่งตั้งและ
นอกจากการพ้ น ต� ำ แหน่ ง ของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตามวาระแล้ ว
รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติเหตุแห่งการพ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไว้ว่า นอกจากการพ้นจากต�ำ แหน่งตามวาระประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
9

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 208
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1. ตาย
2. มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
3. ลาออก
4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 205
5. กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 207
6. วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง
7. ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก10
วาระในการด�ำรงต�ำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมิใช่วา่ จะ
ด�ำรงต�ำแหน่งอยูจ่ นครบตามวาระเก้าปีเสมอไป แต่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญ
ก็อาจพ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งก่อนครบก�ำหนดตามวาระได้ หากเข้าข่าย
อยู่ในหลักเกณฑ์ มาตรา 209 (1 - 7)
4.2 อ�ำนาจหน้าที่ และผลค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
ด้วยสถานะของศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจตุลาการ
เพื่อวินิจฉัยข้อพิพาทให้ยุติ ท�ำให้จำ� เป็นต้องศึกษาในเรื่องของอ�ำนาจหน้าที่
วิธีการพิจารณา และผลค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
4.2.1 อ�ำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
		
ศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
แยกพิจารณาได้ 9 ประการ11 คือ
		
(1) การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
และร่างข้อบังคับ การประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ก่อนที่จะประกาศใช้บังคับ
10

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 209.
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (พิมพ์ครั้ง
ที่ 8) (กรุงเทพ ฯ บริษัท พี.เพรส จ�ำกัด, 2554), หน้า 4.
11
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มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 มาตรา 154
มาตรา 155 และมาตรา 149)
		
(2) การวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย
ที่ประกาศใช้บังคับแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 211 มาตรา 245 มาตรา 257 และมาตรา 212)
		
(3) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไข
การตราพระราชก�ำหนด มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 184)
		
(4) การวินจิ ฉัยว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา
หรือกรรมาธิการ กระท�ำการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
การใช้งบประมาณรายจ่ายหรือไม่ (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 168)
		
(5) การวินจิ ฉัยปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าที่
ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 214)
		
(6) การวิ นิ จ ฉั ย มติ ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ ของพรรคการเมื อ ง
การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการวินิจฉัยกรณี
บุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สทิ ธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 มาตรา 106 (7) มาตรา 68
และมาตรา 237)
		
(7) การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิก
รัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91
มาตรา 182 มาตรา 233)
		
(8) การวินจิ ฉัยหนังสือสนธิสญั ญาใดต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก่อนหรือไม่ (ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190)
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(9) อ�ำนาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มี 8 ประการ ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 13 มาตรา 14
มาตรา 20 (4) มาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 91 มาตรา 93
มาตรา 94 มาตรา 98		
4.2.2 ผลค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง
		
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น ๆ ของรัฐ12 ค�ำวินิจฉัยหรือ
ค�ำสัง่ ของศาลรัฐธรรมนูญมีความแตกต่างไปจากค�ำพิพากษาของศาลยุตธิ รรม
ที่มีผลผูกพันแต่เฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้น ซึ่งค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งของ
ศาลรัฐธรรมนูญกล่าวได้ว่ามีผลผูกพันเป็นการทั่วไปและกระทบต่อระบบ
กฎหมายไทยมาก อนึ่ง ส�ำหรับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่า
บทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและมีผลให้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนัน้ ใช้บงั คับไม่ได้นบั ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้ “อ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในทางลบ”13 ซึ่งศาลอื่นไม่อาจมีคำ� วินิจฉัยประเภทนี้ได้
4.3 ค�ำวินจิ ฉัยซึง่ ส่งผลกระทบต่อองค์กรทางการเมืองในการเข้าสู่
อ�ำนาจ การใช้อ�ำนาจ และการพ้นจากอ�ำนาจ
4.3.1 การเข้าสู่อำ� นาจขององค์กรทางการเมือง
		
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3 – 5/ 2550 ศาลรัฐธรรมนูญ
โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนา
ชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย กับให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ
บริหารพรรคไทยรักไทย 111 คน พรรคพัฒนาชาติไทย 19 คน และพรรค
12
13

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 216 วรรคห้า.
นพดล เฮงเจริญ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 50.
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แผ่นดินไทย 3 คน มีก�ำหนด 5 ปี นับแต่วันที่มีค�ำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2549 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการสร้างมาตรการในการเสริมสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้ที่จะเข้ามาสู่ตำ� แหน่งทางการเมืองในฐานะผู้แทนเจตจ�ำนง
ของประชาชนจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงอุดมการณ์หรือหลักการพื้นฐานของ
การท�ำหน้าทีใ่ นฐานะเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นส�ำคัญ มิใช่การค�ำนึง
การเข้ามาเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารแต่เพียงอย่างเดียว
การด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการท�ำหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรโดยการรวมเข้ากับพรรคการเมืองอืน่ ๆ โดยมิได้มอี ดุ มการณ์
หรือแนวนโยบายที่สอดคล้องกันแต่อย่างใด เป็นเพียงเพื่อให้ได้รับต�ำแหน่ง
ทางการเมืองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคการเมืองทีม่ จี ำ� นวนสมาชิก
ที่เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่ค�ำนึงถึง
แนวทางหรือหลักการของความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองนัน้ เป็นเรือ่ ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 38/2545 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้พิจารณาวินิจฉัยให้กระบวนการสรรหากรรมการการเลือกตั้งไม่ชอบด้วย
กฎหมายเป็นเหตุให้พลเอก ศิรนิ ทร์ ธูปกล�ำ่ ทีไ่ ด้รบั เลือกไปโดยมิชอบ และ
ภายหลังได้รบั เลือกให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตัง้ ต้องลาออกพ้นจาก
ต�ำแหน่งไป
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 13/2555 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วนิ จิ ฉัยว่า สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของนายจตุพร พรหมพันธุ์
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (4) ประกอบมาตรา 101 (3) นับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินิจฉัย โดยเห็นว่า คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น
ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรซึ่ ง ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียว มิใช่ต้องมีอยู่ใน
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ขณะสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องคงมีอยู่ตลอดระยะเวลาของการเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูใ้ ดมิได้เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองเมื่อใดย่อมท�ำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นั้นสิ้นสุดลง เมื่อสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยของผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลง จึงเป็นกรณีที่ท�ำให้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3)
และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (4) ค�ำวินิจฉัยนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน
ว่า ผูจ้ ะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้อง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและต้องคงมีอยู่ตลอดระยะเวลาของการเป็น
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร มิฉะนั้นจะเป็นเหตุ ให้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นการควบคุมตรวจสอบการเข้าสู่อ�ำนาจทาง
การเมืองตามหลักนิติรัฐ
4.3.2 การใช้อำ� นาจขององค์กรทางการเมือง
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 32/2546 ศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มาตรา 17 เฉพาะกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ไม่ปรากฏว่ามีการกระท�ำฝ่าฝืน
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 180
วรรคหก ค�ำวินิจฉัยนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีส่วนในการควบคุมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณที่มุ่งไปสู่ท้องถิ่นมิให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และกรรมาธิการงบประมาณมีส่วนได้เสียในการใช้อำ� นาจพิจารณา
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี อันเป็นการควบคุม
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ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมืองและผู้เกี่ยวข้อง
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 11/2542 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วินิจฉัยว่า หนังสือแจ้งความจ�ำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและ
การเงินทีร่ ฐั บาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นการชีแ้ จงนโยบาย
และการด�ำเนินงานของรัฐบาลเพือ่ เป็นเหตุผลประกอบการขอใช้สทิ ธิถอนเงิน
จากกองทุนฯ มีลกั ษณะเป็นการด�ำเนินการฝ่ายเดียวของรัฐบาลไทย เพือ่ ขอใช้
สิทธิของตนในฐานะเป็นรัฐสมาชิก จึงมิใช่ “หนังสือสัญญา” ในความหมาย
ของความตกลงระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยได้ทำ� ขึน้ เป็นหนังสือกับกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ แม้วา่ รัฐบาลไทยได้กำ� หนดจะปฏิบตั กิ าร
บางอย่างซึ่งเป็นเกณฑ์ปฏิบัติไว้ หนังสือแจ้งความจ�ำนง ดังเช่นในหนังสือ
แจ้งความจ�ำนงฉบับที่ 5 ระบุ ให้การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายโดย
จะด�ำเนินการให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2541
เป็นเกณฑ์ปฏิบัติก็ตาม แต่การที่รัฐบาลยังไม่สามารถด�ำเนินการตามเกณฑ์
ปฏิบัติได้ กองทุนฯ ก็มิได้ถือว่าเป็นการละเมิดพันธะที่มีต่อกองทุนฯ ใน
ฐานะรัฐสมาชิก และไม่ส่งผลให้ได้รับโทษภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ หนังสือแจ้งความจ�ำนงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุน ฯ
จึงมิใช่ “หนังสือสัญญา” ค�ำวินิจฉัยนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ท�ำหน้าที่ตามกรอบ
นิ ติ รั ฐ ในการตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ ของฝ่ า ยบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการเสริมสร้างการใช้อำ� นาจของฝ่ายบริหารในการด�ำเนิน
ความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบการแสดงเจตนาแต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อ
แก้ไขสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นปัญหาในทางนโยบายสาธารณะ
ทีฝ่ า่ ยบริหารจะต้องก�ำหนดแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
อันเป็นประเด็นของการตอบสนองต่อความต้องการและความส�ำคัญของ
ปัญหาในสภาวการณ์ ขณะระบบการเมืองของไทยจะต้องสร้างผลิตผลในรูปแบบ
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ของนโยบายสาธารณะในการขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหาร จึงจ�ำเป็นต้องสร้างผลผลิตเข้าสูร่ ะบบการเมือง
ของไทย โดยการด�ำเนินการท�ำความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบดังกล่าว
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศและสภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เพื่ อ การด� ำ รงอยู ่ ข องระบบการเมื อ งของไทยภายใต้
สภาพแวดล้อมดังกล่าว
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 30/2548 ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ....
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 32
และมาตรา 48 เนื่องจากการพิจารณาแล้วเห็นว่า การริบทรัพย์สินตาม
ประมวลกฎหมายอาญามีความมุง่ หมายทีล่ งโทษกับผูก้ ระท�ำหรือมีทรัพย์สนิ
ไว้เป็นความผิด กรณีตามร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ....
มาตรา 38 วรรคหนึ่ง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีไม่ได้เป็น
ทรัพย์สนิ ทีผ่ ใู้ ดท�ำหรือมีไว้เป็นความผิดหรือเป็นทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ใช้หรือมีไว้เพือ่
ใช้ในการกระท�ำความผิด หรือทรัพย์สนิ ซึง่ บุคคลได้มาโดยได้กระท�ำความผิด
เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ มือ่ จะเริม่ ท�ำการผลิต ไม่แจ้งสถานทีผ่ ลิต
และการย้ายสถานที่ผลิต ไม่ท�ำและแสดงเครื่องหมายรับรองการผลิตและ
แสดงเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ ไม่ใช้เครื่องหมายรับรองการผลิต
ไม่แจ้งการได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องจักร ไม่แจ้งการจ� ำหน่าย
จ่าย โอน เครื่องจักรหรือเครื่องจักรที่พ้นการครอบครอง ก็ให้ศาลสั่งริบ
เครื่องจักรนั้น โดยศาลไม่มีดุลพินิจว่าจะริบเครื่องจักรนั้นหรือไม่ ไม่คำ� นึง
ว่าเจ้าของจะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ และไม่ให้โอกาสเจ้าของได้พิสูจน์ว่า
รู้เห็นเป็นใจในการกระท�ำความผิดด้วยหรือไม่ และไม่ให้โอกาสเจ้าของได้
พิสูจน์ว่ารู้เห็นเป็นใจในการการกระท�ำความผิดด้วยหรือไม่ ซึ่งเป็นการริบ
โดยเด็ดขาด ไม่ได้พิจารณาถึงความผิดและความเหมาะสมในการลงโทษ

420

ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง

เป็นการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินถือว่าเป็น
การจ�ำกัดสิทธิของบุคคล ในทรัพย์สินเกินกว่าความจ�ำเป็นและกระทบ
กระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ค�ำวินิจฉัยนี้
ศาลรัฐธรรมนูญได้เข้าไปควบคุมการใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึง
คณะรัฐมนตรี ซึง่ เป็นผูเ้ สนอกฎหมายส่วนใหญ่เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำและยินยอม
จากรัฐสภา ในเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้ตรากฎหมายซึ่ง มีลักษณะไปจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญให้อ�ำนาจไว้ อันเป็นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้อ�ำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาให้ใช้อ�ำนาจด้วยความรอบคอบและมุ่งคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 10/2551 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วนิ จิ ฉัยว่า การทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาได้รบั แต่งตัง้
เป็ น กรรมการในการบริห ารราชการแผ่นดินในหน่ วยงานที่ อ ยู ่ ในความ
รับผิดชอบของรัฐสภาและภายใต้การก�ำกับดูแลของประธานรัฐสภาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง
พ.ศ. 2551 แม้จะมีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารราชการ การบริหาร
งานบุคคลและบริหารงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว แต่ก็เป็นการ
ด�ำเนินงานเพือ่ ประโยชน์และตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหรือก�ำกับดูแลของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา
การใช้อ�ำนาจหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้
ขอบเขตของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว มิได้เป็นการใช้สถานะหรือ
ต�ำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตั ริ าชการหรือการด�ำเนินงาน
ในหน้ า ที่ ป ระจ� ำ ของข้ า ราชการหรื อ การบริ ห ารงานบุ ค คลของฝ่ า ยอื่ น
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ทัง้ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวก็เพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานทีอ่ ยูค่ วามรับผิดชอบ
หรือก�ำกับดูแลของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา จึงเห็นว่าการที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายนิติบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 นั้น
ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 266 ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย นี้ ส ่ ง ผลเป็ น การเสริม สร้า งประสิท ธิภาพของ
สถาบันนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการใช้อำ� นาจในกลไกของสถาบันนิตบิ ญ
ั ญัติ อันเป็นกลไก
ทีจ่ ะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งในด้าน
การบริหารงานบุคคลและในการพัฒนาทางด้านการวิจยั และวิชาการ ซึง่ เป็น
กลไกส� ำ คั ญ ในการเสริ ม สร้ า งความเป็ น สถาบั น ทางการเมื อ งของฝ่ า ย
นิติบัญญัติของไทย
		
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้พจิ ารณาวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการทีบ่ คุ คลหรือพรรคการเมืองใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 โดยจะจัดตั้งสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้ ว ยการยกร่ า งใหม่ทั้งฉบับเป็นกรณีที่บุคคลหรื อ พรรคการเมื อ งนั้ นได้
ใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม
วิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญให้ยกค�ำร้อง
ทั้งห้าค�ำร้อง ค�ำวินิจฉัยนี้ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ได้วางหลักการใช้อ�ำนาจ
เพื่อการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญของประชาชนโดยได้วินิจฉัยรองรับอ�ำนาจ
การสถาปนารัฐธรรมนูญโดยประชาชนและชี้ให้เห็นถึงกรอบอ�ำนาจหน้าที่

422

ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง

ของรัฐสภาในฐานะตัวแทนที่ได้รับมอบอ�ำนาจมาจากประชาชนเจ้าของ
อ�ำนาจอธิปไตยว่ามีอยู่เพียงใด ซึ่งถือเป็นรากฐานส�ำคัญทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นกรอบกติกาในการวางรูปแบบการปกครองประเทศ
การใช้อ�ำนาจรัฐ และการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐต่าง ๆ อันเป็นการวาง
กรอบการใช้อำ� นาจทางการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญยิง่
และจะส่งผลต่อไปในอนาคตด้วย
4.3.3 การพ้นจากอ�ำนาจขององค์กรทางการเมือง
		
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 36/2542 ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนาให้บุคคลต่าง ๆ สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือ
พ้นจากต�ำแหน่งตามรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกัน คือ ใช้ค�ำว่า “ต้องค�ำพิพากษา
ให้จ�ำคุก” โดยไม่มีคำ� ว่า “ถึงที่สุด” แสดงว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติให้บุคคลที่
ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานะอันสูงและมีหน้าที่ส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญจึงได้ก�ำหนดในเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือการพ้น
จากต�ำแหน่งก่อนวาระของบุคคลเหล่านีแ้ ตกต่างไปจากบุคคลทีด่ �ำรงต�ำแหน่ง
อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ถูก ศาลพิพากษาให้ รั บโทษถึ ง จ�ำ คุ ก
ก็ไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด เมื่อรัฐธรรมนูญได้บัญญัติการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
หรือการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระของบุคคลต่าง ๆ ไว้เป็นสองกลุ่มเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญมีเจตนาให้บุคคลต่าง ๆ สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือ
พ้นจากต�ำแหน่งตามรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกัน คือ ให้บคุ คลในกลุม่ แรกสิน้ สุด
สมาชิกภาพหรือพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระในกรณีถูกศาลพิพากษาให้จ�ำคุก
นั้น จะต้องเป็นค�ำพิพากษาที่ถึงที่สุด เป็นค�ำพิพากษาที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง
ได้อีก ส่วนในกลุ่มที่สอง ใช้ค�ำว่า “ต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก” โดยไม่มีค�ำว่า
“ถึงที่สุด” แสดงว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติให้บุคคลในกลุ่มที่สอง เป็นบุคคลที่มี
สถานะอันสูงและมีหน้าทีส่ ำ� คัญเป็นอย่างยิง่ รัฐธรรมนูญจึงได้กำ� หนดในเรือ่ ง
การสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระของบุคคลเหล่านี้
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แตกต่างไปจากบุคคลในกลุ่มแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ถูกศาล
พิ พ ากษาให้ รั บ โทษถึ ง จ� ำ คุ ก ก็ ไ ม่ ต ้ อ งรอให้ ค ดี ถึ ง ที่ สุ ด เหมื อ นบุ ค คลใน
กลุ่มแรก ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้ใดเป็นรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มที่สอง
ความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงทันทีเมื่อถูกศาลพิพากษาให้รับโทษจ�ำคุกโดย
ไม่ตอ้ งรอให้คดีถงึ ทีส่ ดุ เสียก่อน ซึง่ เมือ่ พิจารณาตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวล
กฎหมายอาญาจะเห็นว่า ผูก้ ระท�ำผิดซึง่ มีโทษจ�ำคุก ถ้ามีเหตุปรานีศาลจะให้
รอการลงโทษก็ได้ ตามค�ำพิพากษาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์นั้นแม้จะระบุว่า
ให้ลงโทษจ�ำคุก 6 เดือน แต่คำ� พิพากษายังได้กล่าวต่อไปถึงเหตุอนั ควรปรานี
ศาลจึงให้รอการลงโทษไว้ แสดงว่าศาลเพียงก�ำหนดโทษโดยยังไม่ต้องให้
รับโทษ กรณีจึงแตกต่างจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 216 (4) ที่ใช้
ค�ำว่าต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุกหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าถูกศาลพิพากษาให้
จ�ำคุกโดยไม่มีเงื่อนไขหรือเหตุอันควรปรานีอื่น ดังเช่นค�ำพิพากษาของ
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ตามค�ำร้อง ตามบทบัญญัติของมาตรา 206 (5) นั้น
หมายถึงมีค�ำพิพากษาให้จ�ำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและต้องพ้นโทษมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี จึงแต่งตัง้ เป็นรัฐมนตรีได้ แสดงให้เห็นอีกกรณีหนึง่ ว่าโทษนัน้
ต้องเป็นโทษจ�ำคุกมีการจ�ำคุกจริงจึงจะนับวันพ้นโทษได้ โดยที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา 216 (4) ใช้ถ้อยค�ำท�ำนองเดียวกันว่าต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก
จึงเห็นว่าคุณสมบัติในเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีก็ยังก�ำหนดว่าต้องมี
การจ�ำคุกจริง แต่เหตุใด จะแปลว่าการจะให้พ้นจากการด�ำรงต�ำแหน่งจะให้
พิจารณาแต่เพียงว่ามีคำ� ว่า จ�ำคุก ก็ต้องพ้นต�ำแหน่งแล้ว น่าจะไม่เป็นธรรม
ส�ำหรับผู้ที่เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแม้ต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ก็ตาม แต่ก็ควรที่จะต้องให้ถึงขั้นต้องได้รับโทษจ�ำคุก มิใช่ว่าค�ำพิพากษาให้
รอการลงโทษซึ่งเป็นเงื่อนไขของโทษจ�ำคุกก็มีความหมายอย่างเดียวกัน
		
ดังนั้น การรอการลงโทษจึงมิใช่เป็นการต้องค�ำพิพากษา
ให้จ�ำคุก เมื่อนายเนวิน ชิดชอบ ถูกศาลจังหวัดบุรีรัมย์พิพากษาลงโทษจ�ำคุก
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6 เดือน แต่โทษจ�ำคุกให้รอการลงโทษไว้มีก�ำหนด 1 ปี เช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่า
นายเนวิน ชิดชอบ ต้องค�ำพิพากษาให้จำ� คุก ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 216 (4) ค�ำวินิจฉัยนี้ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ตามกรอบนิติรัฐ เพื่อ
วินจิ ฉัยให้บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การพ้นจากต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีมคี วามชัดเจนแน่นอนแก่ผเู้ กีย่ วข้องในระบบการเมืองซึง่ รัฐธรรมนูญ
ได้ก�ำหนดในเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ
ของรัฐมนตรี ในการนี้ แม้ผลแห่งค�ำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวจะไม่เป็นเหตุให้
ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงก็ตาม แต่ก็อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง โดยเฉพาะต�ำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องแสดงความรับผิดชอบ
ทางการเมือง ซึง่ ในกรณีของประเทศพัฒนาทัง้ หลายจะเห็นได้วา่ แม้รฐั มนตรี
ผู้นั้นจะไม่ได้กระท�ำตามที่ถูกกล่าวหาก็ตาม แต่ก็แสดงความรับผิดชอบ
ทางการเมืองโดยการลาออกจากต�ำแหน่ง เพือ่ ให้ระบบการเมืองและการด�ำรง
ต�ำแหน่งของผูม้ อี ำ� นาจทางการเมืองเป็นไปโดยมีฐานของความชอบธรรมของ
ระบบการเมืองและฐานของการใช้อำ� นาจรัฐของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
		
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12–13/2551 ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้วางบรรทัดฐาน ค�ำวินิจฉัยให้เป็นแนวปฏิบัติทางกฎหมายไว้ กล่าวคือ
กรณีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม เป็นพิธีกรรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขยง 6 โมงเช้า”
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267
ซึ่งบัญญัติห้ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นลูกจ้างของบุคคลใดเพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นไปโดยชอบ ป้องกัน
มิให้เกิดการกระท�ำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อันจะก่อให้เกิด
สถานการณ์ขาดจริยธรรมซึ่งยากต่อการตัดสินใจ ท�ำให้ต้องเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ เมื่อผู้ด�ำรง
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ต�ำแหน่งค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์สาธารณะการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหน้าที่จึงขัดกันใน
ลักษณะที่ประโยชน์ส่วนตัวจะได้มาจากการเสียไปซึ่งประโยชน์สาธารณะ
ดังนั้น การที่นายสมัครฯ ยังคงท�ำหน้าที่พิธีกรในรายการ “ชิมไปบ่นไป”
หลังจากเข้าด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยได้รับค่าตอบแทนที่มี
ลักษณะเป็นทรัพย์สิน จึงเป็นการรับจ้างการท�ำงานตามความหมายของ
ค�ำว่า “ลูกจ้าง” ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ
โดยมติ เ อกฉั น ท์ จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู ้ ถู ก ร้ อ งกระท� ำ การอั น ต้ อ งห้ า มตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 267 มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182
วรรคหนึ่ง (7) ค�ำวินิจฉัยนี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองของไทยใน
การเสริมสร้างการสนับสนุนจากประชาชนในการเห็นความส�ำคัญของบทบาท
ของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารในมิติ
ของการใช้อ�ำนาจหรือการเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งที่จะต้องปราศจากปัญหา
ของจริยธรรมของผู้มีอ�ำนาจทางการเมือง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของ
ระบบการเมืองของไทยในช่วงที่มีการเรียกร้องและการเคลื่อนไหวทาง
การเมือง ในลักษณะของการสนับสนุนและการเรียกร้องความต้องการที่มา
จากกลุ ่ ม ผลประโยชน์ ห รื อ กลุ ่ ม สั ง คมต่ า ง ๆ ต่ อ การตอบสนองต่ อ
ความต้องการต่าง ๆ ที่หลั่งไหลข้าสู่ระบบการเมืองในห้วงเวลาดังกล่าว ซึ่ง
ค�ำวินิจฉัยดังกล่าวได้มีส่วนในการท�ำให้ระบบการเมืองด�ำเนินไปได้ ไม่น�ำไป
สู่วิกฤติการณ์ทางการเมืองหรือระบบการเมืองที่ล้มเหลว อันอาจกล่าวได้ว่า
เป็นกระบวนการในการดูดซับปัจจัยน�ำเข้าของระบบการเมืองเพื่อน�ำไปสู่
ปัจจัยน�ำออกของระบบการเมืองในรูปแบบของค�ำวินิจฉัยที่มีผลย้อนกลับ
ที่ส�ำคัญต่อระบบการเมืองของไทยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเมือง
ที่ร้อนแรง (Overload) ซึ่งน�ำไปสู่กระบวนการในขั้นต่อไปในการสร้าง
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เสถียรภาพของระบบการเมืองของไทยและเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญของ
การพัฒนาการเมืองของไทย

5. บทสรุป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีม่ รี ฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศ โดยในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะจัดสรรแบ่งแยก
การใช้อ�ำนาจขององค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร องค์กรตุลาการ และ
องค์กรอื่น ตลอดทั้งได้กำ� หนดอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรนั้นไว้ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจนับว่า
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้อำ� นาจขององค์กรทางการเมืองการปกครอง
ซึง่ ได้แก่ การใช้อำ� นาจทางนิตบิ ญ
ั ญัติ การใช้อำ� นาจทางบริหาร ทีม่ ผี ลโดยตรง
ต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ให้ความส�ำคัญดังจะเห็นได้จากข้อความตามค�ำปรารภ
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ตอนหนึ่ ง ว่ า “ให้ ป ระชาชนมี บ ทบาทและมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การปกครองและตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การก�ำหนด
กลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพ
และประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาล
และองค์กรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม”
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 เป็นองค์กรตุลาการใช้อำ� นาจตุลาการอันเป็นไปตามหลักนิติธรรมใน
การท�ำหน้าที่พิทักษ์และคุ้มครองรัฐธรรมนูญ มิให้มีการกระท�ำใดๆ ซึ่ง
เป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญเกิดขึน้ ได้ ซึง่ ในรัฐธรรมนูญนัน้ เองก็ได้บญ
ั ญัติ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจขององค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
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ขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละองค์กรบริหารเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ดังเห็นได้จากความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 216 วรรคห้า
โดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ สะท้อนการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญย่อมส่งผลกระทบได้โดยตรง
ต่อการเมืองการปกครองของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่อ�ำนาจ
(ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 13/2555) การใช้ อ� ำ นาจ (ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 10/2555, 18 – 22/2555) และการพ้นจากอ�ำนาจ
(ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12 – 13/2555) เป็นต้น

428

พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย *

ส่วนที่ 1 ความน�ำ
ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ปัจจุบันมักจะได้ยินโดยทั่วไปในบริบทของ
สังคมไทย และนอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนของปวงชนชาวไทยในฐานะเป็นสิทธิ
ตามกฎหมายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย อีกทัง้ ปรากฏอยูใ่ น “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”
ขององค์การสหประชาชาติ แม้ว่าค�ำมั่นสัญญาระหว่างประเทศนี้จะมิได้
มีผลบังคับในทางกฎหมายก็ตาม แต่กเ็ ป็นเครือ่ งมือแสดงออกของประสบการณ์
ในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของมนุษย์ ซึ่งสั่งสมกันมานาน
นับศตวรรษ และยังเป็นแม่บทครอบคลุมขอบข่ายสิทธิมนุษยชนไว้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งในด้านสิทธิทางการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ซึ่งอาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า สิทธิมนุษยชนเป็นกลไกสนับสนุนและปกป้องมนุษย์
ให้เกิดความเท่าเทียมหรือเสมอภาคในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการด�ำรงชีวิตอยู่
อย่างสงบสุขและปลอดภัยจากภยันตรายที่ไม่ชอบ มีการยังชีพและบริโภคที่
ถูกอนามัย การได้รบั การรักษาพยาบาลเมือ่ เจ็บป่วย (วิรตั น์ เนยสูงเนิน, 2542:
49) แต่ข้อเท็จจริงทางปฏิบัติสิทธิเสรีภาพของประชาชนในอดีตที่ผ่านมา
ยังถูกจ�ำกัดโดยเฉพาะเรื่อง และยังมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรม ดังนั้น
* เลขาธิ ก ารสภาผู ้ แ ทนราษฎร, ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รหลั ก นิ ติ ธ รรมเพื่ อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยจึงได้มีการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า
การศึกษาถึงพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนของสังคมไทยสามารถวิเคราะห์ได้
ภายใต้บทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
พัฒนาการและความหมายของสิทธิมนุษยชนตั้งแต่สมัยกรีกหรือ
สมัยโรมัน ความคิดเกีย่ วกับสิทธิของบุคคลมีลกั ษณะโน้มเอียงไปในทางจ�ำกัด
อ�ำนาจของกษัตริย์หรือผู้ปกครองที่มีอยู่มากเกินไป ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับ
“สิทธิของบุคคล” จึงกลายเป็นค�ำขวัญทีบ่ คุ คลใช้อา้ งเพือ่ ต่อสูก้ บั ความอยุตธิ รรม
จากผู้ปกครองของตน ส่วนค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” นั้นเป็นถ้อยค�ำที่เพิ่งใช้
เรียกกันเมื่อศตวรรษที่ 20 นี้เอง และเพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมแก่
แนวคิดดังกล่าวยิ่งขึ้น บรรดานักปราชญ์จึงอธิบายว่า “สิทธิของบุคคล” นั้น
แท้จริงแล้วเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural rights) อันสืบเนื่องจากกฎหมาย
ธรรมชาติ (Natural law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่บุคคลอ้างว่ามีอยู่ตามธรรมชาติ
โดยมิได้เกิดขึ้นจากการกระท�ำของมนุษย์โดยนักปราชญ์ชาวกรีก เช่น
เฮราลิตัส (Heralitus) อธิบายว่า กฎหมายธรรมชาตินั้นเป็นกฎหมายซึ่งมิได้
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หากแต่เป็นกฎหมายที่ได้แพร่หลายและ
ถูกควบคุมไว้โดยธรรมชาติกฎหมายธรรมชาติจึงมีพื้นฐานมาจากหลักที่ว่า
ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามที่ควรเป็นเช่นนั้น ส่วนเพลโต (Plato) และอริสโตเติล
(Aristotle) เห็นว่ากฎหมายธรรมชาติเปรียบเสมือนวินัยที่มนุษย์ทุกคนจะ
ต้องปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับสิง่ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ตระหนักถึงคุณความดีสว่ นตัว
และคุณความดีทั่วไป ต่อมานักปราชญ์ชาวโรมันได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับ
กฎหมายธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนากฎหมายที่เรียกว่า “Jus gentium”
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับบุคคลต่างด้าวด้วย เพราะแต่เดิมนั้นกฎหมาย
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ของโรมันย่อมใช้บังคับกับคนสัญชาติโรมันเท่านั้น เมื่ออาณาจักรโรมันได้
แพร่ขยายออกไปท�ำให้มคี นต่างด้าวมาอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก จึงมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องมีกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับคนต่างด้าวด้วย กฎหมายธรรมชาติจึงมี
บทบาทส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความคิดว่าควรมีกฎหมายทีใ่ ช้ได้กบั ระบบกฎหมาย
ทุกระบบ จากนั้นโทมัส อไควนัส (St. Thomas Aquinas) นักปราชญ์และ
นักทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติสมัยยุคกลางได้อธิบายว่ากฎหมายธรรมชาตินนั้
แท้จริงแล้วก็คือกฎหมายทางศีลธรรมตามธรรมชาติ อันเป็นหลักดั้งเดิม
ของชีวิตมนุษย์ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับศีลธรรม กฎหมายที่มนุษย์
บัญญัติขึ้นจึงไม่ควรขัดกับกฎหมายธรรมชาติ หากขัดก็ไม่อาจถือว่าเป็น
กฎหมาย และไม่มีผลผูกพันความรู้สึกผิดชอบของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎเกณฑ์ดงั กล่าวด้วย จากพัฒนาการของแนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายธรรมชาติ
ตามที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปลักษณะที่ส�ำคัญของกฎหมายธรรมชาติออก
ได้เป็นสามประการ คือ
ประการแรก กฎหมายธรรมชาติเ ป็นกฎหมายที่ ใช้ ไ ด้ ต ลอดโดย
ไม่ถูกจ�ำกัดเวลา
ประการที่สอง กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายที่ใช้ได้ทุกหนแห่ง
ไม่ถูกจ�ำกัดสถานที่วา่ จะต้องใช้ในรัฐใดรัฐหนึ่ง
ประการที่สาม กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายที่มีสถานะเหนือกว่า
กฎหมายของรัฐทั้งปวงหมายความว่ารัฐจะออกกฎหมายให้ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายธรรมชาติไม่ได้นั่นเอง มิฉะนั้นกฎหมายของรัฐก็จะใช้บังคับมิได้
เช่นกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายธรรมชาติ ได้ก่อให้เกิดความคิด
เกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติเป็นผลสืบเนื่องตามมา โดยมีแนวคิดอยู่ว่า มนุษย์
เกิดมาเท่าเทียมกันและพระเจ้าซึง่ เป็นผูส้ ร้างมนุษย์ขนึ้ มาได้ให้สทิ ธิบางอย่าง
แก่มนุษย์สิทธิเหล่านี้มิอาจโอนให้แก่กันได้ และไม่มีใครจะล่วงละเมิดได้
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ซึ่งได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพและสิทธิที่จะหาความสุขและรัฐทั้งหลาย
จะต้องกระท�ำทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์มีสิทธิเหล่านี้อย่างเต็มที่ วิธีการเช่นนี้
ท�ำให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผลยอมรับว่าเป็นหลักที่ดี และเชื่อว่าจะ
ท�ำให้มนุษย์อยูใ่ นสังคมอย่างสันติและมีความสุข ปัญหาทีต่ อ้ งพิจารณาต่อมา
คือเราจะค้นหาสิทธิตามธรรมชาติได้จากแหล่งใด ในเรือ่ งนีน้ กั ปราชญ์ทงั้ หลาย
ได้อธิบายไว้โดยแยกออกเป็นสามทางคือ
ทางแรก สิทธิตามธรรมชาติเกิดจากหลักแห่งเหตุผล (Rationalism)
ซึง่ ถือว่า “สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์” ได้ถกู คิดขึน้ จากหลักการแท้ ๆ และ
ไม่อาจโต้แย้งได้ โดยหลักแห่งเหตุผลรากฐานมาจากความคิดเรื่องกฎหมาย
ธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับเรื่อง “เหตุผลตามธรรมชาติ” (Natural reason)
ซึ่งเป็นความคิดจากเหตุผลทั่วๆ ไปว่าบุคคลควรมีสิทธิอะไรบ้าง
ทางทีส่ อง สิทธิตามธรรมชาติเกิดจากลัทธิเฉพาะบุคคล (Individualism)
ซึง่ มีแนวคิดว่าสิทธิตามธรรมชาติของบุคคลเป็นสิทธิทไี่ ม่อาจโอนให้แก่กนั ได้
สิทธิตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาพร้อมกับบุคคล และเป็นสิทธิประจ�ำตัวของ
บุคคลนั้น ๆ ด้วย
ทางทีส่ าม สิทธิตามธรรมชาติเกิดจากลัทธินยิ มความรุนแรง (Radicalism)
โดยถือว่าการใช้ก�ำลังจะถูกกล่าวว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งว่าเป็นจุดมุ่งหมาย
ของสถาบันการเมืองทั้งมวล และจุดมุ่งหมายของสถาบันการเมืองดังกล่าว
นั้นก็คือ การรักษาไว้ซึ่งสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง
กล่าวโดยสรุป แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีรากฐานทางความคิดจาก
เรือ่ งทฤษฎีตามกฎหมายธรรมชาติ ซึง่ มีหลักส�ำคัญว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ
และเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติ (Natural rights) ในฐานะที่
เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ โดยไม่ค�ำนึงว่าบุคคลผู้นั้นจะมีถิ่นที่อยู่อาศัย ชนชั้น
วรรณะ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ สีผิว ภาษา มีความเชื่อทางศาสนาหรือทาง
การเมืองเป็นเช่นไร ซึ่งบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิตามธรรมชาติเหล่านี้ได้
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อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันด้วยเหตุผลเพราะบุคคลนั้นเป็นมนุษย์ โดย
หลักทัว่ ไปแล้วสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิทมี่ มี าก่อนการเกิดขึน้ ของ “รัฐ” ดังนัน้
การเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนจึงมิได้เป็นเรื่องที่รัฐบัญญัติกฎหมายก�ำหนดให้
เป็นสิทธิแก่บุคคลหากแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายของรัฐได้บัญญัติรับรองสิทธิที่
ติดตัวมนุษย์ไว้ในบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เสรีภาพในชีวติ ร่างกาย
เสรีภาพในความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น
แนวคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ย์ ช นดั้ ง เดิ ม นั้ น ยั ง ไม่ มี ฐ านะเป็ น สิ ท ธิ ต าม
กฎหมายอย่างแท้จริงหากแต่มคี วามโน้มเอียงไปในทางปรัฐญาอยุม่ าก เพราะ
เป็นแต่เพียงการยอมรับว่าบุคคลควรมีสทิ ธิบางประการในฐานะทีเ่ กิดมาเป็น
มนุษย์ ซึง่ มีปญ
ั หาตามมาว่าสิทธิดงั กล่าวมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรจึงเป็นเรือ่ ง
ที่ขาดความชัดเจนและไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ นานาประเทศจึงได้พยายามที่
จะท�ำให้สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติเหล่านี้มีสภาพบังคับเป็นสิทธิตาม
กฎหมายด้วยการน�ำแนวคิดเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชนมาบัญญัตริ วบรวมไว้
เอกสารทางกฎหมายซึ่งมีสภาพบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น
ในรูปของสนธิสัญญา หรือให้มีสภาพบังคับตามกฎหมายภายใน เช่น บัญญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

สิทธิมนุษยชนในฐานะเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
1. ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ความหมายโดยทั่วไปของค�ำว่า “สิทธิ” นั้นหมายถึง อ�ำนาจที่
กฎหมายรับรองและให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลในอันทีจ่ ะเรียกร้องให้บคุ คลอืน่
กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2538 : 21) แต่ “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” นั้นถือว่า
เป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน (Das subjective oeffcntliche recht)
หมายถึง อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรอง

สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย

433

แก่ปจั เจกบุคคลในอันทีจ่ ะกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการใด การให้อำ� นาจแก่
ปัจเจกบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซง
ในขอบเขตสิทธิของตน นอกจากนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนุญยังหมายความ
รวมถึง การให้หลักประกันในทางหลักการ (die institutionellen garantien)
คือการมุง่ คุม้ ครองต่อสถาบันทางกฎหมายในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เช่น มุง่ คุม้ ครอง
เรือ่ งกรรมสิทธิ์ หรือ เสรีภาพทางวิชาการ เป็นต้น ดังนัน้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมเป็น
สิทธิที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลายที่จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทาง
ปฏิบัติ
ส่วน “เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” นัน้ หมายถึง สภาพการณ์ทบี่ คุ คล
มีอิสระในการที่จะกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน
(อ้างแล้ว, 2538 : 22) เสรีภาพจึงเป็นอ�ำนาจในการก�ำหนดตนเองโดยอิสระ
ของบุ ค คลที่ จ ะกระท� ำ การใดหรื อ ไม่ ก ระท� ำ การใดอั น เป็ น อ� ำ นาจที่ มี
เหนือตนเอง ความแตกต่างระหว่าง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” คือ สิทธินั้น
เป็นอ�ำนาจที่บุคคลมีเพื่อเรียกร้องให้ผู้อื่นกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ในขณะที่ เ สรี ภ าพนั้ น เป็ น อ� ำ นาจที่ บุ ค คลนั้ น มี อ ยู ่
เหนื อ ตนเองในการตั ด สิ น ใจกระท� ำ การหรื อ ละเว้ น กระท� ำ การอย่ า งใด
อย่างหนึง่ เสรีภาพจึงไม่กอ่ ให้เกิดหน้าทีต่ อ่ บุคคลอืน่ แต่อย่างใด เช่น เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา นอกจากนีย้ งั มีคำ� ว่า “สิทธิในเสรีภาพ” ซึง่ มีความหมาย
ว่า บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่ใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ โดยการใช้
เสรีภาพของบุคคลดังกล่าวนั้นย่อมก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อื่นที่จะไม่เข้ามา
รบกวนการใช้อ�ำนาจในการกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการของบุคคลนั้น
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2. สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง
หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น
มีข้อพิจารณาอยู่หลายประการ แต่หากเป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก
ผูท้ รงสิทธิ ซึง่ เป็นการพิจารณาจากผูซ้ งึ่ ได้รบั สิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือบุคคล
ซึง่ รัฐธรรมนูญมุง่ ทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองแล้ว อาจแบ่งออกได้เป็นสองประเภท
คือ
ประการแรก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ สิ ท ธิ ข องทุ ก ๆ คน (Menschenrechte หรือ Jedermannrechte) สิทธิประเภทนีค้ อื สิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญ
มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่ทุก ๆ คน โดยมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นเป็นคน
ของชาติใด เชื้อชาติใด หรือศาสนาใด หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในขอบเขต
อ�ำนาจรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญของประเทศนั้นแล้วบุคคลดังกล่าวย่อมได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นด้วย สิทธิมนุษย์ชนเป็นคุณลักษณะ
ประจ�ำตัวของมนุษย์ทุกคนเพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เป็น
ของมนุษย์ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และด้วยเหตุผลอย่างเดียวว่า เพราะ
เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษย์ทกุ คนล้วนมีสทิ ธิและเสรีภาพเหล่านีอ้ ยูแ่ ล้วตัง้ แต่
ก่อนที่จะมี “รัฐ” เกิดขึ้น สิทธิประเภทนี้ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย
เสรีภาพทางศาสนา เป็นต้น
ประเภทที่สอง สิทธิพลเมือง (Buergerrechte) สิทธิประเภทนี้
เป็นสิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญมุง่ ทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองเฉพาะแก่บคุ คลทีเ่ ป็นพลเมือง
ของรัฐเท่านั้น เช่น สิทธิในทางการเมือง เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
เป็นต้น การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพ โดยพิจารณาจากผูท้ รงสิทธินเี้ ป็นการ
พิจารณาจากเนื้อหาของสิทธินั้น ๆ ว่า สิทธิใดควรเป็นสิทธิของบุคคลทุกคน
และสิทธิใดควรจ�ำกัดให้เฉพาะพลเมืองของชาติเท่านั้นซึ่งการแบ่งแยกสิทธิ
และเสรีภาพประเภทนี้จะน�ำไปสู่การก�ำหนดขอบเขตในการคุ้มครองสิทธิ
แต่ละประเภทนั่นเอง
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3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ของเยอรมันได้เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับ
ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น
เป็นการเรียกร้องการสร้างตนเองอย่างอิสระของบุคคล เนื่องจากมนุษย์
มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสามารถสร้างชีวิตบนความรับผิดชอบ
ของตนเองได้ ดังนั้น เพื่อเห็นแก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงต้องท�ำให้เกิด
ความมั่นคงแก่บุคคลในอันที่จะพัฒนาลักษณะส่วนบุคคลให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ ส�ำหรับในรัฐประชาธิปไตยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่
มีคุณค่าสูงสุดอันมิอาจล่วงละเมิดได้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับความเคารพและ
ได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ และศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยไว้อกี เรือ่ งหนึง่
ว่ า การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ รั บ รองเรื่ อ งศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นการสร้างหลักประกันแก่บุคคลในฐานะที่บุคคลนั้น
เป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
การกระท� ำ ของรั ฐ ทั้ ง หลายจึ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ค่ า อั น สู ง สุ ด ของ
รัฐธรรมนูญด้วย ทั้งนี้เพราะมนุษย์ถือเป็นเป้าหมายในการด�ำเนินการของรัฐ
มิใช่เป็นเพียงเครือ่ งมือในการด�ำเนินการของรัฐ การด�ำรงอยูข่ องรัฐก็เป็นการ
ด�ำรงอยู่เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์ด�ำรงอยู่เพื่อรัฐ ด้วยเหตุนี้ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์จึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการวางรากฐานของหลักเสรีภาพของ
บุคคล และหลักความเสมอภาค (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2553 : 9) ซึ่งก่อให้เกิด
ผลส�ำคัญ 2 ประการคือ ประการแรก การตีความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ทัง้ หลายจะต้องถือว่าเนือ้ หาของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะต้อง
น�ำมาใช้ประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพประเภทอื่น ๆ ด้วย และ
ประการที่สอง อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาในทางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพทัง้ หลายรวมทัง้ ความหมายของการแทรกแซงในขอบเขตทีไ่ ด้รบั การ
คุ้มครองของสิทธิและเสรีภาพทุกประเภทนั้นได้รับการพัฒนาจากศักดิ์ศรี
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ความเป็นมนุษย์
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชนเพราะเหตุว่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นแท้จริงแล้วมีฐานะเป็นสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพทัง้ ปวง และมีผลต่อการก�ำหนดทิศทางของรัฐในฐานะเป็นตัวก�ำหนด
และเป็นข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินภาระหน้าทีข่ องรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรา
กฎหมายเพือ่ จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ เนือ่ งจาก
รัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายวางหลักไว้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะ
ตรากฎหมายซึ่งมีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดย
กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิมิได้ (Wesengehaltsgarantie)
ต่อมาได้มีการเสนอให้น�ำหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาเป็นหัวใจหรือ
สาระส�ำคัญของสิทธิและเสรีภาพ โดยให้ถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็น
สารัตถะอันเป็นแก่นของสิทธิและเสรีภ าพแต่ละประเภท ซึ่งรัฐไม่อ าจ
ล่วงละเมิดได้ในขอบเขตดังกล่าว หากการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพใดมีผล
กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพนั้นย่อม
เป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทแิ ละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
(บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552 : 92-93)
ส�ำหรับการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล่าวโดย หลักกว้าง ๆ ได้
ว่า การด�ำเนินการใด ๆ ของรัฐ หากรัฐได้กระท�ำการใด ๆ ที่มีลักษณะไม่ให้
ความส�ำคัญแก่มนุษย์ ท�ำให้มนุษย์ถกู ลดคุณค่าของตนเองลงมาเป็นเพียงวัตถุ
ของการกระท�ำของรัฐ หรือกระท�ำการใด ๆ ก็ตามที่ท�ำให้ความเป็นคนของ
มนุษย์ถูกลดคุณค่าลงต�่ำกว่าจารีตในทางปฏิบัติที่บุคคลในฐานะนั้น ๆ พึงจะ
ปฏิบัติต่อกัน ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น
ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญย่อมเป็นส่วนหนึง่
ของสิทธิมนุษยชน เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคน
มีอยู่ตามธรรมชาติ (Natural rights) ในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ โดย
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ไม่คำ� นึงว่าบุคคลผูน้ นั้ จะมีถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ชนชัน้ วรรณะ ชาติพนั ธุ์ เพศ อายุ
สีผวิ ภาษา มีความเชือ่ ทางศาสนาหรือทางการเมืองเป็นเช่นไร ซึง่ บุคคลทุกคน
สามารถใช้สทิ ธิตามธรรมชาติเหล่านีไ้ ด้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันด้วย
เหตุผลเพราะบุคคลนัน้ เป็นมนุษย์ โดยหลักทัว่ ไปแล้วสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ
ที่มีมาก่อนการเกิดขึ้นของ “รัฐ” ดังนั้น การเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนจึงมิได้
เป็นเรื่องที่รัฐบัญญัติกฎหมายก�ำหนดให้เป็นสิทธิแก่บุคคล หากแต่เป็นเรื่อง
ที่ ก ฎหมายของรั ฐ ได้ บั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ท ธิ ที่ ติ ด ตั ว มนุ ษ ย์ ไว้ ใ นบทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมาย ซึ่งการบัญญัติรับรองโดยกฎหมายภายในอาจไม่ครอบคลุม
“สิทธิมนุษยชน” ในทีน่ จี่ งึ อาจสรุปได้วา่ สิทธิและเสรีภาพทีบ่ ญ
ั ญัตริ บั รองโดย
กฎหมายภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “สิทธิมนุษยชน”
ส่วนที่ 2 การศึกษาสาระส�ำคัญว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ ได้
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ โดยมีขอบเขตหรือ
ประเด็นหลากหลายแตกต่างกัน ซึง่ บทบัญญัตดิ งั กล่าวในรัฐธรรมนูญ จะเป็น
ภาพสะท้อนสภาวการณ์ทางการเมืองของประเทศในช่วงนั้น ๆ อย่างไรก็ดี
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 ซึ่ง
เป็นรัฐธรรมนูญทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยประชาชนเป็นฉบับแรก ได้กำ� หนดสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้อย่างครอบคลุม ในหมวด 3
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูก
ยกเลิกโดยการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 โดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
มีการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550 ขึ้นโดย
สภาร่างรัฐธรรมนูญอันประกอบด้วยบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ
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ของสังคมไทย โดยสาระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ยังคงไว้ซึ่งหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
รวมทั้งได้พยายามก�ำหนดสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการคุ้มครองส่งเสริม และขยายสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งสาระส�ำคัญ
เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของปวงชนชาวไทย ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลต่อพัฒนาการ
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีสทิ ธิ
และเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของรัฐบาล ภายใต้กรอบการเพิม่ สิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ อันน�ำไปสูก่ าร
มีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ สามารถถ่วงดุลให้
ผู้มีอ�ำนาจทางการเมือง ข้าราชการของรัฐ ท�ำหน้าที่ตามครรลองของ
เจตนารมณ์ที่กฎหมายก�ำหนด ดังนั้น การศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ จึงเป็นประเด็นส�ำคัญที่น่าสนใจศึกษา เนื่องจาก
จะน�ำมาซึง่ การรับรูส้ ภาพสังคมการเมืองไทยในขณะนัน้ และแนวโน้มทิศทาง
พัฒนาทางการเมืองในอนาคตข้างหน้า ว่าจะเป็นตามครรลองและสอดคล้อง
ของหลักการส�ำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการใด
สาระส�ำคัญว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 2540
ในช่วงปี 2539 ซึ่งมีกระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม จึงมีการตัง้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ขึน้ มาเพือ่
จัดท�ำรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพทุ ธศักราช 2540 โดยในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าว ได้มีการพิจารณาในประเด็นที่ว่า ในอดีตรัฐเท่านั้นเป็นผู้มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายเหนือประชาชนในสังคม และการใช้อ�ำนาจโดยองค์กรและ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะการใช้
อ�ำนาจโดยมิชอบ จึงควรให้ความส�ำคัญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนต่อการใช้อำ� นาจรัฐให้มปี ระสิทธิภาพทีแ่ ท้จริง และได้
พิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้
1. สิทธิและเสรีภาพบางประการยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ชัดเจน
2. สิทธิและเสรีภาพบางประการทีร่ ฐั ธรรมนูญเดิมรับรองไว้ยงั ไม่มผี ล
คุ้มครองให้บังคับได้จริงในทางปฏิบัติ
3. การออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นเพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
กระท�ำได้โดยง่ายและกว้างขวางเกินสมควร จนอาจกระทบสาระส�ำคัญของ
สิทธิเสรีภาพ
ดังนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงบัญญัติ
เพิ่มสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ดังนี้
1. การเพิ่มสิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน
ดังนี้
1.1 การเพิ่มการรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก�ำหนดให้องค์กร
ของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะปฏิบัติการอัน
เป็นการกระทบต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิหรือขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนมิได้
1.2 การขยายสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ซึ่งเป็นแม่บท
ของสิทธิและเสรีภาพอื่นโดยห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือการจัดโดยไม่มีหมายศาลและต้องน�ำ
ตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง
1.3 การรับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว และ
ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรง
รวมทัง้ เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวในฐานะหน่วยส�ำคัญ
สูงสุดของสังคม
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1.4 การเพิ่มสิทธิผู้ต้องหาที่จะให้ทนายความเข้าฟังการสอบสวน
และสิทธิจ�ำเลย ซึ่งถูกคุมขังและศาลพิพากษาถึงที่สุดว่า ไม่ได้กระท�ำผิด
ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยจากรัฐ
1.5 การเพิ่มเติมสิทธิพยานและผู้เสียหายในคดีอาญาที่จะได้รับ
ความคุ้มครองและค่าตอบแทนจากรัฐ และสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่จะ
ได้รับการบรรเทาความเสียหายหรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
1.6 การขยายสรีภาพทางมโนธรรมและศาสนา โดยการรับรอง
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ และก�ำหนดให้รัฐคุ้มครองและ
อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนา
ทุกศาสนา และน�ำหลักธรรมศาสนามาพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต
2) การเพิ่มเติมสิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เป็นพลเมือง ดังนี้
2.1 การขยายสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะผูย้ ากไร้
มีสิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า
2.2 การเพิ่มสิทธิเด็กและเยาวชนที่จะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ
จากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม และในกรณีทไี่ ม่มผี ดู้ แู ล
รัฐต้องเลี้ยงดูและให้การศึกษาอบรม
2.3 การเพิ่มสิทธิคนชราซึ่งมีอายุครบหกสิบปี และไม่มีรายได้
ให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
2.4 การเพิ่มสิทธิผู้พิการหรือทุพพลภาพที่จะได้รับสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ รวมทั้งให้
คนหูหนวกและเป็นใบ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
2.5 ให้สิทธิผู้บริโภคที่จะรับความคุ้มครองโดยมีองค์การอิสระให้
ความเห็นในการก�ำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
2.6 การเพิ่มสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และ
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มีส่วนร่วมในการบ�ำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7 การเพิ่มเติมสิทธิบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การบ�ำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.8 การเพิ่มสิทธิขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐรักษา
กฎหมายและประโยชน์ส่วนรวมอ�ำนวยความสะดวกและให้ บริ การแก่
ประชาชน และวางตนเป็นกลางทางการเมือง
2.9 การปรับปรุงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของ
สื่อมวลชน โดยห้ามการปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งก�ำหนด
ให้ความถี่ที่ใช้ส�ำหรับวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมอื่น เป็นทรัพยากรของ
ชาติ เพือ่ สาธารณประโยชน์ภายใต้การก�ำกับขององค์การอิสระ และคุม้ ครอง
ให้พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการด้านสื่อมวลชนหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในกิจการสือ่ มวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวหรือความเห็น
โดยอิสระเท่าที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ และก�ำหนด
ให้รัฐต้องจัดโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงทั้งประเทศ
2.10 การขยายเสรีภาพทางวิชาการและการศึกษา โดยก�ำหนดให้
รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่าอย่างน้อยสิบสองปี ตลอดจน
จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติและพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาและฝึกอาชีพตามควาเหมาะสมใน
แต่ละท้องถิ่น
3) การรับรองความเสมอภาคของบุคล ดังนี้
3.1 การให้ความคุม้ ครองบุคคลตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และห้าม
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
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3.2 การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
3.3 การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้เสีย
เปรียบและด้อยโอกาส อาทิ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้เป็นเอดส์ และก�ำหนด
ให้การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ ต้องมีผู้แทนองค์การเอกชน
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเป็นกรรมาธิการวิสามัญร่วม
พิจารณาด้วย
3.4 การให้ ผู ้ เ ลื อ กตั้ ง ทั่ ว ประเทศมี ค วามเสมอภาคในการใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยเลือกผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้หนึ่งคน และเลือกแบบ
บัญชีรายชือ่ ได้หนึง่ บัญชี ไม่วา่ จะอยูน่ อกเขตเลือกตัง้ ทีม่ ที ะเบียนบ้านหรือไม่
ก็ตาม
3.5 การห้ามบุคคลท�ำหน้าที่สองหน้าที่ในขณะเดียวกัน อาทิ
การห้ามรับราชการ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือท�ำหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการห้าม
รัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น
4) การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพและให้สิทธิ
ประชาชนฟ้องคดีในกรณีถูกละเมิด ดังนี้
4.1 การก�ำหนดให้สิทธิและเสรีภาพผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาลในการตรากฎหมาย ใช้กฎหมายและตีความกฎหมาย และการใช้
อ�ำนาจขององค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
4.2 การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องกระท�ำตามกฎหมายที่รัฐสภา
ตราขึ้นเท่านั้น
4.3 การให้สิทธิบุคคลถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้
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4.4 การให้สิทธิบุคคลที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.5 การให้สิทธิบุคคลร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือร้องขอให้สง่ เรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาว่า บทบัญญัตขิ องกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญรวมทัง้ สิทธิฟอ้ งต่อ
ศาลปกครองในการกระท�ำของเจ้าหน้าทีไ่ ม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
5) การก�ำหนดสิทธิในการรับรู้และให้ความเห็นเพิ่มขึ้นดังนี้
5.1 สิทธิในการขอข้อมูล ค�ำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของ
รัฐก่อนการอนุมัติ อนุญาตหรือด�ำเนินโครงการที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย หรือส่วนได้เสียของตนหรือชุมชน รวมทัง้ การแสดงความเห็น
และการท�ำประชาพิจารณ์
6) การส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวของประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนี้
6.1 การส่งเสริมสิท ธิเ สรีภาพในการรวมตั วทุ ก รู ปแบบ อาทิ
เสรีภาพในการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม สหภาพ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
องค์การเอกชน หรือหมูค่ ณะอืน่ เสรีภาพในการรวมเป็นชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม
เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง การรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์
6.2 การก�ำหนดให้องค์กรประชาชนมีบทบาทมากขึ้นในระบบ
การเมื อ งโดยให้ มี อ งค์ ก ารอิ ส ระมี ส ่ ว นร่ ว มให้ ค วามเห็ น หรื อ พิ จ ารณา
เรื่องต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมองค์การ
อิสระที่เป็นตัวแทนผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
องค์ ก ารเอกชนช่ ว ยควบคุ ม การเลื อ กตั้ ง ผู ้ แ ทนองค์ ก ารเอกชนใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้แทนองค์การเอกชนด้านเด็ก
สตรี ผู้พิการ หรือคนชรา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้พิการ และคนชรา
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สาระส� ำ คั ญ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จัดท�ำขึ้นบน
สถานการณ์ที่จะต้องน�ำพาประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ และเพือ่ ให้มกี ารเลือกตัง้ ภายในปี พุทธศักราช 2550 ซึง่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสาระส�ำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ก่อให้เกิดการ
ผูกขาดการใช้อ�ำนาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม การด�ำเนินการทางการเมืองของ
นักการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ขาดคุณธรรมและจริยธรรม การใช้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนยังไม่ได้รบั การคุม้ ครองและส่งเสริมอย่างเต็มทีโ่ ดยได้
ด�ำเนินการใน 4 แนวทางด้วยกันกล่าวคือ
1. การคุม้ ครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างเต็มที่
2. การลดการผูกขาดอ�ำนาจรัฐและเพิ่มอ�ำนาจประชาชน
3. การท�ำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. การท�ำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ การด�ำเนินการแนวทางการคุม้ ครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ มีมาตรการต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพัฒนาการสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
การวิเคราะห์ข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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การศึกษาการเพิม่ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยการศึกษา
เปรียบเทียบตามรัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยพบว่า การเพิ่ม
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาการไม่สามารถ
ปฏิบัติต ามหลักการส�ำคัญของการคุ้มครองสิทธิ เสรีภ าพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
และการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันการเมืองให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นข้อบกพร่องหรือจุดด้อยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ในประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริม การคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ของประชาชนไม่ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ต ามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
กล่าวคือ
1.1 ประชาชนไม่สามารถยกบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญเพือ่ ใช้สทิ ธิ
ทางศาล หรือยกบทบัญญัติขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ ตลอดทั้งไม่สามารถ
ใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้
โดยตรง ดังนั้น คุณค่าของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ในส่วนที่วา่ สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นเพียงแค่ “ข้อความ”
ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่ไม่สามารถให้ความคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนให้สัมฤทธิ์ได้
1.2 การบัญญัติถ้อยค�ำว่า “ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ” ต่อท้าย
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐตีความว่า สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ประชาชน ไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับรัฐธรรมนูญได้โดยทันที หากแต่จะต้อง
มีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติขึ้นรองรับสิทธิและเสรีภาพ
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ดังกล่าวนั้นเสียก่อน
1.3 การที่ผู้มีอ�ำนาจในการเสนอกฎหมายละเลยในการเสนอให้มี
การตรากฎหมาย เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
จึงท�ำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนต้องถูก “ถ่วงเวลา” อยู่โดยตลอด เช่น สิทธิของชุมชนท้องถิ่น
(มาตรา 46) หรือการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา 57)
เป็นต้น
2. ประชาชนไม่อาจมีสว่ นร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐได้อย่างแท้จริง
2.1 บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 จะมุ่งหมายให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และ
การตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ มากขึ้ น แต่ ก ารร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กลับมิได้พิจารณาถึงกลไกและ
ช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในทางการเมืองของ
ภาคประชาชนให้เป็นไปโดยง่ายและสามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
2.2 การด�ำเนินการของภาครัฐหลายกรณี อาทิ การท�ำสนธิสญ
ั ญา
กั บ นานาประเทศ (มาตรา 224) โดยเฉพาะการท� ำ สนธิ สั ญ ญาก่ อ ตั้ ง
เขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาชน
อย่างมาก แต่ประชาชนกลับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถรับรู้ได้ถึง
กระบวนการเจรจาและเนื้ อ หาสาระของพั น ธกรณี ดั ง กล่ า วเลย หรื อ
การลงประชามติ (Referendum) ในเรื่องที่ส�ำคัญแต่กลับไม่มีผลผูกพัน
การตัดสินใจของรัฐบาล (มาตรา 214) และรัฐบาลก็มไิ ด้คำ� นึงถึงการใช้วธิ กี าร
ออกเสียงประชามติเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญต่างๆ แม้แต่ครั้งเดียว เป็นต้น สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของภาคประชาชนเหล่านี้จึงถูกละเลยมาโดยตลอด
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2.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนด้านอื่น ๆ เช่น
สิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติและในระดับ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ หรือการเข้าชือ่ ถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองก็มไิ ด้
ปรากฏขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มิได้ชงั่ น�ำ้ หนักระหว่าง
ความมีเสถียรภาพ หรือความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารกับสิทธิในการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชนอย่างเพียงพอ จึงท�ำให้การมีส่วนร่วมทาง
การเมืองและการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐของภาคประชาชนไม่อาจ
เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ
3. การด�ำเนินการตามเจตนารมณ์ขององค์กรตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐ
ทั้งรัฐสภา และองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญล้วนประสบความล้มเหลว
โดยสิ้นเชิง เพราะเหตุที่ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งอย่างมากและได้อาศัย
ช่องว่างของบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ในการควบรวมพรรคการเมืองต่าง ๆ
เพือ่ หลีกเลีย่ งหลักการห้ามโอนย้ายพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แต่ละคน ส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล
มีจ�ำนวนมากขึ้นกว่าที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 คาดคิ ด มาก่ อ น ในขณะที่ จ� ำ นวนสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรของ
พรรคการเมืองฝ่ายค้าน กลับมีจำ� นวนตกลงจนไม่สามารถใช้กลไกทางรัฐสภา
เพื่อควบคุมตรวจสอบการด�ำเนินงานของรัฐบาลได้ ท�ำให้รัฐบาลสามารถ
ควบคุมกลไกตรวจสอบต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญได้อย่างเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดย
การแทรกแซงผ่านกลไกกระบวนการสรรหาและการลงมติเลือกของวุฒิสภา
ปั ญ หาที่เ กิดขึ้นท�ำให้เจตนารมณ์ที่แท้ จริ ง ในอั นที่ พั ฒ นาสถาบั น
ทางการเมืองและกลไกการควบคุมตรวจสอบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพก็ต้อง
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สูญสลายไปโดยปริยาย
4. การไม่ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง นอกจากจะเกิดจากข้อบกพร่องของบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แล้ว ยังเกิดจากปัญหาในเชิง
พฤติกรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิน่ ไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ ก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
อย่างกว้างขวางในทุกระดับ เกิดการบริหารงานแบบ “ธุรกิจการเมือง” โดย
กลุ่มทุนที่ได้เข้าผูกขาดกิจการที่ส�ำคัญต่าง ๆ ของประเทศ
ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ การเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางการเมืองของนักการเมือง
มิใช่มีเป้าหมายอยู่ที่การท�ำหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย หากแต่
เป็นการสร้างเครือข่ายของนักธุรกิจการเมือง โดยใช้กลไกอ�ำนาจรัฐเข้า
ครอบง�ำกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที่บทบัญญัติต่างๆ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ได้เอือ้ ประโยชน์
ให้ผู้ถืออ�ำนาจรัฐมีความเข้มแข็งอย่างมาก และการตรวจสอบเป็นไปได้ยาก
จนไม่สามารถควบคุมตรวจสอบโดยวิถีทางที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้อย่าง
สิ้นเชิง ดังนั้น สิ่งที่ใช้ชี้วัดความถูก ผิด ดี ชั่ว จึงมิได้อยู่ที่กฎหมาย หากแต่
อยูท่ จี่ ำ� นวนเสียงสนับสนุนของประชาชนยิง่ มีประชาชนให้การสนับสนุนมาก
ย่อมแสดงว่าการกระท�ำนั้นมีความชอบธรรมทั้งในทางกฎหมายและใน
ทางการเมือง
การวิเคราะห์พัฒนาการสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
จึงมีเจตนารมณ์เพื่อการน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้กลไกต่างๆ ทางการเมือง
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบอ�ำนาจรัฐ การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนให้สามารถด�ำเนินการได้ในทางปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นจะยังคงอยู่ และจะได้รบั การปรับปรุงและส่งเสริมให้สมั ฤทธิผ์ ล
ได้อย่างแท้จริงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เพื่อน�ำไปสู่หลักการส�ำคัญของการพัฒนาทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบอ�ำนาจรัฐภายใต้ความคุ้มครองของ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมีนัยส�ำคัญคือ
การสร้างความคุม้ ครองอย่างชัดเจนให้แก่ประชาชน คือ การท�ำให้สทิ ธิ
ที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ มีผลในทางปฏิบัติจริง โดยประชาชนมีสิทธิและ
เสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แม้ ว ่ า มิ ไ ด้ มี ก ารตรากฎหมาย
ขึ้นมาก�ำหนดรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพก็ตาม จากข้อความ
ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภายใต้
ขอบเขตแห่งอ�ำนาจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างแท้จริง
การสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนอย่าง
กว้างขวาง บทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยให้การส่งเสริมและความคุ้มครองภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประเด็นเหล่านี้ ได้ส่งผลให้ประชาชนสามารถ
รับรูข้ า่ วสารต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง ขณะเดียวกันก็ให้โอกาสในการแสดงความคิด
เห็น โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ได้ทำ� ให้ประชาชนเข้าสูก่ ระบวนการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในขึ้นพื้นฐานมากขึ้น โดยการรับรู้ที่จะน�ำไปสู่
กระบวนการหรือกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ ต่อไป
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การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการตรวจสอบอ�ำนาจรัฐ
จากบทบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิให้ขอ้ มูลข่าวสารและการร้องเรียน (มาตรา 56-62)
และเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม (มาตรา 63-65) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้นำ� ไปสูก่ ารส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการกระท�ำของรัฐ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ขณะเดียวกัน
นอกจากการรับรูข้ า่ วสารทางการเมืองของประชาชน ท�ำให้สามารถตรวจสอบ
การกระท�ำของรัฐที่จะส่งผลต่อประชาชนโดยรวมแล้ว ประชาชนสามารถ
แสดงออกซึ่งการคัดค้านถอดถอนการกระท�ำของรัฐ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
การเมืองภายใต้กรอบอ�ำนาจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

สรุป
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญย่อมเป็นส่วนหนึง่ ของสิทธิมนุษยชน
เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติ
(Natural rights) ในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์โดยไม่ค�ำนึงว่าบุคคลผู้นั้น
จะมีถิ่นที่อยู่อาศัย ชนชั้นวรรณะ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ สีผิว ภาษา มีความเชื่อ
ทางศาสนาหรือทางการเมืองเป็นเช่นไร ซึ่งบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิตาม
ธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันด้วยเหตุผลเพราะ
บุคคลนั้นเป็นมนุษย์
กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ
ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 โดยมีขอบเขตหรือประเด็นหลากหลายแตกต่างกัน ซึ่ง
บทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญ จะเป็นภาพสะท้อนสภาวการณ์ทาง
การเมื อ งของประเทศในช่ ว งนั้ น ๆ อย่ า งไรก็ ดี ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข อง

สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย

451

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่
จัดท�ำขึ้นโดยประชาชนเป็นฉบับแรก ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนชาวไทยไว้อย่างครอบคลุมในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550 นั้น ยังคง
ไว้ซึ่งหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย รวมทั้งได้พยายามก�ำหนด
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้นด้วยการคุ้มครอง ส่งเสริม และขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มีสาระส�ำคัญที่มุ่งจะแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีก่ อ่ ให้เกิดการผูกขาดการใช้อำ� นาจรัฐ
อย่างไม่เป็นธรรม การด�ำเนินการทางการเมืองของนักการเมืองที่ขาด
ความโปร่งใส ขาดคุณธรรมและจริยธรรม การใช้สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนยังไม่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่ ดังนั้นสาระส�ำคัญ
เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของปวงชนชาวไทย ตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลต่อพัฒนาการ
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
ดังนัน้ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะยังคงอยู่ และ
จะได้รบั การปรับปรุงและส่งเสริมให้สมั ฤทธิผ์ ลได้อย่างแท้จริงในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อน�ำไปสู่หลักการส�ำคัญของ
การพัฒนาทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
อย่างแท้จริง สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามีสว่ นร่วมในกระบวนการตรวจสอบ
อ�ำนาจรัฐภายใต้ความคุ้มครองบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยควรมี
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พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การบังคับใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง เพื่อเป็นการสร้างความคุ้มครองอย่างชัดเจนให้แก่ประชาชน คือ
การท�ำให้สทิ ธิทรี่ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ มีผลในทางปฏิบตั จิ ริง โดยประชาชน
มีสทิ ธิและเสรีภาพตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ แม้วา่ มิได้มกี ารตรากฎหมาย
ขึ้นมาก�ำหนดรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพก็ตาม
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อภิชาต สุขัคคานนท์*

เกริ่นน�า
รัฐธรรมนูญของประเทศที่ใช้หลักนิติรัฐในการปกครองประเทศจะ
ปรากฏบทบัญญัติประการส�าคัญอันได้แก่หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน เช่น เสรีภาพในร่างกาย ในทรัพย์สนิ ในการเลือกตัง้
ในการนับถือศาสนา และในการประกอบอาชีพ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
หลักนิติรัฐ รัฐจะเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการทีร่ ฐั ยอม
อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัด หลักเกณฑ์ทจี่ ะพิจารณาว่าประเทศใด
ใช้หลักนิตริ ฐั นัน้ กฎหมายของประเทศนั้นจะต้องมีการบัญญัติรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไว้ และจะต้องมีการแบ่งขอบเขตอ�านาจอธิปไตย
อย่างชัดเจน ได้แก่ อ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจบริหาร และอ�านาจตุลาการ
โดยมีการควบคุมกลไกการใช้อ�านาจของรัฐ และมีความเป็นอิสระของ
ผูพ้ พิ ากษาในการพิจารณาและพิพากษาคดี โดยทีไ่ ม่ถกู แทรกแซงจากอ�านาจ
บริหารแนวความคิดเรือ่ งนิตริ ฐั ก่อให้เกิดหลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) ขึน้
ในระบบกฎหมายต่างๆ การปกครองโดยหลักนิตธิ รรม ทุกคนจะมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน มีเสรีภาพแนวความคิดนี้จึงเป็นที่มาของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม
(constitutionalism) การปกครองโดยหลั ก นิ ติ ธ รรมก็ คื อ หลั ก การ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องกระท�าการภายใต้กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ
* ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมือง, ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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เป็นไปตามหลักการปกครองโดยใช้อำ� นาจภายในขอบเขต ซึง่ กฎหมายก�ำหนด
ไว้ให้เท่านั้น ดังนั้น การปกครองโดยหลักนิติธรรม ให้เกิดความเป็นธรรมนั้น
จะต้องมีการออกกฎหมายที่เป็นธรรมด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มกี ารบัญญัติ
ค�ำว่า “หลักนิตธิ รรม” ไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นครั้งแรก1 อย่างไรก็ตามแต่เดิมใน
ชัน้ ยกร่าง ผูย้ กร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกได้ใช้คำ� ว่า “หลักนิตริ ฐั ” และไม่ปรากฏ
เหตุผลทีช่ ดั เจนในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญว่า เหตุใดต่อมา ผูย้ กร่างรัฐธรรมนูญ
จึงได้ใช้คำ� ว่า “หลักนิตธิ รรม” แทน “หลักนิตริ ฐั ” แต่หากพิจารณาอย่างดีแล้ว
จะพบว่าแนวความคิดว่าด้วยนิติรัฐมีขึ้น เพื่อจ�ำกัดอ�ำนาจของรัฐหรือ
ผูป้ กครอง ให้อยูใ่ นขอบเขตของกฎหมาย ค�ำกล่าวทีว่ า่ นิตริ ฐั คือรัฐทีป่ กครอง
โดยกฎหมายไม่ใช่ปกครองโดยมนุษย์ (government of law and not of
men) ดูจะเป็นการให้ความหมายของนิติรัฐในเบื้องต้นที่ตรงที่สุด ถึงแม้ว่า
หลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่หลักการทั้งสองต่าง
ก็เป็นหลักการที่มุ่งจะสร้างความยุติธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นในระบบ
กฎหมายเหมือนกัน และคงจะตอบได้ยากว่าหลักการใดดีกว่าหลักการใด
หากน�ำเอาแนวความคิดทั้งสองมาพิเคราะห์เพื่ออธิบายระบบกฎหมายไทย
โดยมุง่ ไปทีก่ ารจัดโครงสร้างขององค์กรแนวความคิดทัง้ สองมาพิเคราะห์เพือ่
อธิบายระบบกฎหมายไทย โดยมุง่ ไปทีก่ ารจัดโครงสร้างขององค์กรของรัฐใน
รัฐธรรมนูญไทย ตลอดจนการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรแล้ว
จะเห็นได้วา่ ในแง่ของรูปแบบระบบกฎหมายไทยพยายามจะเดินตามแนวทาง
ของหลักนิติรัฐที่พัฒนามาในภาคพื้นยุโรป
1

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2553). ธรรมาภิบาลกับการเมืองการปกครองโดยใช้หลัก
นิติรัฐและนิติธรรม. เอกสารประกอบการน�ำถกแถลงหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 2
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1. ความเป็นมาของนายทะเบียนพรรคการเมือง
พระราชบัญญัตพิ รรคการเมือง พ.ศ. 2498 เป็นกฎหมายพรรคการเมือง
ฉบั บ แรกของประเทศไทย ยั ง ไม่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ค� ำ ว่ า “นายทะเบี ย น
พรรคการเมือง” โดยสาระส�ำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว ก�ำหนดถึงวิธกี าร
ก่อตั้งพรรคการเมืองการมีสิทธิขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง โดยจด
ทะเบียนต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส�ำหรับอ�ำนาจในการเพิกถอน
การจดทะเบียนพรรคการเมือง ซึง่ เป็นเหตุให้พรรคการเมืองต้องสิน้ สภาพลง
เป็ น อ� ำ นาจของศาล ทั้ ง นี้ ต� ำ แหน่ ง นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได้
มีการบัญญัติครั้งแรกในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.
2511 โดยในมาตรา 6 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นนายทะเบียน
พรรคการเมือง หลังจากนั้นได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง อีก 2 ฉบับ
คื อ พระราชบั ญ ญั ติ พ รรคการเมื อ ง พ.ศ. 2517 และพระราชบั ญ ญั ติ
พรรคการเมือง พ.ศ. 2524 โดยสาระส�ำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับมีความ
คล้ายคลึงกันคือ การจัดตั้งพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
รวมทั้งสิทธิบทบาทการด�ำเนินงานและการสิ้นสุดของพรรคการเมือง โดย
หลักการส�ำคัญๆ เกี่ยวกับบทบังคับให้จัดตั้งสาขาพรรค การจัดโครงสร้าง
ภายในพรรค และรายละเอียดในการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของพรรคการเมือง
โดยในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ตราขึ้นตามกรอบของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ที่ต้องการส่งเสริมให้
เกิดพรรคการเมืองขนาดใหญ่ขนึ้ และลดจ�ำนวนพรรคขนาดเล็กลง จึงก�ำหนด
เงื่อนไขการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ให้ยากขึ้นกว่ากฎหมายฉบับก่อน ๆ โดย
หวังจะให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง จึงวาง
กรอบให้พรรคการเมืองมีฐานประชาชนกว้างขึ้น และก�ำหนดจ�ำนวนผู้สมัคร
รับเลือกตั้งขั้นต�่ำ ที่พรรคการเมืองจะต้องส่งในการเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้ง
นอกจากนั้น ยังวางเงื่อนไขให้พรรคการเมืองต้องบริหารภายในด้วยความ
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โปร่งใส โดยการต้องจัดท�ำบัญชีแสดงทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของพรรคการเมือง
ไว้ด้วย
ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 จะมีการก�ำหนด
ในส่วนรายละเอียดข้อบังคับการด�ำเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของพรรคการเมือง
อย่ า งชั ด เจน ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ว่ า บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจะท� ำ ให้
พรรคการเมืองมีความมั่นคง และคงอยู่ได้อย่างยาวนาน จนถึงจุดที่เรียกว่า
สถาบันทางการเมือง โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรคการเมือง
ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ เพราะการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองไม่วา่ จะเป็นภายใต้
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใด จ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณ
ในการด�ำเนินการทั้งสิ้น โดยเฉพาะในการหาเสียงเลือกตั้งที่พรรคการเมือง
ส่วนใหญ่ต่างมุ่งหวังให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของพรรคการเมืองและผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเพื่อชัยชนะ การเลือกตัง้ และการเข้าสูอ่ ำ� นาจรัฐภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองทีป่ รากฏคือ การระดมทุนเพือ่ น�ำไปใช้ในการเลือกตั้ง ซึ่งวิธีการ
ระดมทุ น มี ห ลายรู ป แบบ อาทิ การระดมจากสมาชิ ก พรรค และผู ้ ใ ห้
การสนับสนุนพรรค โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นที่รับรู้กันทั่วไป
ว่าผูใ้ ห้การสนับสนุนหลักหรือนายทุนของพรรคการเมืองนัน้ ส่วนใหญ่มาจาก
ภาคธุรกิจ มีทงั้ การให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผย หรืออยูเ่ บือ้ งหลัง ซึง่ บุคคล
เหล่านี้ไม่ใช่นกั การเมือง แต่หวังผลประโยชน์จากการเมือง โดยผลตอบแทน
จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน เมือ่ พรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนได้ชัยชนะการ
เลือกตั้งและเข้ามาเป็นรัฐบาลสาเหตุสำ� คัญประการหนึ่งที่ผู้ให้การสนับสนุน
พรรคการเมืองไม่ยอมเปิดเผยตัว เนื่องมาจากนายทุนนั้นให้การสนับสนุน
พรรคการเมืองมากกว่าหนึง่ พรรค และเป้าหมายของการให้การสนับสนุน
ไม่ได้อยูท่ กี่ ารได้ประโยชน์จากการเมืองเท่านัน้ แต่เพือ่ ความอยูร่ อดของธุรกิจ
จึงอาจสรุปได้ว่าพรรคการเมืองที่จะประสบผลส�ำเร็จในการระดมทุน เพื่อ
น�ำมาใช้ในการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะทุนในการหาเสียง
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เลือกตั้ง คือพรรคการเมืองขนาดใหญ่ หรือพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มว่าจะ
ชนะการเลือกตั้ง ส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็ก โอกาสที่จะได้รับการ
สนับสนุนน้อยมาก ภายใต้กฎหมายพรรคการเมืองฉบับต่าง ๆ จึงไม่สามารถ
ยืนยันได้วา่ จะมีพรรคการเมืองกีพ่ รรค ทีม่ คี วามมัน่ คง และเข้มแข็ง จนพัฒนา
ไปสูก่ ารเป็นสถาบันทางการเมืองและเป็นพรรคการเมืองของปวงชนได้อย่าง
แท้จริง โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุน2
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ก�ำหนดให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองจะต้องมีสาระส�ำคัญในการท�ำให้พรรคการเมืองมี
ข้อบังคับและการบริหารเป็นประชาธิปไตย ต้องมีสาขาพรรค การคุ้มครอง
สมาชิกพรรคการเมืองจากการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบของพรรค แต่ยังคงวินัย
พรรคไว้ การควบคุมและเปิดเผยการบริจาคและบัญชีพรรค การช่วย
พรรคการเมืองลดค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ จะท�ำให้โปร่งใสขึน้ พึง่ พิงนายทุน
น้อยลง ไม่ตกอยูภ่ ายใต้การครอบง�ำของคนส�ำคัญของพรรคต่อไป โดยมุง่ หวัง
ว่าหลักการดังกล่าวท�ำให้พรรคการเมืองมีลักษณะ3 1) ตั้งง่ายแต่ไม่ก่อเกิด
การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลและรัฐสภา 2) มีการบริหารเป็นประชาธิปไตย
และมีฐานมวลชน 3) เป็นอิสระจากนายทุน และ 4) มีการบริหารที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยสาธารณชน หลั ก การส� ำ คั ญ อีก ประการหนึ่งคือ ตาม
มาตรา 144 วรรคสองตอนท้ายได้บัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2541 จึ ง ให้ ย กเลิ ก
พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัตพิ รรคการเมือง
2

มนูญ วิเชียรนิตย์. (2551), กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง. วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะรัฐศาสตร์, หน้า 2.
3
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2546). ภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. กรุงเทพฯ : บริษทั โรงพิมพ์คลังวิชา จ�ำกัด, หน้า 16-17.
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญ ญัติ
พรรคการเมือง พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2536 และบัญญัติให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง รักษาการตามกฎหมายนี้ และ
ให้มอี ำ� นาจออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหน้าที่รับค�ำขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง ควบคุม และ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของพรรคการเมือง สรุปได้ว่า นายทะเบียน
พรรคการเมืองมีอ�ำนาจสมบูรณ์ในตัวเองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

2. บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2550
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญประกาศใช้เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2540 แต่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้
เมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2541 การด� ำ เนิ น การตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ 1
ในช่วงแรกๆ ทัง้ การรับจดแจ้งจัดตัง้ พรรคการเมืองการตอบรับการเปลีย่ นแปลง
ข้อบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค การเลิกหรือยุบพรรคการเมือง
จึงอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 กับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ใน
ภาพรวมเป็ น การด� ำ เนิ น การตามบทเฉพาะกาลของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง ซึ่งไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด แม้จะ
เคยมีคดีทปี่ ระธานกรรมการการเลือกตัง้ ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง
ถูกนายวัฒนา อัศวเหม กับพวกฟ้องกรณียอมรับการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
กรรมการบริหารพรรคประชากรไทย และศาลแพ่ง ได้เคยมีหมายห้ามชัว่ คราว
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2541 ห้ามประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะ
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นายทะเบียนพรรคการเมืองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการเป็นกรรมการ
บริหารพรรคประชากรไทย4 ซึ่งกรณีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชากรไทย จ�ำนวน 12 คน (ผู้ร้อง) ยื่น
ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้มติของพรรคประชากรไทย เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2541 ซึ่งลบชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากร
ไทย อันเป็นเหตุให้ผู้ร้องสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 118 (8) เป็นมติที่มิชอบเนื่องจากขัดต่อสถานะและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิก สภาผูแ้ ทนราษฎร หรือขัดหรือแย้งกับหลักการ
พื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามมาตรา 47 วรรคสามและวรรคสิ่งของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่
1/2542 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542 ว่ามติพรรคประชากรไทยที่ให้
ลบชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชากรไทย จ�ำนวน 12 คน
ออกจากทะเบียนสมาชิกพรรคประชากรไทย มีลักษณะขัดหรือแย้งกับ
มาตรา 47 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
25405 อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวข้างต้น และการด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองในการควบคุม และตรวจสอบการ
ด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองในช่วงของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ชุดแรก
ถึงแม้จะมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง แต่ก็ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองมากนัก
ในช่ ว งการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ 2
ปรากฏว่า การใช้อ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะ
นายทะเบียนพรรคการเมือง มีความสัมพันธ์กบั สถานการณ์ทางการเมืองและ
4
5

โปรดดูคำ� วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2541 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2541
โปรดดูคำ� วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542
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ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองครัง้ ส�ำคัญ อาทิ ในการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ที่มีเหตุมาจาก
การประกาศยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
พรรคการเมืองต่าง ๆ ที่มองว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมในการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร เช่น พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน
ไม่สง่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ แม้แต่คนเดียว ส่งผลให้มถี งึ 281 เขตเลือกตัง้ ทีม่ เี พียง
พรรคไทยรักไทยเท่านั้น ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งตามมาตรา 74 ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
ผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2541 ก�ำหนดว่ากรณีทมี่ ผี สู้ มัครเพียง
คนเดียวในเขตเลือกตั้งใด ผู้สมัครรายนั้นจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นจึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งใน 281 เขต ที่มีผู้สมัครฯ คนเดียว พบว่ามีจำ� นวน
38 เขต ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตนั้น ต่อมาได้มีการยื่นร้องต่อศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยว
กั บ การเลื อ กตั้ ง หลายกรณี โ ดยผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภาได้ ข อให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีการด�ำเนินการของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 เมษายน 2549 มีปญั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2549 มีปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง
คือ ตั้งแต่การก�ำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง การรับสมัครรับเลือกตั้ง การ
ลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง การประกาศผลการเลือกตั้ง
ส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผล
ต้ อ งเสี ย ไปด้ ว ย มี ผ ลเป็ น การเพิ ก ถอน ผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
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ผู้แทนราษฎรตามประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง6
นอกจากปัญหาการจัดการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ ยังมีกรณีร้องเรียนว่าพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคการเมือง
ขนาดเล็กให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรค
ไทยรักไทยเพียงคนเดียว เพื่อแก้ปัญหาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจ� ำ นวนผู ้ มีสิ ท ธิเ ลือกตั้งในเขตนั้น โดยเหตุ ก ารณ์ นี้มี เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองด้วย รวมทั้งมีการร้องเรียน
กรณีพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ขัดขวางผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา การ
ใส่ร้ายว่ากรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยว่าจ้างสมาชิกพรรคแผ่นดินไทย
ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น หลังพิจารณาผลการสืบสวนสอบสวนของคณะ
อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องดังกล่าว นายทะเบียนพรรคการเมืองได้
แจ้งต่ออัยการสูงสุด เพือ่ ให้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้มคี ำ� สัง่ ให้ยบุ
พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคแผ่นดินไทย พรรคประชาธิปไตย
ก้าวหน้า และพรรคพัฒนาชาติไทย เนื่องจากกระท�ำการเข้าข่ายมาตรา 66
แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
โดยอัยการสูงสุดได้ยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� สัง่ ให้ยบุ พรรคการเมือง
ทั้ง 5 พรรคด้วยเหตุดังนี้ 7
1) กระท� ำ การล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจใน
การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
6

โปรดดูคำ� วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2549 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549
ชยพล ธานีวัฒน์. (2549). กฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองและการ
ยุบพรรคการเมืองในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง สืบค้นจาก http://www.thaingo.org
7
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รัฐธรรมนูญได้แก่ พรรคไทยรักไทย
2) กระท� ำ การอั น อาจเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่
พรรคประชาธิปัตย์
3) กระท� ำ การอั น อาจเป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ ขั ด ต่ อ
กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่
พรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตั ย์ พรรคแผ่นดินไทย พรรคประชาธิปไตย
ก้าวหน้า และพรรคพัฒนาชาติไทย
ภายหลังนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นให้ยื่นค�ำร้องขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำ� สัง่ ให้ยบุ พรรคการเมืองที่ 5 พรรค ได้เกิดกระแสวิพากษ์
วิจารณ์ถงึ การใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นอย่างมาก
และไม่อาจปฏิเสธได้ว่าดังกล่าวเป็นเหตุผลส�ำคัญประการหนึ่ง ที่น�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ถึง
แม้มาตรา 235 วรรคสองตอนท้ายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 จะยังคงบัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็น
นายทะเบียนพรรคการเมืองตามหลักการและเจตนารมณ์เดิมของมาตรา 144
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่บทบัญญัติใน
ส่วนทีเ่ ป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หลายมาตรา ได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการจากเดิม ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะของนายทะเบียน
พรรคการเมืองมาเป็นการใช้อ�ำนาจร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม
ตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ ซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการท�ำหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองหลายประการ
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ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

1. ประธานกรรมการการเลือกตัง้ รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ และให้มอี ำ� นาจออกประกาศของ กกต.
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ (ม. 5)

1. ประธานกรรมการการเลือกตัง้ รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
แ ล ะ ใ ห ้ มี อ� ำ น า จ อ อ ก ป ร ะ ก า ศ โ ด ย
ความเห็นชอบของ กกต. เพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายนี้ (ม. 5)

2. ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็น 2. ประธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป็ น
นายทะเบียนพรรคการเมือง (ม.6)
นายทะเบียนพรรคการเมือง (ม.6)
3. เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ค�ำชี้แจง 3. เรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาให้คำ� ชีแ้ จงหรือ
หรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการ ใ ห ้ ส ่ ง เ อ ก ส า ร ม า เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ
การพิจารณาหรือตรวจสอบ (ม.7)
พิจารณาหรือตรวจสอบ (ม.7)
4. รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง / 4. รั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง
ไม่ รั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง โดยความเห็นชอบของ กกต./ไม่รับจดแจ้ง
(ม.14)
การจัดตัง้ พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของ กกต. (ม.13)
5. แจ้งให้ผู้ขอจัดตั้งพรรคการเมืองแก้ไข 5 . แจ ้ ง ใ ห ้ ผู ้ ยื่ น จ ด แจ ้ ง ก า ร จั ด ตั้ ง
เอกสารการขอจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ ง พรรคการเมืองแก้ไขเอกสารการจดแจ้ง
การจัดตั้งพรรคการเมือง (ม.14)
(ม.15)
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ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

6. แจ้งให้ผู้ขอจัดตั้งพรรคการเมืองท�ำ
ความตกลงกันว่าผูข้ อจัดตัง้ พรรคการเมือง
คณะใดจะเป็นผูม้ สี ทิ ธิใช้ชอื่ พรรคการเมือง
หรือภาพเครือ่ งหมายพรรคการเมืองกรณี
ที่มีการยื่นค�ำขอในวันเดียวกัน ซึ่งมีชื่อซ�ำ้
หรื อ พ้ อ ง หรื อ มี ลัก ษณะคล้ายคลึงกัน
(ม.16)

6. แจ้งให้ผยู้ นื่ จดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมือง
ท� ำ ความตกลงกั น ว่ า ผู ้ จ ดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมืองคณะใดจะเป็นผู้มีสิทธิใช้ชื่อ
ชือ่ ย่อ หรือภาพเครือ่ งหมาย พรรคการเมือง
กรณีทมี่ กี ารยืน่ จดแจ้งในวันและเวลาเดียวกัน
ซึ่งมีชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายซ�้ำ
หรื อ พ้ อ ง หรื อ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น
(ม.15)

7. จั บ สลากเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู ้ มี สิ ท ธิ ใช้ ชื่ อ 7. จับสลากเพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิใช้ชื่อ ชื่อย่อ
พรรคการเมื อ งหรื อ ภาพเครื่ อ งหมาย หรือภาพเครือ่ งหมายพรรคการเมืองในกรณี
พรรคการเมือง ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ที่ตกลงกันไม่ได้ (ม.15)
(ม.16)
—

8. ลบชื่อบุคคลออกจากการเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง กรณีที่มีการแอบอ้างการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง (ม.19 วรรคสอง)

8. สัง่ ให้หวั หน้าพรรคการเมืองแจ้งจ�ำนวน 9. สั่งให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งจ�ำนวน
สมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มาตรา 34 สมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มาตรา 19
วรรคห้า)
วรรคสาม)
—

10. สั่งให้หัวหน้าพรรคการเมือง
เรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง
(ม. 27 วรรคหนึ่ง)
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ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

9. เตือนเป็นหนังสือให้หวั หน้าพรรคการเมือง
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ระงับหรือ
จัดการแก้ไขกรณีมีการกระท�ำการฝ่าฝืน
นโยบายพรรคการเมื อ ง หรื อ ข้ อ บั ง คั บ
พรรคการเมือง อันอาจเป็นภัยต่อความ
มัน่ คงของรัฐหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชนหรื อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข ตาม
รัฐธรรมนูญ แต่ลักษณะการกระท�ำยังไม่
รุนแรงจนเป็นเหตุให้ตอ้ งยุบพรรคการเมือง
ถ้าไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนให้นายทะเบียน
มีอ�ำนาจยื่นค�ำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำ� สัง่ ให้ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำ
ดังกล่าว หรือให้หัวหน้าพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองทัง้ คณะ
หรือบางคนออกจากต�ำแหน่งได้ (ม. 27)

11. เตื อ นเป็ น หนั ง สื อ ให้ หั ว หน้ า
พรรคการเมื อ ง คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมื อ งหรื อ กรรมการบริ ห าร
พรรคการเมื อ ง ระงั บ หรื อ จั ด การแก้ ไข
กรณี มี ก ารกระท� ำ การฝ่ า ฝื น นโยบาย
พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ห รื อ ข ้ อ บั ง คั บ
พรรคการเมื อ งอั น อาจเป็ น ภั ย ต่ อ ความ
มัน่ คงของรัฐหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชนหรื อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข ตาม
รัฐธรรมนูญ แต่ลักษณะการกระท�ำยังไม่
รุนแรงจนเป็นเหตุให้ตอ้ งยุบพรรคการเมือง
ถ้าไม่ปฏิบัติตามค�ำเตือนให้นายทะเบียน
โดยความเห็นชอบของ กกต. มีอำ� นาจยื่น
ค�ำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำสั่งให้
ระงับหรือจัดการแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว
หรื อ ให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งหรื อ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งคณะ
หรือบางคนออกจากต�ำแหน่งได้ (ม.31)

10. ออกหนั ง สื อ รั บ รองการจัด ตั้งสาขา 12. ออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขา
พรรคการเมือง (ม.30)
พรรคการเมือง (ม.34)
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ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

11. ตอบรับการเปลี่ยนแปลง/ไม่ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
ข้อบังคับพรรคการเมือง หรือรายการตาม
มาตรา 13 วรรคสอง (5) หรือ รายละเอียด
ที่แจ้งไว้ในแบบตามมาตรา 30 (ม.33
วรรคสอง)

13. ตอบรับการเปลี่ยนแปลง/ไม่ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
ข้อบังคับพรรคการเมือง หรือรายการตาม
มาตรา 12 วรรคสอง (5) หรือรายละเอียด
ที่แจ้งไว้ในแบบตามมาตรา 34 โดยความ
เห็นชอบของ กกต.
(ม.41 วรรคสอง)

12. สั่ ง ให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งแจ้ ง 14. สั่ ง ให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งแจ้ ง
การเปลีย่ นแปลงตามมาตรา 33 วรรคหนึง่ การเปลีย่ นแปลงตามมาตรา 41 วรรคหนึง่
(ม.41 วรรคสาม)
(ม.33 วรรคสาม)
13. ประกาศรายงานการด�ำเนินกิจการของ 15. ประกาศรายงานการด�ำเนินกิจการของ
พรรคการเมือง ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้
สาธารณชนทราบ (ม.42)
ให้สาธารณชนทราบ
14. เมื่อได้รับงบการเงินและส�ำเนาจาก
พรรคการเมื อ ง เสนองบการเงิ น ของ
พรรคการเมืองต่อ กกต. เพื่อตรวจสอบ
และประกาศให้สาธารณชนทราบ (ม.40)

16. เมื่อได้รับงบการเงินและส�ำเนาจาก
พรรคการเมื อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะบุ ค คลขึ้ น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะ คณะละห้าคน
โดยความเห็นชอบของ กกต. เพือ่ ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบงบการเงินเสนอต่อ กกต. เพื่อ
พิจารณาและประกาศให้สาธารณชนทราบ
(ม.47)
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ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

15. ประสานงานกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
สถานีวิทยุ กระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ของรัฐให้จัดสรรเวลาออกอากาศ
ให้แก่พรรคการเมืองทีม่ สี มาชิกได้รบั เลือกตัง้
เป็น ส.ส. ทุกพรรค เพือ่ ให้แถลงผลงานของ
พรรคการเมืองปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามครั้ง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (ม.60)

17. จั ด สรรเวลาออกอากาศให้ แ ก่
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้ง
เป็น ส.ส. ทุกพรรคโดยคำ�นึงถึงจำ�นวน
ส.ส. ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อให้
แถลงผลงานของพรรคการเมืองปีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าสองครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ (ม.79)

16. ยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบ 18. ยื่ น คำ�ร้ อ งต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดย
พรรคการเมือง (ม.65)
ความเห็นชอบของ กกต. ให้ยุบพรรค
การเมือง (ม.93)
16. แจ้งต่ออัยการสูงสุดพร้อมด้วยหลักฐาน 18. แจ้ ง ต่ อ อั ย การสู ง สุ ด พร้ อ มด้ ว ย
เมื่อปรากฏว่าพรรคการเมืองกระทำ�การ หลักฐานโดยความเห็นชอบของ กกต.
ฝ่าฝืนมาตรา 66 (ม.67)
เมื่อปรากฏว่าพรรคการเมืองกระทำ�การ
ฝ่าฝืนมาตรา 94 (ม.95)
17. ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมให้ยุบพรรค 1 9 . สั่ ง เ ลิ ก พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง โ ด ย
การเมืองกรณีที่มีการรวมพรรคการเมือง ความเห็นชอบของ กกต. เมือ่ มีการควบรวม
(ม.72 และ ม.73)
พรรคการเมือง (ม.102 และ ม.103)
—
—

20. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดย
ความเห็นชอบของ กกต. ให้พรรคการเมือง
สิน้ สภาพความเป็นพรรคการเมือง (ม.91)
2 1 . สั่ ง เ ลิ ก พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง โ ด ย
ความเห็นชอบของ กกต. (ม.92)
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3. สาระส�ำคัญอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมือง
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การท�ำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและ
สนับสนุนการด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองมิได้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองเท่านั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ให้อ�ำนาจแก่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
3.1 รัฐธรรมนูญ มาตรา 236 บัญญัตอิ ำ� นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไว้ในอนุมาตราต่าง ๆ ดังนี้
1) ออกประกาศหรือวางระเบียบก�ำหนดการทัง้ หลายอันจ�ำเป็น
แก่การปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการด�ำเนิน
การใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินการของ
รัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมใน
การหาเสียงเลือกตั้ง
2) ก� ำ หนดมาตรการและการควบคุ ม การบริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่
พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จา่ ยของพรรคการเมือง
และผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง การตรวจสอบบั ญ ชี ท างการเงิ น ของ
พรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงิน เพื่อ
ประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
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3) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
หรือข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
3.2 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้
มาตรา 10 (10) บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญมาตรา 236 (5)
ดังนี้
สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือ
ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น

4. ปัญหาการใช้อำ� นาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 235
บัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง
อี ก ต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง และในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้แบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน
พรรคการเมืองไว้ต่างหาก จากประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหนึง่ ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ การด�ำรงต�ำแหน่งทีต่ า่ งกัน
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ของประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายทะเบียนพรรคการเมืองจึงมี
ภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งต�ำแหน่งนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้น ย่อม
เข้าใจรายละเอียดขั้นตอนการ ด�ำเนินกิจการของพรรคการเมืองในภาพรวม
ตัง้ แต่การรับจดแจ้ง/ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลง
นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง การสิ้นสภาพ การเลิก
และการยุบพรรคการเมืองเป็นอย่างดี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมาย
ให้การใช้อ�ำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง ต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
นายทะเบียนพรรคการเมืองหลายประการ อาทิ
4.1 การทีบ่ คุ คลเดียวกันด�ำรงต�ำแหน่งทัง้ ประธานกรรมการการเลือกตัง้
และนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง โดยมี บ ทบาทอ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ่ า งกั น
ท�ำให้สังคมภายนอกที่ไม่เข้าใจเกิดความสับสนว่ากระท�ำการ อาทิ การเข้า
ประชุม การแสดงความเห็น การพิจารณาและลงมติวินิจฉัยชี้ขาด กระท�ำ
ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในขณะเดียวกันผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเอง ก็ประสบปัญหาเนื่องจากเป็นบุคคล
เดียวกัน แม้จะมีการประชุมคนละสถานะในแต่ละครั้ง ก็เป็นการยากที่จะ
แบ่ ง แยกได้ เ บ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดว่ า ประเด็ น ไหนคื อ ความเห็ น และหรื อ
การตัดสินใจของประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประเด็นไหนคือความเห็น
และหรือการตัดสินใจของนายทะเบียนพรรคการเมือง
4.2 การเปลี่ ย นแปลงหลั ก กฎหมาย ในส่ ว นการใช้ อ� ำ นาจของ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการตีความเกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจ
โดยเฉพาะการเริม่ นับเวลา กรณี “เมือ่ ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง... ”
กรณีการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องยุบพรรคการเมือง ซึ่งต้องตีความว่าเป็นอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรืออ�ำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง
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ประกอบกับประเด็นดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับบทบัญญัติของกฎหมาย
หลายฉบับ ทัง้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 236 (5) และ 235 วรรคสอง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2550 มาตรา 10
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 95
นอกจากปัญหาในการตีความกฎหมายแล้ว การที่ในภาพรวมของ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัตใิ ห้การใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องนายทะเบียน
พรรคการเมือง ถูกควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ง
กรรมการการเลื อ กตั้ ง อี ก 4 คน ไม่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ เ หมื อ นนายทะเบี ย น
พรรคการเมื อ ง จึ ง เป็ น ไปได้ ที่ จ ะท� ำ ให้ มี มุ ม มองต่ อ การกระท� ำ ของ
พรรคการเมืองในประเด็นต่าง ๆ แตกต่างกัน
4.3 พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้การรับจดแจ้ง/ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง หรือ
รายการตามมาตรา 12 วรรคสอง (5) ทีจ่ ดแจ้งไว้กบั นายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบตามมาตรา 34 การสิ้นสภาพ การเลิก และ
การยุบพรรคการเมือง ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้
ก่อน นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงรับจดแจ้ง/ไม่รับจดแจ้งการจัดตั้ง
พรรคการเมือง หรือตอบรับการเปลี่ยนแปลง/ไม่ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
หรือประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ สั่งเลิกพรรคการเมือง หรือแจ้งต่อ
อัยการสูงสุด หรือยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมือง ซึ่ง
การด�ำเนินการดังกล่าว บางเรื่องต้องกระท�ำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
กฎหมายก�ำหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาตามกฎหมายเดิม แต่ตามกฎหมายใหม่
มีขนั้ ตอนเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ กรณีจะเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ฝ่ายทีจ่ ะเสนอเรือ่ งบรรจุระเบียบวาระการประชุม
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ต้องส�ำเนาเรื่องให้ฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลือกตั้งและฝ่ายกิจการ
กรรมการเลือกตัง้ เป็นเวลา 7 วัน จึงให้บรรจุเรือ่ งนัน้ ในระเบียบวาระการประชุม
เว้นแต่เรื่องนั้น ๆ มีก�ำหนดระยะเวลา มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งด�ำเนินการเร่งด่วน
เพือ่ ให้ทนั กับระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเร่งรัดการด�ำเนินการ
ในระยะเวลาทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด ท�ำให้มรี ะยะเวลาตรวจสอบเอกสารลดน้อยลง
ตามไปด้วย ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติงาน และส่งผล
กระทบต่อการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับพรรคการเมืองได้
4.4 กฎหมายบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การของ
พรรคการเมืองไว้ละเอียด โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ให้พรรคการเมืองด�ำเนินงาน
และบริหารกิจการภายในพรรคให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่โดย
หลักการแล้ว พรรคการเมืองแต่ละพรรค ย่อมมีหลักการบริหารงานที่
แตกต่างกันไปตามศักยภาพ และโครงสร้างของพรรค เรือ่ งการด�ำเนินกิจการ
ของพรรค ควรให้เป็นเรื่องของแต่ละพรรค กรณีที่กฎหมายก�ำหนดว่าหากมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือข้อบังคับพรรคการเมืองต้องรายงานให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ เพือ่ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณาตอบรับการเปลีย่ นแปลง ท�ำให้มคี �ำถาม
ว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้างที่พรรคการเมืองต้องแจ้งมา เพื่อให้
นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับและควรที่จะก�ำหนดให้เฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ส�ำคัญเท่านั้นหรือไม่ที่สมควรต้องให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองตอบรับ แต่การเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น
การเปลีย่ นชือ่ ตัว ชือ่ สกุลของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ควรเป็นเพียงการแจ้งเพือ่ ทราบ และเพือ่ แก้ไขในรายการ
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองเท่านั้น ไม่จ�ำต้องพิจารณาตอบรับเพราะ
เท่ากับให้อ�ำนาจนายทะเบียนพรรคการเมืองเข้ามาดูแลในเรื่องดังกล่าว
โดยปริยาย
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สรุปและข้อเสนอแนะ
หลักพืน้ ฐานส�ำคัญประการหนึง่ แห่งการบังคับใช้กฎหมายและอ�ำนวย
ความยุติธรรมให้สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับหลักนิติธรรมคือ หลักความมี
อิสระของผูใ้ ช้อำ� นาจ หากพิจารณาถึงความเป็นอิสระแห่งอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะเห็นว่ามีความแตกต่างจากอ�ำนาจหน้าที่
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากการเปลีย่ นหลักการ
จากนายทะเบียนพรรคการเมืองผู้มีอ�ำนาจหลัก เป็นการใช้อ�ำนาจร่วมกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แม้ว่าหลักการดังกล่าวจะเป็นในลักษณะให้
การใช้อำ� นาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองถูกตรวจสอบอีกชัน้ หนึง่ ซึง่ เป็น
ไปตามหลักนิตธิ รรม แต่กเ็ ป็นไปได้ยากทีจ่ ะไม่สง่ ผลกระทบต่อการใช้อำ� นาจ
ของนายทะเบียนพรรคการเมือง และการท�ำงานของฝ่ายประจ�ำ เนื่องจาก
เป็นการเพิ่มขั้นตอนการท�ำงาน แต่ระยะเวลายังเท่าเดิม นอกจากนี้ การที่
บัญญัติกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต อันเนื่องมาจาก
ความเชือ่ ทีว่ า่ พรรคการเมืองมีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง
และน�ำไปสูก่ ารยึดอ�ำนาจเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2549 บางเรือ่ งเป็นเรือ่ งใหม่
ทีย่ งั ไม่เคยมีแนวทางปฏิบตั มิ าก่อน จึงท�ำให้เกิดปัญหาต่อการด�ำเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองและผู้ที่มีอ�ำ นาจบังคับใช้ห ลายประการ และการที่
ต�ำแหน่งนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นต�ำแหน่งเดียวกับประธานกรรมการ
การเลือกตัง้ ซึง่ บทบาทอ�ำนาจหน้าทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สถาบันทางการเมือง
อย่างกว้างขวางต�ำแหน่งดังกล่าว จึงด�ำรงอยู่ท่ามกลางแรงกดดันและ
ผลกระทบทางการเมือง ทั้งจากภาคการเมือง ภาคประชาชน นักวิชาการ
และสื่อมวลชน รวมทั้งแรงกดดันที่สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคการเมือง ดังนั้น เพื่อให้
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การท�ำหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองในการตัดสินใจใช้อ�ำนาจ
การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักนิติธรรม จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
ให้ ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง ไม่ ต ้ อ งด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นายทะเบี ย น
พรรคการเมือง โดยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนายทะเบียน ควรเป็นระดับเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และน�ำไปบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
2. แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550
2.1 การด�ำเนินการของพรรคการเมืองในขั้นตอนใด ที่ไม่จ�ำเป็น
ต้ อ งน� ำ เข้ า ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ น
อ�ำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมือง อาทิ การลาออกจากการเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง การถึงแก่กรรม
ของกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง กรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง
การเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ ของกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง ซึ่งมี
กระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามตาม
กฎหมายเพียงแต่ตรวจสอบว่าพรรคการเมือง ด�ำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ก็น�ำเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้เลย
2.2 ประเด็นที่เป็นการใช้อ�ำนาจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกับนายทะเบียนพรรคการเมือง แก้ไขหลักการเป็นอ�ำนาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงาน และกฎกระทรวงที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ได้ก�ำหนดประเภทของบุคลากรของรัฐ
และจ�ำนวนคนพิการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเช้าท�ำงาน และ ก.พ. ได้มี
มติก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคนพิการเข้ารับราชการตามหนังสือ
ส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยก�ำหนด
ให้เฉพาะกลุม่ คนพิการเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิสมัครเข้าเป็นข้าราชการ และโดยทีม่ ผี ู้
ได้แสดงความเห็นในทางวิชาการว่า การสรรหาคนพิการเข้ารับราชการตาม
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นขัดกับหลักความเสมอภาค  บทความนีจ้ งึ มีประเด็น
ที่ต้องการน�ำเสนอว่า การที่กฎหมายก�ำหนดให้สิทธิคนพิการเข้ารับราชการ
และการก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาคนพิ ก ารเข้ า รั บ ราชการ
ดังกล่าวนั้น เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค
หรือไม่   โดยบทความนี้แบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 5 ส่วน คือ (1) สิทธิตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายของคนพิการในการรับราชการ  (2) การสรรหาคน
พิการเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการ (3) แนวค�ำวินจิ ฉัยหรือค�ำพิพากษา
ของศาลเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการ   (4) วิเคราะห์ปัญหาว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่
* เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7ว รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, น.บ., ศศ.บ., ศศ.ม.  
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ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการในการรับราชการขัดกับหลักความ
เสมอภาคหรือไม่   (5) วิเคราะห์ปัญหาว่ากฎเกณฑ์การสรรหาคนพิการ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการขัดกับหลักความเสมอภาคหรือไม่ และ
(6) บทสรุป

1. สิ ท ธิ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายของคนพิ ก ารในการ
รับราชการ
สิ ท ธิ ข องคนพิก ารตามบทบัญญัติแห่ง รั ฐ ธรรมนู ญ พิ จารณาจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย มีบทบัญญัติคุ้มครองและรับรองสิทธิของคน
พิการไว้โดยเฉพาะสามประการ คือ
ประการแรก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
40 (6) ที่บัญญัติว่า “เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่าง
เหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความ
รุนแรงทางเพศ”
ประการที่สอง สิทธิในการรับการศึกษาของคนพิการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และวรรคสองบัญญัติว่า “ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากล�ำบาก ต้องได้รบั สิทธิตามวรรคหนึง่ และ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” และ
ประการทีส่ าม สิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของคนพิการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือ
ทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความ
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สะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”
นอกเหนือจากบทบัญญัติทั้งสามประการที่ก�ำหนดสิทธิของคนพิการ
ไว้โดยตรงแล้ว ยังมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่รับรองความเสมอภาคโดย
ก�ำหนดเป็นข้อห้ามในการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลเพราะเหตุความพิการไว้ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ              
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำ
มิได้” อย่างไรก็ดี ข้อห้ามในเรื่องการเลือกปฏิบัติดังกล่าวมีข้อยกเว้นตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า “มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อ
ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดให้สิทธิกับคนพิการเข้ารับ
ราชการแต่อย่างใด   สิทธิของคนพิการในการรับราชการถูกก�ำหนดขึ้นโดย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย คือ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงาน
ั ญัตวิ า่ “เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรา 33 ทีบ่ ญ
ชีวิตคนพิการให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของ
รัฐรับคนพิการเข้าท�ำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับ                 
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก� ำหนดจ�ำนวนที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้า
ท�ำงาน” และตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 33 นี้ ได้ก�ำหนด
ประเภทของบุคลากรของรัฐทีต่ อ้ งรับเข้าท�ำงานในหน่วยงานของรัฐและก�ำหนด
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จ�ำนวนคนพิการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน1 บุคลากรของรัฐ         
หรือผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานของรัฐอาจเลือกรับเข้าท�ำงานในหน่วยงาน                 
ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานประจ�ำในหน่วยงาน               
ของรัฐนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในต่างประเทศ และ
ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับเงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึง                     
ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมีก�ำหนดระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง ส่วนจ�ำนวนคนพิการทีห่ น่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน
นัน้ กฎกระทรวงก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึง่ มีผปู้ ฏิบตั งิ านตัง้ แต่หนึง่ ร้อยคน
ขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถท�ำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่งใดในอัตราส่วน
ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของ              
หนึ่ ง ร้ อ ยคนถ้ า เกิ น ห้ า สิ บ คนต้ อ งรั บ คนพิ ก ารเพิ่ ม หนึ่ ง คน อย่ า งไรก็ ดี
มีข้อยกเว้นกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าท�ำงานตาม
มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ              
พ.ศ. 2550 ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการ
เข้าท�ำงานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับ
คนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตาม
มาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น          
อาจให้สัมปทานจัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือ                 
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออืน่ ใดแก่คนพิการ
หรื อ ผู ้ ดู แ ลคนพิ ก ารก็ ไ ด้    ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
1

โปรดดูรายละเอียดใน กฎกระทรวง ก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของ            
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2554
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คณะกรรมการก�ำหนดในระเบียบ”
กล่าวโดยสรุป บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้
ก�ำหนดสิทธิของคนพิการในการเข้ารับราชการหรือเข้าท�ำงานในหน่วยงาน
ของรัฐ มีเพียงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                
พ.ศ. 2550 เท่านั้น ที่ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงานตาม
ลักษณะของงานในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ
แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�ำงาน หน่วยงานของ
รัฐนั้นมีทางเลือกอื่นเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการได้

2. การสรรหาคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการหรือการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งโดยหลักแล้วต้องใช้วิธีการสอบแข่งขัน
เป็นการทั่วไปจากผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการตามมาตรา 532 เว้นแต่
กรณีที่เป็นข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                 
พ.ศ. 2551 ก�ำหนดไว้ 5 กรณี ซึง่ สามารถใช้วธิ กี ารสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
โดยวิธีอื่นได้ไม่ต้องใช้วิธีการสอบแข่งขัน กล่าวคือ
กรณีที่หนึ่ง เป็นการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรณีที่มีเหตุพิเศษโดย
2

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 53  การบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพือ่ แต่งตัง้ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตัง้ จากผูส้ อบแข่งขันได้ในต�ำแหน่งนัน้ โดยบรรจุและแต่งตัง้ ตาม
ล�ำดับทีใ่ นบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
การสอบแข่งขัน การขึน้ บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกีย่ วกับการสอบแข่งขัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขที่ ก.พ. ก�ำหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 55               
มาตรา 56 มาตรา 63 มาตรา 64 และมาตรา 65
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วิธีการคัดเลือกตามมาตรา 55  ซึ่ง ก.พ. ได้ก�ำหนดเหตุพิเศษให้ส่วนราชการ
สามารถใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการสอบแข่งขัน ไว้ 6 กรณี คือ  (1) กรณี
เป็นผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว (2) กรณีเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ ก.พ. อนุมตั ใิ ห้สว่ นราชการจัดให้มกี ารศึกษาขึน้ เพือ่ เข้ารับราชการ
ในส่วนราชการใดส่วนราชการนัน้ โดยเฉพาะ  (3) กรณีเป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ในวุฒิที่ ก.พ. จะก�ำหนด  (4) กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่สามารถมารับ
การบรรจุได้เมื่อถึงล�ำดับที่ที่สอบได้ เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ
เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว (5) กรณีเป็นผู้สอบ
แข่งขันได้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้มารายงานตัว         
เพือ่ ขอรับการบรรจุแล้ว แต่มเี หตุทไี่ ม่อาจเข้าปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการในต�ำแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามก�ำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง และ        
(6) กรณีอื่นที่ ก.พ. อนุมัต3ิ
กรณีที่สอง เป็นการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งของส่วนราชการ โดยบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถและความช�ำนาญงานสูง เข้ารับราชการและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ ช�ำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือ                
ทรงคุณวุฒิหรือต�ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตามมาตรา 56  
กรณีทสี่ าม เป็นการบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการจากผูเ้ คยเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ           
เพือ่ ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รบั
3

2551

โปรดดูรายละเอียดในหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
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อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ตามมาตรา 63
กรณีที่สี่ เป็นการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยการโอนพนักงาน                     
ส่วนท้องถิน่ การโอนข้าราชการทีไ่ ม่ใช่ขา้ ราชการพลเรือนสามัญ และการโอน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. ก�ำหนดมาบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตามมาตรา 64 และ
กรณีทหี่ า้ เป็นการบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการจากผูเ้ คยเป็นข้าราชการ
ซึ่งออกจากราชการไปแล้วมาสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ตามมาตรา 65
ส�ำหรับการสรรหาคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการนั้น
เมื่ อ กฎกระทรวงก� ำ หนดจ� ำ นวนคนพิ ก ารที่ น ายจ้ า งหรื อ เจ้ า ของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2554 ซึง่ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้บังคับ
ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับ
คนพิการที่สามารถท�ำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่งใดในอัตราส่วนผู้ปฏิบัติ
งานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคน
ถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มหนึ่งคน ก.พ. จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคนพิการเข้ารับราชการตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่
นร 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ซึ่งก�ำหนดวิธีการ 2 วิธี คือ
(1) วิธีการสอบแข่งขัน ให้ส่วนราชการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 53  และด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขที่ ก.พ. ก�ำหนด
ไว้ส�ำหรับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการตามหนังสือส�ำนักงาน
ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 โดยรับสมัครเฉพาะ
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คนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ มีประเภทความพิการเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมีคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งตรงตามมาตรฐานก�ำหนด
ต�ำแหน่ง และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ
ส�ำนักงาน ก.พ.
(2) วิธีการคัดเลือก ให้ส่วนราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้า                  
รับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                  
มาตรา 55 และด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขที่ ก.พ. ก�ำหนด
ไว้ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
กรณี มี เ หตุ พิ เ ศษซึ่ ง ส่ ว นราชการอาจคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า รั บ ราชการและ                     
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เนื่องจากเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.
ก� ำ หนด โดยรั บ สมั ค รเฉพาะคนพิ ก ารที่ มี บั ต รประจ� ำ ตั ว คนพิ ก าร
มีประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงานและมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะส�ำหรับ
ต�ำแหน่งตรงตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
วิธีการสรรหาคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการที่ ก.พ.
ก�ำหนดไว้ทั้ง 2 วิธีการดังกล่าวข้างต้นนั้น มีข้อสังเกตว่า เป็นวิธีการที่เปิด
โอกาสให้ เ ฉพาะกลุ ่ ม คนพิ ก ารเท่ า นั้ น ที่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า เป็ น ข้ า ราชการ                                 
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละวิธีการ คือ กรณีวิธีการสอบ
แข่งขันคนพิการนัน้ คนพิการทีจ่ ะมีสทิ ธิสอบแข่งขันต้องเป็นผูท้ สี่ อบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส�ำนักงาน ก.พ. เหมือนกับบุคคล
ทัว่ ไป (ทีไ่ ม่ใช่คนพิการ) ทุกคนทีจ่ ะสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เพียงแต่ในการ
สอบแข่งขันเพือ่ บรรจุแต่งตัง้ คนพิการเข้ารับราชการจะรับสมัครสอบแข่งขัน
จากเฉพาะคนพิการผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของส�ำนักงาน ก.พ. แล้วเท่านั้น   ส่วนกรณีวิธีการคัดเลือกคนพิการนั้น
ส่วนราชการจะประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการได้เฉพาะ
บางต�ำแหน่งเท่านั้น กล่าวคือ ต้องเป็นต�ำแหน่งที่ ก.พ. ก�ำหนดว่า วุฒิท                 ี่
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คั ด เลื อ กเข้ า รั บ ราชการต้ อ งเป็ น วุ ฒิ ที่ ก� ำ หนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของ
ต�ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เช่น ส่วนราชการต้องการบรรจุข้าราชการ
ต�ำแหน่งนายแพทย์ ซึง่ ต้องมีวฒ
ุ ปิ ริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ส่วนราชการ
ก็สามารถประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในต�ำแหน่งนายแพทย์ได้โดย
ไม่ต้องใช้วิธีการประกาศสอบแข่งขัน เนื่องจาก ก.พ. ก�ำหนดให้วุฒิปริญญา
สาขาวิ ช าแพทยศาสตร์ เ ป็ น วุ ฒิ ที่ ส ามารถใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
เข้ า รั บ ราชการได้ 4 ในกรณี ก ารคั ด เลื อ กคนพิ ก ารเข้ า รั บ ราชการก็ ต ้ อ ง
ด�ำเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น ส่วนราชการต้องการบรรจุแต่งตัง้ คนพิการ
เข้ารับราชการต�ำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีวุฒิปริญญาโททาง
กฎหมาย ส่วนราชการก็สามารถประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกคนพิการเข้า
รับราชการในต�ำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาโททางกฎหมาย) ได้โดยไม่ต้องใช้
วิธีการประกาศสอบแข่งขัน เนื่องจาก ก.พ. ก�ำหนดให้วุฒิปริญญาโททาง
กฎหมายเป็นวุฒทิ สี่ ามารถใช้วธิ กี ารคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในต�ำแหน่ง
นิติกร (วุฒิปริญญาโททางกฎหมาย) ได้

3. แนวค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับหลักความ
เสมอภาคในการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ข้าราชการ
3.1 แนวค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับหลักความเสมอภาค
ในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
(1) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2545 เรื่อง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
4
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มาตรา 198 กรณีพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภายื่นค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยในประเด็น ดังนี้ (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่  และ (2) การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตุลาการ (ก.ต.) และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร               
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่นที่ 43 ประจ�ำปี 2542 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 หรือไม่
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นายศิริมิตร บุญมูล อายุ 32 ปี อาชีพ
ทนายความและนางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์ อายุ 30 ปี อาชีพทนายความ
ได้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการ                   
ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจ�ำปี 2542 โดยเข้าตรวจร่างกายและ               
จิตใจ ทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กับคณะกรรมการแพทย์ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตุลาการก�ำหนด คณะกรรมการแพทย์ได้รายงานผลการตรวจร่างกายและ
จิตใจว่า นายศิริมิตร บุญมูล เป็นโปลิโอ ส่วนนางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์  
กระดูกสันหลังคดงอมากเดินเองได้เฉพาะใกล้ๆ เนื่องจากเป็นโปลิโอเมื่อ                
อายุ 3 ปี คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก            
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาพิจารณา                   
เห็นว่า ผูส้ มัครทัง้ สองราย มีรา่ งกายไม่เหมาะสมตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 มาตรา 27 (11) เห็นสมควรไม่รับสมัคร
ต่อมา ก.ต. เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ                
คุณสมบัตฯิ จึงมีมติไม่รบั สมัครเนือ่ งจากเป็นกรณีทรี่ า่ งกายไม่เหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 มาตรา 27 (11)
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ผูส้ มัครทัง้ สองเห็นว่า การตัดสิทธิผสู้ มัครเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตุ แ ห่ ง ความแตกต่ า งในเรื่ อ งสภาพทางร่ า งกาย อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกทั้งสอง และเห็นว่าบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2521 มาตรา 27 (11)
(12) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) (11) ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติมาตรา 30
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ผูส้ มัครทัง้ สองจึงขอความเป็นธรรมต่อผูต้ รวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา เพื่อให้ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญ
เสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยในประเด็น
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่า บทบัญญัติ
มาตรา 26 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และการกระท�ำของ ก.ต. และอนุกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบคัดเลือกดังกล่าวมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 30
ได้บัญญัติเป็นหลักการว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความ
คุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่วา่ ชายหรือหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน จะ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรื่อง
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะ
กระท�ำมิได้ แต่ต้องยอมรับว่า ในการที่หน่วยงานใดจะรับบุคคลเข้าท�ำหน้าที่
ในต�ำแหน่งใด ย่อมต้องพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ ความเหมาะสมที่             
จะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยส�ำหรับกรณีตามค�ำร้องของผู้ร้องนั้น เป็นเรื่องที่               
นายศิรมิ ติ ร บุญมูล และนางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์ ซึง่ มีอาชีพทนายความ
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สมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ และแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา หากสอบคัดเลือกได้ก็จะมีการขอให้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาต่อไป ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือก
นอกจากจะพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถแล้วยังต้องพิจารณาสุขภาพของ
ร่ า งกาย และจิ ต ใจว่ า มี ค วามสมบู ร ณ์ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ และมี
บุคลิกลักษณะทีด่ พี อทีจ่ ะเป็นผูพ้ พิ ากษา ซึง่ เป็นต�ำแหน่งทีม่ เี กียรติโดยปฏิบตั ิ
หน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
มิใช่เพียงแต่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในห้องพิจารณาเท่านั้น บางครั้งต้อง
เดินทางไปนอกศาลปฏิบัติหน้าที่ เช่น เพื่อเดินเผชิญสืบ เพื่อสืบพยานที่มา
ศาลไม่ได้ การพิจารณาเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ตุลาการและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา จึงมีมาตรการที่
แตกต่างและเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่นอยู่บ้าง ซึ่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ว่า การจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้  เว้นแต่โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้
และเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได้ และวรรคสอง บัญญัติรับรองไว้ว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่ง
ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย ซึ่งบทบัญญัติวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลมเมือ่ พิจารณาถึงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10)
ค�ำว่า “มีกาย ... ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” จะใช้ควบคู่กับ
มาตรา 26 (11) ที่บัญญัติว่า “เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจโดย
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คณะกรรมการแพทย์จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.ต. ก�ำหนด และ ก.ต.  
ได้พจิ ารณารายงานของคณะกรรมการแพทย์แล้วเห็นว่า สมควรรับสมัครได้”
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) เป็นไปตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
ฝ่ายตุลาการ จึงเห็นว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ดังกล่าว เป็นลักษณะ
ตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 29 ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผล
ใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็น
ธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แต่อย่างใด ส�ำหรับประเด็นทีว่ า่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของ ก.ต. และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่
43 ประจ�ำปี 2542 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
หรือไม่ นั้น พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการขอให้วินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก.ต. และคณะอนุกรรมการดังกล่าว ซึง่ มีลกั ษณะเป็นการใช้ดลุ พินจิ จึงไม่อยู่
ในอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
(2) ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2555 เรื่อง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 245 (1) ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่    
ผูต้ รวจการแผ่นดินผูร้ อ้ งเสนอเรือ่ งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ผู้ร้องได้รับ
หนังสือร้องเรียนจากนายศิรมิ ติ ร บุญมูล ว่าได้สมัครทดสอบความรูเ้ พือ่ บรรจุ
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เป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจ�ำ
ปี 2552 และรับการตรวจร่างกายแล้ว   ต่อมาคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม (ก.ต.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปรากฏว่าไม่มีรายชื่อของตน
จึงมีหนังสือขอทราบเหตุผลในการตัดสิทธิสอบ ส�ำนักงานศาลยุติธรรมมี
หนังสือแจ้งว่า ก.ต. ได้พิจารณาคุณสมบัติในการสมัครทดสอบความรู้
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษากรณีของ
นายศิริมิตร บุญมูล แล้ว มีมติไม่รับสมัครเนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจ
ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึง่ (10) นายศิรมิ ติ ร บุญมูล เห็นว่าการตัดสิทธิสอบตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10)  โดยอ้างว่า ตนเป็นผู้มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งสภาพทางกายหรือความพิการ
อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ต น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า ว
จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 30 ส่วนทีศ่ าลรัฐธรรมนูญเคยมีคำ� วินจิ ฉัยที่ 16/2545 ว่าพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 นั้น เป็นการวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 แต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เพิ่มข้อความในมาตรา 30
วรรคสาม ให้การเลือกปฏิบัติต่อผู้มีร่างกายพิการจะกระท�ำมิได้ จึงเห็นว่า
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึง่ (10) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 และได้ส่งค�ำร้องขอให้ผู้ร้องใช้อ�ำนาจตาม
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รัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 215
บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ได้มีการ
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เป็นเรือ่ งหรือประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้
เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องหรือประเด็นดังกล่าว      
ไว้พจิ ารณาก็ได้  ส�ำหรับเรือ่ งทีผ่ รู้ อ้ งเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย
ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 หรือไม่ นัน้   ศาลรัฐธรรมนูญ
ได้เคยมีค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึง่ (10) ไม่มปี ญ
ั หา
เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 30 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ยังคงหลักการความเสมอภาคและหลักการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไว้
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพียงแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสาม  
ได้บญ
ั ญัตขิ อ้ ความว่า “ความพิการ” เพิม่ เติม อันเป็นหลักการส�ำคัญทีม่ งุ่ หมาย
มิให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องความพิการ เมื่อผู้ร้องเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10)   มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เฉพาะหลักการเลือกปฏิบัติโดย
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ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการตาม
มาตรา 30 วรรคสาม จึงเป็นเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคย
พิจารณาวินิจฉัยมาก่อนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 215 และกรณีเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ประกอบข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 17 (18) ศาลรัฐธรรมนูญ               
จึงมีค�ำสั่งรับค�ำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย  และศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว
เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย  ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค  โดยมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน” วรรคสอง บัญญัตวิ า่ “ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน”
วรรคสาม บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่าง ในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้”   และวรรคสี  
่ บัญญัตวิ า่
“มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
วรรคสาม” เหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 30 วรรคสาม ได้เพิ่มหลักการใหม่ที่ส�ำคัญในการคุ้มครองคนพิการ
เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ            
แตกต่างในเรื่องของ “ความพิการ” เนื่องมาจากความพิการมิได้อยู่ในกลุ่ม
“สภาพทางกายหรือสุขภาพ” ซึง่ เป็นการมองคนพิการว่าเป็นผูป้ ว่ ยทีผ่ ดิ ปกติ
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และต้องได้รบั การดูแล แต่ในระดับสากลยอมรับกันว่าความพิการเป็นผลจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการกับสภาพแวดล้อมทางสังคมทีม่ ไิ ด้เอือ้ อ�ำนวย
ให้คนพิการใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้   และควรให้ความส�ำคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อคนพิการ  เพื่อ
ให้คนพิการเข้าถึงปัจจัยพืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมและสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่าง
เป็นปกติสุขเช่นบุคคลทั่วไป   ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงบัญญัตริ บั รองสิทธิและ
เสรีภาพของคนพิการไว้หลายประการ เช่น ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพต้องได้รบั
สิทธิในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและ
มีคณ
ุ ภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย  เพือ่ ให้ได้รบั การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อื่นตามมาตรา 49 ผู้พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการ  สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ  และความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐตามมาตรา 54 และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มี
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ   หากสภาผู้แทนราษฎรมิได้
พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพด้วยตามมาตรา 152 เป็นต้น ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี
ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึง่ (10) ไม่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention
แล้ว ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD)  ของสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551
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เป็นต้นมา และอนุสญ
ั ญาดังกล่าวมีการกล่าวถึงลักษณะ  “ความพิการ” และ
ขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้  ประเทศไทย
จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีทั่วไปในอนุสัญญา ข้อ 4 ที่ต้องออก
มาตรการทางกฎหมายและด�ำเนินการตามมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ แก้ไขหรือ
ยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบ จารีตประเพณีและทางปฏิบตั ทิ มี่ อี ยูซ่ งึ่ ก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการ และในอนุสญ
ั ญา ข้อ 5 ความเท่าเทียมกัน และ
การไม่เลือกปฏิบัติ   ได้ก�ำหนดให้รัฐภาคีห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะ
เหตุแห่งความพิการ และประกันให้คนพิการได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติ อนุสัญญา                 
ดังกล่าวยังก�ำหนดให้รฐั ภาคีดำ� เนินขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวงเพือ่ ประกันว่า
จะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ อนุสัญญาดังกล่าวได้ก�ำหนดไว้
ในข้อ 1 ว่า คนพิการ (persons with disabilities) หมายความรวมถึง บุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสใน
ระยะยาว ซึง่ เมือ่ มีปฏิสมั พันธ์กบั อุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีสว่ นร่วม
ในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น             
และอนุสญ
ั ญาดังกล่าวได้กำ� หนดค�ำนิยามของค�ำว่า “การเลือกปฏิบตั เิ พราะ
เหตุแห่งความพิการ” ไว้วา่ หมายถึง ความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ำกัด
บนพืน้ ฐานของความพิการซึง่ มีความมุง่ ประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการเสือ่ มเสีย
หรือท�ำให้ไร้ผลซึ่งการยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลอืน่ ในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง หรือด้านอื่น รวมถึงการ
เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมทั้งการปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
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และได้กำ� หนดนิยามของค�ำว่า “การช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผล”  ไว้วา่ หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่จ�ำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระ
อันเกินสมควรหรือเกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีทจี่ ำ� เป็นเพือ่ ประกันว่าคนพิการ
ได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น   เมื่อประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของ
สหประชาชาติแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ตามพันธกรณี ข้อ 27 (เอ) ที่
ก� ำ หนดว่ า ห้ า มการเลื อ กปฏิ บั ติ เ พราะเหตุ แ ห่ ง ความพิ ก ารในทุ ก ด้ า นที่
เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และ
การจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และ
สภาพการท�ำงานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และ (จี) ที่ก�ำหนดให้ว่าจ้าง
คนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ   ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐจะ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าท�ำหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งใด ย่อมต้องค�ำนึง
ถึงพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญาดังกล่าวด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ได้บญ
ั ญัตเิ ป็น
หลักการว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรือ่ งความพิการมิได้  และรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ได้บัญญัติ
เป็นหลักการว่าการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
จะกระท�ำมิได้   เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น ทั้งจะกระทบกระเทือน
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได้ เมือ่ พิจารณาพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง
คนพิการเพือ่ มิให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ   รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็น
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สาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ   ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์                 
คนพิ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละพึ่ ง ตนเองได้    โดยพระราชบั ญ ญั ติ                
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   และมาตรา 4 แห่ง                 
พระราชบัญญัตดิ ังกล่าวได้กำ� หนดความหมายของ “คนพิการ” หมายความ
ว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม   เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอืน่ ใด ประกอบกับมีอปุ สรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ�ำเป็น
เป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทั่วไป   ทั้งนี้   ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�ำหนด ซึ่งความหมายของ
“คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลตั้งแต่การสอบคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนต�ำแหน่ง การ
ลงโทษ จนถึงการพ้นจากต�ำแหน่งของผู้พิพากษา   โดยก�ำหนดเรื่องการคัด
เลือกผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาไว้ในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ว่า “ผู้สมัครสอบคัด
เลื อ ก ผู ้ ส มั ค รทดสอบความรู ้ หรื อ ผู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กพิ เ ศษ
เพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษา
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ...  (10) ไม่เป็นคนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ  

496

การสรรหาคนพิการเข้ารับราชการ : ข้อยกเว้นหลักความเสมอภาค

หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในระเบียบของ ก.ต.” และก�ำหนดเรื่องการแต่งตั้งผู้
พิพากษาไว้ในมาตรา 15 ว่า “ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้
พิพากษาประจ�ำศาล จะต้องเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและ
ได้รับการศึกษาอบรมจากส�ำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้วตามระยะเวลาที่
ประธานศาลฎีกาก�ำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ต. แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี
และผลของการศึกษาอบรมเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุ ติ ธ รรมว่ า เป็ น ผู ้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความรู ้ ค วามสามารถ
ความรับผิดชอบ และความประพฤติที่เหมาะสมจะเป็นผู้พิพากษา  ...” และ
ก�ำหนดเรื่องการพ้นจากต� ำแหน่งของผู้พิพากษาไว้ในมาตรา 32 โดยมี                  
สาระส�ำคัญว่าด้วยการให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากต�ำแหน่ง เช่น ถูกสั่งให้
ออกจากราชการตาม (6) เนือ่ งจากเป็นผูท้ มี่ ผี ลของการศึกษาอบรมยังไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม หรือเป็นข้าราชการ
ทีบ่ กพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
หรือประพฤติตนไม่สมควรที่จะให้คงเป็นข้าราชการตุลาการต่อไป หรือ                
เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสม�่ำเสมอ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) เป็นต้น การที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ให้ผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ
เพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษา
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่
จะเป็นข้าราชการตุลาการ...” นั้น ค�ำว่า “กายหรือจิตใจไม่เหมาะสม” อยู่ใน
กรอบความหมายของค�ำว่า “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
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สิทธิคนพิการของสหประชาชาติ โดยมีลักษณะเป็นการก�ำหนดลักษณะทาง
กายและจิตใจที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการไว้อย่างกว้างขวาง
ไม่มขี อบเขตทีช่ ดั เจน น�ำไปสูก่ ารใช้ดลุ พินจิ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไม่เป็นธรรมได้ในทีส่ ดุ   กฎหมายทีจ่ ำ� กัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนัน้ ต้อง
มีขอบเขตชัดเจนแน่นอน เช่น อาจก�ำหนดว่า มีลักษณะทางกายและจิตใจที่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตุลาการได้เพียงใด เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนทราบว่ากฎหมายดังกล่าวต้องการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพใน
เรือ่ งใดบ้าง และต้องสอดคล้องกับหลักแห่งความได้สดั ส่วนพอเหมาะพอควร
แก่กรณี ค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของสังคมโดยรวม
มากกว่าประโยชน์ขององค์กร ประกอบกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับก่อน
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
บทบั ญ ญั ติ บ างมาตราแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจึ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐธรรมนูญได้มุ่งคุ้มครองคนพิการให้ได้รับสิทธิและ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา  
การท�ำงาน และการประกอบอาชีพ บทบัญญัติมาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10)
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกิน
ความจ�ำเป็นอันอาจจะส่งผลให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
ได้ การก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการไว้ในขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ โดยให้เป็นดุลพินจิ ของ ก.ต.  ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของบุคคลที่จะให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ตุลาการหรือไม่นั้น เป็นการตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้น โดยไม่เปิดโอกาสให้
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คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และไม่มี
โอกาสแสดงความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริงทีเ่ กีย่ วข้องกับต�ำแหน่งงานนัน้
เสียก่อน ทั้งภารกิจหลักตามอ�ำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย และต้องนั่งพิจารณาโดยครบองค์คณะ ความพิการจึงมิได้เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ะเป็นข้าราชการตุลาการทีจ่ ะมีผลต่อการ
ให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรค
หนึ่ง (10) ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ตุลาการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” จึงขัดต่อสิทธิของคนพิการในการ
เข้ า ท� ำ งานบนพื้ น ฐานที่ เ ท่ า เที ย มกั บ บุ ค คลทั่ ว ไปตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
สิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล   โดย
ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 วรรคสาม
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2555 ได้วางหลักว่า “การที่
กฎหมายบัญญัตใิ ห้ผสู้ มัครสอบเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตัง้
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้อง “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะ
เป็นข้าราชการตุลาการ...” นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจ
กว้างขวางเกินความจ�ำเป็น การก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการไว้ในขั้นตอนการ
รับสมัคร โดยให้เป็นดุลพินิจของ ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคคลที่จะให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้น
เป็นการตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้น ไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบ               
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คั ด เลื อ กได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั บ บุ ค คลทั่ ว ไป และไม่ มี โ อกาสแสดง
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานนั้นเสียก่อน จึง
ขัดต่อสิทธิของคนพิการในการเข้าท�ำงานบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไป
ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม”
3.2 แนวค�ำ วินิจฉัย ของศาลปกครองสู งสุ ดเกี่ ย วกั บ หลั กความ
เสมอภาคในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
1) ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.142/2547 คดีนี้
ประธานกรรมการอัยการโดยอาศัยมติของคณะกรรมการอัยการ (ผู้ถูกฟ้อง
คดี) ได้ออกประกาศ ก.อ. เรื่อง ก�ำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผูช้ ว่ ย พ.ศ. 2544 ซึง่ ในการรับสมัครสอบ
คัดเลือกครั้งนี้ มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,404 คน ในการนี้
ผู ้ ฟ ้ อ งคดี ซึ่ ง มี รู ป กายพิ ก าร ซึ่ ง ประกอบวิ ช าชี พ ทนายความมาตั้ ง แต่ ป ี                    
พ.ศ. 2539 ได้ยนื่ ใบสมัครสอบด้วย โดยบุคคลอ้างอิงของผูฟ้ อ้ งคดีได้มหี นังสือ
ถึงคณะกรรมการแพทย์ให้ข้อมูลประกอบในการพิจารณาการตรวจร่างกาย
และจิตใจ และรับรองการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีรับรองว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะ
มีรปู กายพิการ แต่ผฟู้ อ้ งคดีมสี ขุ ภาพแข็งแรงสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ อง
ทนายความได้ดีไม่มีอุปสรรคใดๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้รับรายงานผลการตรวจร่างกายของคณะ
กรรมการแพทย์ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีรูปกายพิการ เดินขากะเผลก กล้ามเนื้อ
แขนลีบจนถึงปลายมือทัง้ สองข้าง กล้ามเนือ้ ขาลีบจนถึงปลายเท้าทัง้ สองข้าง
กระดูกสันหลังคด ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสันหลังไว้เพื่อให้ไหล่
ทั้งสองข้างเท่ากัน จึงมีมติไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเป็นผู้มีบุคลิกภาพ
และร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ ขาดคุณสมบัติตาม
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มาตรา 33 (11) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การ
พ.ศ. 2521 ซึง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดย  ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสอบ ผู้ฟ้องคดีเห็น
ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
สภาพทางกาย จึงน�ำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้อ�ำนาจดุลพินิจตามมาตรา 33 (11)
และ (12) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 มา
ประกอบการวินจิ ฉัยว่า ผูส้ มัครสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
ในต� ำ แหน่ ง อั ย การผู ้ ช ่ ว ยรายใดมี ก ายหรื อ จิ ต ใจไม่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น
ข้าราชการอัยการ ต้องมีเหตุที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังด้วยว่า ผู้สมัคร
สอบคัดเลือกรายนัน้ มีกายหรือจิตใจทีไ่ ม่เหมาะสมอย่างไรอันท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการอัยการได้ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงและหนังสือ
ของผู้ที่รับรองสุขภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่มี
ถึงคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2544 ฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีแม้จะ
มีรูปกายพิการ แต่ความพิการดังกล่าวไม่ถึงขนาดที่ท�ำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจ            
ช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานโดยปกติได้โดยที่งานที่          
ผูฟ้ อ้ งคดีเคยท�ำในขณะเป็นทนายความมาแล้วนัน้ มีลกั ษณะท�ำนองเดียวกับ
งานของข้าราชการอัยการ จึงน่าเชือ่ ว่าแม้สภาพทางกายของผูฟ้ อ้ งคดีจะพิการ
แต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่ถึงขั้น จะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในลักษณะงานของอัยการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่รับสมัคร          
ผู้ฟ้องคดี โดยมิได้พิจารณาถึงความสามารถที่แท้จริงในการปฏิบัติงานของ          
ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมี
กายพิการดังกล่าวจะท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องข้าราชการอัยการ
ได้อย่างไร มติของผูถ้ กู ฟ้องคดีทไี่ ม่รบั สมัครผูฟ้ อ้ งคดีในการสอบคัดเลือกเพือ่
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บรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�ำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจ�ำปี พ.ศ. 2544              
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 33 (11) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 และเป็นการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรมต่อผูฟ้ อ้ งคดีตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2) ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.158/2550 มติของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ที่ก�ำหนดให้ผู้มีอำ� นาจ
สั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตามมาตรา 52
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สามารถคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลซึ่งส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม ทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งทีไ่ ด้
รับคัดเลือกตามข้อ 1.2 ของหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นมติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมี
ลักษณะเป็นกฎ และโดยที่ระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนในประเทศไทย ไม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด แยกหลั ก สู ต รระหว่ า งหลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีเกียรตินิยมกับหลักสูตรปริญญาตรีธรรมดา กล่าวคือ ผู้ที่ส�ำเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแต่ไม่ได้รับ
เกียรตินยิ มจะต้องผ่านการศึกษาในวิชาการต่างๆ ทีส่ ถาบันการศึกษาก�ำหนด
และผ่านการทดสอบและรับรองว่าได้ส�ำเร็จการศึกษาเล่าเรียนมาครบถ้วน
ตามหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ และจะต้องได้รับคะแนนไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานที่
สถาบันการศึกษานัน้ ๆ ก�ำหนดเหมือนๆ กัน เพียงแต่ผทู้ มี่ คี ะแนนสูงในระดับ
หนึ่งและผ่านเงื่อนไขที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งก�ำหนด เช่น ไม่เคย
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สอบตกในวิชาใดวิชาหนึง่ เป็นต้น ก็จะได้รบั การยกย่องด้วยการให้เกียรตินยิ ม
แต่ยงั คงถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความรูห้ รือมีวฒ
ุ ใิ นสาขาวิชาการทีส่ ำ� เร็จมาเช่น
เดียวกับบุคคลที่ไม่ได้รับเกียรตินิยม จึงถือว่าผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาใดก็ย่อมมีศักดิ์และสิทธิเสมอกัน ไม่ว่าจะได้รับปริญญา
เกียรตินิยมหรือไม่ได้รับเกียรตินิยมก็ตาม ทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับเกียรตินิยมก็
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้เช่นเดียวกับผูไ้ ด้รบั เกียรตินยิ ม โดยต�ำแหน่ง
นิติกรซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครคัดเลือกและเป็นมูลเหตุ
ในการยืน่ ฟ้องคดีในครัง้ นี้ เป็นต�ำแหน่งหนึง่ ทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็นจะต้องคัดเลือก
จากผูไ้ ด้รบั เกียรตินยิ มทางด้านกฎหมาย เพราะผูส้ ำ� เร็จการศึกษาปริญญาตรี
ทางด้านกฎหมาย แต่ไม่ได้รับเกียรตินิยมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
นิติกรได้ หากได้รับการคัดเลือก ดังนั้น การก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรี
เกียรตินิยมโดยถือว่าเป็นวุฒิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก�ำหนดให้ใช้วิธีการคัดเลือก
แทนการสอบแข่งขัน จึงเป็นการให้สทิ ธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผูท้ ไี่ ด้รบั ปริญญาตรี
ในสาขาเดียวกัน แต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม ทั้งๆ ที่ได้รับวุฒิอย่างเดียวกัน ซึ่ง
มีศกั ดิแ์ ละสิทธิทสี่ ถาบันการศึกษารับรองเช่นเดียวกัน มติของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1
จึงเป็นการปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ สี ถานะทางกฎหมายทีเ่ หมือนกันให้แตกต่างกัน
ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบ  
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตามข้อ 1.2 ของหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร
0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หากศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดย
ให้มผี ลย้อนหลังก็จะกระทบต่อบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้ารับราชการตาม
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ตลอดจนกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของ
ภาครั ฐ ศาลปกครองสู ง สุ ด เห็ น ควรเพิ ก ถอนมติ ข องผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ 1
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นับตั้งแต่วันที่มีคำ� พิพากษาถึงที่สุด เป็นต้นไป แต่เนื่องจากมติของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 ได้ก�ำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2546 ถึง พ.ศ. 2547 ซึ่งขณะนี้ไม่มีผลบังคับใช้แล้วศาลปกครองสูงสุด
จึงไม่จ�ำต้องก�ำหนดค�ำบังคับให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดังกล่าว
3) ค� ำ พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.379/2550 คดีนี้
ประกาศรับสมัครของเลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1) จะ
เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การ
สรรหาบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธใี ดถือเป็นดุลพินจิ ของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 จะ
เลือกใช้ เพราะเป็นกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้อำ� นาจไว้ แต่การเลือกใช้วธิ กี าร
ใดนั้นจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ได้ให้การต่อศาลปกครองชัน้ ต้นไว้ ว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องก�ำหนดคุณสมบัติ
เฉพาะต�ำแหน่งพนักงานคดีปกครอง 3  ในครั้งนี้ว่าจะต้องได้รับปริญญาตรี
เกียรตินยิ มทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันการศึกษา
ทีค่ ณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    (ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2) รับรองนัน้ เนือ่ งจาก
จะมีการจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคจ�ำนวน 16 แห่ง ท�ำให้มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้บคุ ลากรโดยเฉพาะต�ำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ซึง่ มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ
ตุลาการศาลปกครองในการด�ำเนินคดีปกครองเป็นจ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้อง
สรรหาโดยเร็ว อีกทั้งในอดีตได้ด�ำเนินการสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขัน
และวิธีการคัดเลือกมาแล้ว และได้เคยประเมินว่าการกระท�ำโดยวิธีคัดเลือก
ใช้งบประมาณน้อยกว่า และใช้ระยะเวลาด�ำเนินการน้อยกว่า และเมื่อ
พิจารณาจากเหตุผลในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ไม่ได้มีความจงใจที่จะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด หากแต่ได้ยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง ประกอบกับมี
ระเบียบกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้อ�ำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่จะ
กระท�ำได้ ดังนั้น ประกาศรับสมัครคัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงชอบด้วย
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กฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค�ำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศรับสมัคร
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง
พนักงานคดีปกครอง 3 ที่ก�ำหนดว่าต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมนั้น
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ส�ำหรับประเด็นที่ว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 2 ที่ก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2 รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศถือว่าเป็นเหตุพิเศษตาม
มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ส่วนราชการสามารถใช้วิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการได้
ปรากฏตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว 9 ลงวันที่ 25 ตุลาคม
2543 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดังกล่าว           
ออกมาเพื่อเป็นข้อยกเว้นให้ส่วนราชการสามารถใช้วิธีการคัดเลือกบุคคล
เข้ารับราชการแทนการสอบแข่งขัน แต่ในบางสถานการณ์การคัดเลือกบุคคล
เข้ารับราชการเป็นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาในสาขา
วิชาที่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของส่วนราชการ หรือกรณีที่ส่วนราชการ
มีข้อผูกพันกับบุคคลบางคนไว้แล้ว เช่น กรณีผู้ได้รับทุนให้ไปศึกษาใน
ต่างประเทศหรือในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ เป็นต้น แต่สำ� หรับการก�ำหนดให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ ม
ทุกสาขา ถือเป็นเหตุพเิ ศษทีจ่ ะให้ได้รบั สิทธิคดั เลือกแทนการสอบแข่งขันนัน้
เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
ที่ก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขา ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎ
ถือเป็นเหตุพิเศษที่จะได้รับการคัดเลือกแทนการสอบแข่งขัน จึงเป็นกฎที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4) ค� ำ พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.194/2554 คดีนี้
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1) ได้มหี นังสือถึงส�ำนักงาน ก.พ. เพือ่ ขอบัญชีรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั ปริญญาตรี
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เกียรตินิยมสาขาต่าง ๆ ที่ส�ำนักงาน ก.พ. ขึ้นบัญชีไว้มาคัดเลือกเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 3 ส�ำนักคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีหนังสือถึงผู้ที่มีรายชื่อที่ได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขานิติศาสตร์ อันดับ 1 และอันดับ 2 ปรากฏว่ามี
ผูย้ นื่ ใบสมัครจ�ำนวน 44 ราย รวมทัง้ ผูฟ้ อ้ งคดี และผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ได้ดำ� เนิน
การคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ซึ่งในการสอบข้อเขียน
ปรากฏว่ามีผสู้ อบข้อเขียนผ่านจ�ำนวน 14 คน โดยมีผฟู้ อ้ งคดีรวมอยูด่ ว้ ย และ
ในการสอบสัมภาษณ์ปรากฏว่ามีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 12 คน ต่อมา
คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลได้มีมติให้ขึ้นบัญชีไว้ทั้ง 12 คน ซึ่งคณะ
อนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ได้มมี ติเห็นชอบตาม
มติของคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคล และเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) แต่ปรากฏว่า กรรมการของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 ได้มีมติเสียงข้างมากไม่ยอมรับผลการคัดเลือกเพราะเห็นว่าอาจ
เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการเลือกเฉพาะบุคคลที่ได้รับปริญญาตรี
เกียรตินิยม สาขานิติศาสตร์ เท่านั้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้า
รับราชการในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 3 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2546
ว่า ไม่อาจบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการในต�ำแหน่งดังกล่าวได้
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากปราศจากเหตุผลและค�ำชี้แจง
จึงน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดังกล่าว ในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า เมื่อ
พิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ประกอบกับมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แล้ว จะเห็นได้วา่ การบรรจุและ
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แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยทั่วไปแล้วจะต้อง
ด�ำเนินการสอบแข่งขัน แต่หากมีเหตุพิเศษที่ไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการสอบ
แข่งขัน ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 2 ก็มอี ำ� นาจคัดเลือกบรรจุบคุ คลเพือ่ เข้ารับราชการใน
สังกัดของผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 โดยไม่ตอ้ งด�ำเนินการสอบแข่งขัน ซึง่ การคัดเลือก
ดัง กล่ า วไม่ ถื อเป็นการขัดต่อต่อหลัก ความเสมอภาคหรื อ เป็ นการจงใจ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด โดยในคดีนี้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
สิทธิมนุษยชน 3 ว่า ต้องได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมายหรือ
ทางสังคมศาสตร์ หรือทางสาขาวิชาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก�ำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งนี้ได้ แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีดา้ นกฎหมายอย่างเดียว ทีจ่ ะท�ำงานในต�ำแหน่ง
ดังกล่าวได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติให้ด�ำเนินการสรรหาบุคคล
เข้ารับราชการต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 3 เป็นกรณีเร่งด่วนนั้นก็ถือ
เป็นเหตุพิเศษที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะท�ำการคัดเลือกบุคคลที่จบปริญญาตรี
เกียรตินิยมหรือเทียบเท่าทางสาขาต่างๆ ตามที่คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับ
ต�ำแหน่งโดยไม่ต้องด�ำเนินการสอบแข่งขันก็ได้ แต่เมื่อปรากฏในข้อเท็จจริง
ว่าคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลได้ทำ� การสรรหาบุคคลโดยวิธกี ารคัดเลือก
เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขานิติศาสตร์             
เพียงสาขาเดียวเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินการสรรหาบุคคลดังกล่าว
เป็นการตัดสิทธิของบุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม              
ทางสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก�ำหนด ดังนั้น การที่                  
คณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลตัดโอกาสบุคคลผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเกียรตินยิ มทางสังคมศาสตร์และสาขาอืน่ ไม่ให้สทิ ธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 3 จึงเป็น              
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคตาม
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ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2             
ที่ไม่ยอมรับผลการคัดเลือกบุคคลของคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลโดย            
เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย               
และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ออกโดยอาศัยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2            
ที่ประกาศไม่ด�ำเนินการบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการจึงเป็นประกาศที่
ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้องกล่าวโดยสรุป แนวค�ำวินิจฉัยของ                 
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคในการ
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ มีดังนี้
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2555 ที่วางหลักว่า “การที่
กฎหมายบัญญัตใิ ห้ผสู้ มัครสอบเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตัง้
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้อง “...มีกายหรือจิตใจ ไม่เหมาะสมที่จะ
เป็นข้าราชการตุลาการ...” นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจ
กว้างขวางเกินความจ�ำเป็น การก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการไว้ในขั้นตอนการ
รับสมัคร โดยให้เป็นดุลพินิจของ ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคคลที่จะให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้น
เป็นการตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้น ไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบ
คัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และไม่มีโอกาสแสดงความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานนั้นเสียก่อน จึงขัดต่อ
สิทธิของคนพิการในการเข้าท�ำงานบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกับบุคคลทัว่ ไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเป็นการเลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม” และค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.142/2547 ที่วางหลักว่า “การที่คณะกรรมการอัยการไม่รับสมัครสอบ
บุคคลที่มีรูปกายพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการอัยการในต�ำแหน่ง
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อัยการผู้ช่วยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ” นั้น เป็นการวางหลักเกี่ยวกับ
สิทธิของคนพิการในการรับราชการ โดยศาลวินิจฉัยว่าการตัดสิทธิคนพิการ
ไม่ ใ ห้ ส มั ค รเข้ า รั บ ราชการในต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ พิ พ ากษาและต� ำ แหน่ ง
อัยการผูช้ ว่ ยเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
วรรคสาม5 อันเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อห้ามที่มิให้มีการเลือกปฏิบัติตามหลัก
ความเสมอภาค
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.158/2550 ที่วางหลักว่า
“การก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเป็นวุฒิที่ก�ำหนดให้ใช้วิธีการ
คัดเลือกแทนการสอบแข่งขันได้ เป็นการให้สิทธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผู้ที่                   
ได้รบั ปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รบั เกียรตินยิ ม เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ไม่เป็นธรรม” และค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.379/2550 ที่วาง
หลักว่า “การก�ำหนดให้ผู้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมทุกสาขาเป็นเหตุ
พิเศษที่จะได้รับสิทธิคัดเลือกแทนการสอบแข่งขัน เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม” นั้น เป็นการวางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันหรือ
ความเสมอกันในศักดิ์และสิทธิของปริญญา เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มี
สถานะทางกฎหมายที่เหมือนกันให้แตกต่างกัน เป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม อันเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อห้ามที่มิให้มีการเลือกปฏิบัติตามหลัก
ความเสมอภาค ส่วนค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.194/2554  ที่วาง
หลักว่า “การทีค่ ณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพือ่ คัดเลือกให้เข้ารับราชการ
ในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 3 ได้ท�ำการสรรหาบุคคลโดยวิธีการ
5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสาม บัญญัตวิ า่
“การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ           
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้” มีขอ้ ความค�ำว่า “ความพิการ” เพิม่ ขึน้ จากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 วรรคสาม
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คั ด เลื อ กเฉพาะผู ้ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มสาขา
นิติศาสตร์เพียงสาขาเดียว ทั้งๆ ที่คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งดังกล่าว
นัน้ รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก�ำหนด จึงเป็นการตัดโอกาสบุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญา
เกียรตินยิ มทางสังคมศาสตร์และสาขาอืน่ ไม่ให้มสี ทิ ธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
เพือ่ เข้ารับราชการในต�ำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
และเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย” นั้น ข้อเท็จจริงในกรณีนี้ต่างจากสองกรณีแรก กล่าวคือ
สองกรณีแรกเป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
กับผูท้ ไี่ ด้รบั ปริญญาทีไ่ ม่ใช่เกียรตินยิ ม กรณีทสี่ ามนีเ้ ป็นเรือ่ งการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ ส ่ ว นราชการเลื อ กรั บ สมั ค รเข้ า รั บ ราชการเฉพาะผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา
เกียรตินิยมสาขานิติศาสตร์เพียงสาขาเดียว ทั้งๆ ที่คุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับ
ต�ำแหน่งของข้าราชการทีร่ บั สมัครนัน้ รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอืน่
ด้วย ซึ่งหมายความว่า ต้องรับสมัครผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมสาขาอื่นด้วย
จึงจะเป็นการไม่เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมและเป็นการไม่ขดั ต่อหลักความ
เสมอภาค

4. วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาว่ า บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ ก� ำ หนดให้
หน่วยงานของรัฐรับคนพิการในการรับราชการขัดกับหลัก
ความเสมอภาคหรือไม่
องค์ ก รของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ค คลที่ เ หมื อ นกั น ในสาระส� ำ คั ญ                      
อย่างเดียวกันและปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส� ำคัญแตกต่าง                 
กันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีเ่ หมือนกัน
ในสาระแตกต่างกันก็ดี การปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส�ำคัญ                   
อย่างเดียวกันก็ดี ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค หลักความเสมอภาคไม่ได้
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บังคับให้องค์กรของรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเดียวกัน ตรงกันข้าม
กลับบังคับให้ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส�ำคัญแตกต่างกัน      
ออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เฉพาะแต่บุคคลที่เหมือนกันใน               
สาระส�ำคัญเท่านั้นที่องค์กรของรัฐต้องปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นอย่างเดียวกัน
ในทางปฏิบัติก็มีการแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทแล้วปฏิบัติต่อบุคคล
ประเภทเดียวกันอย่างเดียวกัน และต่อบุคคลต่างประเภทกันแตกต่างกัน                
ออกไป อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภท แล้วปฏิบัติ                    
ต่อบุคคลต่างประเภทกันแตกต่างกันออกไป ทีเ่ รียกว่า “การปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
แตกต่ า งกั น (different treatment) นั้ น ใช่ ว ่ า จะกระท� ำ ได้
เสมอไปในทุกกรณีก็หาไม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ได้ บั ญ ญั ติ ว างข้ อ จ� ำ กั ด การกระท� ำ ดั ง กล่ า วขององค์ ก รของรั ฐ ไว้
2 ประการ คือ ประการแรก ห้ามมิให้แบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทโดย
ค�ำนึงถึงศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินยิ มในทางศาสนา แล้วปฏิบตั ติ อ่
บุคคลที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาต่างๆ                
แตกต่างกันออกไป ประการที่สองถึงแม้ว่าการแบ่งแยกบุคคลออกเป็น
ประเภทโดยพิจารณาจากเรือ่ งอืน่ ๆ นอกจากความเชือ่ ทางศาสนาแล้วปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลแต่ละประเภทแตกต่างกัน จะกระท�ำได้และบางกรณีเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� ต้อง
กระท�ำด้วยก็ตาม   แต่การกระท�ำเช่นว่านี้ก็จะต้องมีเหตุผลที่หนักแน่น
ควรค่าแก่การรับฟังด้วย การแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทแล้วปฏิบัติต่อ
บุคคลแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปโดยปราศจากเหตุผลที่ “ควรค่าแก่
การรับฟัง” ถือว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล” ซึ่ง
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม6  ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “การเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
6

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพฯ : บริษทั ส�ำนักพิมพ์วญ
ิ ญูชน จ�ำกัด, 2543), หน้า 94.
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เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม่ ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
จะกระท�ำมิได้” อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นตามมาตรา 30 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า
“มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
โดยที่บทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่ว่า “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงานตาม
ลักษณะของงานในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท�ำงาน” และกฎกระทรวงก�ำหนด
จ�ำนวนคนพิการทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของ
รัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินทีน่ ายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
จะต้องน�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ที่ว่า “ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป             
รั บ คนพิ ก ารที่ ส ามารถท�ำ งานได้ไม่ว่าจะอยู่ใ นต� ำ แหน่ ง ใดในอั ตราส่ วน
ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของ                
หนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน” เป็นการ                
ออกกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานใน
หน่วยงานของรัฐ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งความพิการ
หรือเป็นการแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทแล้วปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันออกไป จึงมีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาว่า การกระท�ำเช่นว่านี้
(การออกกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานใน
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หน่ ว ยงานของรั ฐ ) มี เ หตุ ผ ลที่ ห นั ก แน่ น ควรค่ า แก่ ก ารรั บ ฟั ง หรื อ ไม่
เนื่องจากการแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทแล้วปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันออกไปโดยปราศจากเหตุผลที่ “ควรค่าแก่การรับฟัง”
ถือว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล” ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม หรือมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า
การกระท�ำเช่นว่านี้ (การออกกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับ           
คนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ) เป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 วรรคสี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ            
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อม   
ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พ.ศ. 2550 ทีม่ เี จตนารมณ์ในการคุม้ ครองคนพิการเพือ่ มิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ  รวมทั้งให้คนพิการมี
สิทธิได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่น
จากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ                  
พึ่งตนเอง และโดยที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติซึ่ง
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว7 อนุสัญญาดังกล่าวมีการกล่าวถึงลักษณะ
“ความพิการ” และขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความ
พิการ” ไว้ ประเทศไทยจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีทั่วไปใน
อนุสญ
ั ญา ข้อ 4 ทีต่ อ้ งออกมาตรการทางกฎหมายและด�ำเนินการตามมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบ จารีตประเพณีและ
ทางปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ และในอนุสัญญา
ข้อ 5 ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบตั ิ ได้กำ� หนดให้รฐั ภาคีหา้ มการ
7

โปรดดูรายละเอียดในค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2555
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เลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแห่งความพิการ และประกันให้คนพิการได้รับ
ความคุ ้ ม ครองตามกฎหมายอย่ า งเท่ า เที ย มและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจากการ                
เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุทงั้ ปวง และเพือ่ เป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัด
การเลือกปฏิบัติ อนุสัญญาดังกล่าวยังก�ำหนดให้รัฐภาคีด�ำเนินขั้นตอนที่
เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล                 
ทั้งนี้ อนุสัญญาดังกล่าวได้กำ� หนดไว้ในข้อ 1 ว่า คนพิการ (persons with
disabilities) หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ
สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับ
อุปสรรคนานัปการจะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น และอนุสัญญาดังกล่าวได้
ก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้
ว่าหมายถึง ความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ำกัดบนพื้นฐานของความ
พิการซึ่งมีความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสียหรือท�ำให้ไร้ผลซึ่ง
การยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้ง
ปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมความเป็นพลเมือง หรือด้านอืน่ รวมถึงการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบ
รวมทัง้ การปฏิเสธการช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผล และได้กำ� หนดนิยามของค�ำว่า
“การช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผล” ไว้วา่ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง
ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินสมควรหรือเกินสัดส่วน
เฉพาะในกรณีทจี่ ำ� เป็น เพือ่ ประกันว่าคนพิการได้อปุ โภคและใช้สทิ ธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น เมื่อประเทศไทยเป็น
รัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติแล้ว หน่วยงาน
ของรัฐจึงมีหน้าทีต่ ามพันธกรณี ข้อ 27 (เอ) ทีก่ ำ� หนดว่า ห้ามการเลือกปฏิบตั ิ
เพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านทีเ่ กีย่ วกับการจ้างงาน รวมถึงเงือ่ นไขใน
การคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
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ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพการท�ำงานที่ถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภัย และ(จี) ทีก่ ำ� หนดให้วา่ จ้างคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ
ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าท�ำ
หน้าที่ในต�ำแหน่งใด ย่อมต้องค�ำนึงถึงพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วย
เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities :
CRPD) แล้ว เห็นว่า การออกกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับ              
คนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องสงเคราะห์
คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง และเป็น “การช่วยเหลือที                       ่
สมเหตุสมผล” หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตามพันธกรณีข้อ 27 (จี) ที่ก�ำหนด
ให้ว่าจ้างคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงเป็นการกระท�ำที่
มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟัง ไม่ถือว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติ                 
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล” และไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
วรรคสาม และอาจถือได้ว่า การออกกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 วรรคสี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ             
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลสามารถใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพได้ เช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลอื่ น                  
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และไม่ขัดกับหลักความ             
เสมอภาค

5. วิเคราะห์ปัญหาว่ากฎเกณฑ์การสรรหาคนพิการเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการขัดกับหลักความเสมอภาคหรือไม่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคนพิการเข้ารับราชการนั้น   ก.พ. ได้มี
มติก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคนพิการเข้ารับราชการตามหนังสือ
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ส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยก�ำหนด
วิธีการ 2 วิธีการ ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้เฉพาะกลุ่มคนพิการเท่านั้นที่
มีสิทธิสมัครเข้าเป็นข้าราชการ กล่าวคือ
วิธีการแรก ใช้วิธีการสอบแข่งขัน ก�ำหนดให้เฉพาะคนพิการที่มี                
บัตรประจ�ำตัวคนพิการและเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ของส�ำนักงาน ก.พ. แล้ว เท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน บุคคล
ทั่วไปที่ไม่ใช่คนพิการ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทัว่ ไป (ภาค ก.) ของส�ำนักงาน ก.พ. แล้วก็ไม่มสี ทิ ธิสมัครสอบแข่งขัน  ในการ
ด�ำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุคนพิการเข้ารับราชการถือปฏิบัติตาม               
หลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขของหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (เหมือนกับกรณีการสอบแข่งขันตามหลักทั่วไป)
กล่าวคือ รับสมัครเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ มีประเภท              
ความพิการเหมาะสมกับลักษณะงานมีคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง                
ตรงตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ของส�ำนักงาน ก.พ.
วิ ธี ก ารที่ ส อง ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก ก� ำ หนดให้ เ ฉพาะคนพิ ก ารที่ มี                     
บัตรประจ�ำตัวคนพิการและเป็นผูท้ มี่ วี ฒ
ุ ติ รงกับวุฒทิ ี่ ก.พ. ก�ำหนดให้สว่ นราชการ
สามารถด�ำเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในต�ำแหน่งใดได้
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่
ไม่ใช่คนพิการ แม้ว่าจะมีวุฒิตรงกับวุฒิที่ ก.พ. ก�ำหนดให้ส่วนราชการ                 
สามารถด�ำเนินการประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในต�ำแหน่งใดได้
โดยไม่ตอ้ งสอบแข่งขัน ก็ไม่มสี ทิ ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในการด�ำเนินการ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุคนพิการเข้ารับราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์              
วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2551 กรณีมเี หตุพเิ ศษซึง่ ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
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ราชการและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งได้เนือ่ งจากเป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในวุฒิ
ที่ ก.พ. ก�ำหนด โดยรับสมัครเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ มี
ประเภทความพิการเหมาะสมกับลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับ
ต�ำแหน่งตรงตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง (วุฒิที่ ก.พ. ก�ำหนดให้คัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 มี
จ�ำนวน 63 วุฒิ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 27 ลงวันที่ 27
กันยายน 2554)
การที่ ก.พ. ได้มีมติก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคนพิการเข้า
รับราชการตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2554 โดยก�ำหนดวิธีการ 2 วิธีการ ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้เฉพาะกลุ่ม
คนพิการเท่านั้นที่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นข้าราชการนั้น ถือเป็นข้อยกเว้นของ
หลักทั่วไปของการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการซึ่งต้อง
ใช้วิธีการสอบแข่งขัน  แม้วิธีการแรกจะใช้วิธีการสอบแข่งขันตามหลักทั่วไป
ของการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ แต่ก็มีการจ�ำกัด
กลุ่มไว้เฉพาะคนพิการที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของส�ำนักงาน ก.พ. เท่านัน้ โดยทีผ่ ทู้ สี่ อบผ่านภาคความรูค้ วามสามารถทัว่ ไป
(ภาค ก.) ของส�ำนักงาน ก.พ. ที่ไม่ใช่คนพิการไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน                   
แต่อย่างใด จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า การกระท�ำเช่นว่านี้ (ก�ำหนด          
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคนพิการเข้ารับราชการ ของ ก.พ. ทั้ง 2 วิธีการ
ซึง่ เป็นวิธกี ารทีเ่ ปิดโอกาสให้เฉพาะกลุม่ คนพิการเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิสมัครเข้าเป็น
ข้าราชการ บุคคลที่ไม่ใช่คนพิการไม่มีสิทธิเข้าเป็นข้าราชการ) มีเหตุผลที่          
หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังหรือไม่ เนื่องจากการแบ่งแยกบุคคลออกเป็น
ประเภทแล้วปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปโดยปราศจาก
เหตุผลที่ “ควรค่าแก่การรับฟัง” ถือว่าเป็น “การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคล” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม หรือมีประเด็น
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ที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า การกระท�ำเช่นว่านี้ เป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 วรรคสี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ           
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อม
ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่
เมือ่ พิจารณาค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.158/2550 ทีว่ างหลัก
ว่า “การก�ำหนดให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ มเป็นวุฒทิ กี่ ำ� หนดให้ใช้วธิ กี าร
คัดเลือกแทนการสอบแข่งขันได้ เป็นการให้สทิ ธิเหนือกว่าหรือดีกว่าผูท้ ไี่ ด้รบั
ปริญญาตรีในสาขาเดียวกันแต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม เป็นการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม” และค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.379/2550 ทีว่ างหลัก
ว่า “การก�ำหนดให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ มทุกสาขาเป็นเหตุพเิ ศษทีจ่ ะ
ได้รบั สิทธิคดั เลือกแทนการสอบแข่งขัน เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม”
นั้น เป็นการวางหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันหรือความเสมอกันในศักดิ์
และสิทธิของปริญญา เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายที่
เหมือนกันให้แตกต่างกัน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ที่ได้รับปริญญา
เกียรตินิยมกับผู้ที่ได้รับปริญญาที่ไม่ใช่เกียรตินิยม เนื่องจากการแบ่งแยก
บุคคลออกเป็นประเภทแล้วปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ออกไปโดยปราศจากเหตุผลที่ “ควรค่าแก่การรับฟัง”เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม แต่กรณีก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคนพิการเข้า                   
รับราชการของ ก.พ. ทีเ่ ปิดโอกาสให้เฉพาะกลุม่ คนพิการเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิสมัคร
เข้าเป็นข้าราชการ แม้ว่าจะเป็นการแบ่งแยกบุคคลออกเป็นประเภทแล้ว
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป แต่ก็เป็นกรณีทมี่ เี หตุผลที่
“ควรค่าแก่การรับฟัง” เนือ่ งจากเป็นการด�ำเนินการให้เป็นไปเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
พันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities : CRPD) ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งสงเคราะห์
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คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง และเป็น “การช่วยเหลือที                   ่
สมเหตุสมผล” หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตามพันธกรณี ข้อ 27 (จี) ที่ก�ำหนด
ให้ว่าจ้างคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงเป็นการกระท�ำที่
มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟัง ไม่ถือว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติ                   
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล” และไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
วรรคสาม และอาจถือได้ว่า การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คนพิการเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานของ
รัฐ เป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐ
ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
และไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค

6. บทสรุป
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ที่ มี เจตนารมณ์ ใ นการคุ ้ ม ครองคนพิ ก ารเพื่ อ มิ ใ ห้ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดย                           
ไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิ
ได้รบั สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออืน่ จากรัฐ  
ตลอดจนให้รฐั ต้องสงเคราะห์คนพิการให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละพึง่ ตนเอง และ
โดยที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ  ก�ำหนดให้รัฐภาคี
ห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแห่งความพิการ และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบตั ิ อนุสญ
ั ญาดังกล่าวยังก�ำหนด
ให้รัฐภาคีด�ำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการ              
ช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล เมื่อประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการของสหประชาชาติแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าทีต่ ามพันธกรณีที่

อัจฉราพร พรมุกดา
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ก�ำหนดให้วา่ จ้างคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ การทีห่ น่วยงานของ
รัฐก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งใด ย่อมต้อง
ค�ำนึงถึงพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วย   ดังนั้น การที่บทบัญญัติของ
กฎหมายที่ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการในการรับราชการและ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์การสรรหาคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ดังกล่าวจึงไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค
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การแถลงข่าวและการน�าตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อ
สาธารณะผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่
พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์*

1. บทน�า : บททั่วไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติ
หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดแจ้ง โดยให้การ
รั บ รองศั ก ดิ์ ศ รี ค วามมนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าคและความเสมอของบุ ค คล
(มาตรา 4) อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 5 และมาตรา 30)
โดยบทบัญญัตไิ ม่วา่ จะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทีใ่ ห้การรับรองและคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนนี้ มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายใด
จะขัดหรือแย้งไม่ได้ (มาตรา 6) ดังนั้น องค์กรของรัฐ จะต้องใช้อ�านาจให้
สอดคล้องกับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว (มาตรา 26 และมาตรา 27)
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้รบั รองและให้ความคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกายของประชาชน (มาตรา 32) การจับกุมหรือหรือคุมขังบุคคล
จะกระท�าได้เมื่อมีกฎหมายให้อ�านาจไว้เท่านั้น (มาตรา 32 วรรคสาม)
ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจตามกฎหมายไปกระทบสิทธิและ
เสรีภาพที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ผู้ได้รับความเสียหายย่อมมี
อ�านาจร้องขอต่อศาลให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท�าการเช่นว่านั้นได้
(มาตรา 32 วรรคห้า)
* รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เอก อังสนานนท์
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ในด้านสิทธิของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องสิทธิในเกียรติยศ ชือ่ เสียง และความ
เป็นอยู่ส่วนตัวนั้น รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ในมาตรา 35 อย่างชัดแจ้ง โดย
ห้ามมิให้มีการกล่าวหรือไขข่าว หรือท�ำให้แพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือภาพ
ไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใดไปยังสาธารณชน อันมีผลเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิ
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
ของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามมาตรา 35 วรรคสาม ตอนท้ายของรัฐธรรมนูญ
ฉบับเดียวกัน ได้กำ� หนดให้การเผยแพร่ขา่ วสารแม้กระทบต่อสิทธิดงั กล่าว ก็
สามารถกระท�ำได้ หากเป็นกรณีที่เป็นการประท�ำเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ในกรณีของบุคคลทั่วไป ๆ หากมีการไขข่าวหรือท�ำให้เสียหายใน
ชือ่ เสียง เกียรติยศ หรือความเป็นอยูส่ ว่ นตัว บุคคลทีไ่ ขข่าวหรือเผยแพร่ภาพ
หรือข้อความดังกล่าว ย่อมมีความรับผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิน่ ประมาทบุคคลอืน่ ๆ ตามมาตรา
326, 328 หรืออาจจะเป็นความรับผิดทางแพ่งว่าด้วยละเมิด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 แต่อย่างไรก็ตาม การหมิ่นประมาท
ไม่วา่ กรณีเช่นไร หากเป็นการกระท�ำเพือ่ ป้องกันหรือป้องกันส่วนได้เสียเกีย่ ว
กับตนตามคลองธรรม หรือกระท�ำในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตาม
หน้าที่ หรือเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัย
ของประชาชนย่อมกระท�ำ หรือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการ
ด�ำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมผู้นั้นไม่มีความผิดฐานะ
หมิ่นประมาท ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ซึ่งจะถือเป็น
ข้อกล่าวอ้าง (Defense) ของผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำละเมิดหรือหมิน่ ประมาท
นั้น อันมีผลท�ำให้ไม่ต้องรับผิดในความหมิ่นฐานหมิ่นประมาทหรือละเมิดได้
ประเด็นส�ำคัญ คือ การไขข่าวหรือแพร่ภาพหรือข้อความใด ๆ ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้กระท�ำไปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่เป็นการน�ำตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาในคดีอาญามาแถลงข่าวให้
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การแถลงข่าวและการน�ำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่

สาธารณชนทราบ ผ่านสือ่ มวลชนอย่างเปิดเผย ซึง่ ท�ำให้ผถู้ กู จับหรือผูต้ อ้ งหา
ได้รับความเสียหาย เกิดความอับอาย จะถือว่าการกระท�ำของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจนั้นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาที่ได้รับการรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะสามารถกระท�ำได้หรือไม่
มีความรับผิดหรือได้รับความคุ้มครองหรือยกเว้นมิให้ต้องรับผิดหรือไม่
ในประเด็นนี้ จะเห็นได้วา่ มีประเด็นข้อกฎหมายทีส่ ลับซับซ้อนหลาย
ประการที่จะต้องน�ำมาพิจารณาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมและน�ำมาแถลงข่าวนั้นเอง สิทธิของประชาชนหรือ
สาธารณชนทีจ่ ะรับรูถ้ งึ การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ตลอดจนข่าวสาร
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสิทธิของสื่อมวลชนที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
หลั ก เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น และเสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนที่ มี
พันธะหน้าที่ในการน�ำเสนอข่าวสารให้สังคมได้รับรู้รับทราบด้วยเช่นกัน แต่
การน�ำเสนอข่าวสารของสือ่ มวลชนอาจจะมีผลท�ำให้ผถู้ กู จับได้รบั ความเสียหาย
หรือมีแนวโน้มที่จะถูกตัดสินว่ากระท�ำผิดทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองและ
คุ้มครองผู้ต้องหาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้จนกว่าจะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้กระท�ำผิด ตามมาตรา 39 วรรคสอง อย่างไรก็ตาม การไขข่าว
หรือการเผยแพร่ข้อความหรือภาพเกี่ยวกับอาชญากรรมนั้น อาจจะได้รับ
ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ตามมาตรา 35 วรรคสอง กล่าวคือ
ในกรณีที่การไขข่าวหรือการเผยแพร่ข้อความหรือภาพเกี่ยวกับผู้ต้องหานั้น
จะเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ (Public Interest) ด้วยเหตุผลนี้ การชัง่ น�ำ้ หนัก
ระหว่างการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพเกีย่ วกับสิทธิในชือ่ เสียง และเกียรติยศ
ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องหา จึงต้องด�ำเนินการอย่างสมดุลต่อ
การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ แต่ปัญหาคือ อะไรคือประโยชน์สาธารณะ
มีความหมายกว้างขวางเพียงใด และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีอ�ำนาจ
ก� ำ หนดกฎระเบี ย บในการปฏิ บั ติ ก ารแถลงข่ า วผลการปฏิ บั ติ ง านของ
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เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจนัน้ ควรจะมีการก�ำหนดขัน้ ตอนหรือมาตรการในการแถลงข่าว
ให้เกิดความสมดุลต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ให้ความคุ้มครองอย่างไร
รายงานวิจัยฉบับนี้ จึงได้น�ำเสนอเกี่ยวกับที่มาและความส�ำคัญของ
ปัญหาในการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
ตลอดจนแนวทางทีน่ า่ จะเกิดความสมดุลในการคุม้ ครองผลประโยชน์สาธารณะ
ในการแถลงข่าวของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอีกส่วนหนึ่งด้วย

2. ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
2.1 พัฒนาการในการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแถลงข่าว
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สืบเนือ่ งจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ได้
มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2547 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ให้ก�ำหนด
มาตรการแก้ไข กรณีการเผยแพร่ภาพข่าวเหยื่ออาชญากรรมของสื่อมวลชน
ในลักษณะที่อาจเป็นการละเมิดในความเป็นส่วนตัวซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้
การรับรองและคุ้มครองไว้ กรณีดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ได้เชิญผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ รวมถึงสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 และ
วันที่ 20 ธันวาคม 2547 ต่อมาประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้ลงนามในค�ำสั่งที่ 9/2547 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 แต่งตั้งอนุกรรมการ
เฉพาะกิ จ พิ จ ารณาเรื่ อ งการเผยแพร่ ภ าพข่ า วเหยื่ อ อาชญากรรมของ
สื่อมวลชน เพื่อศึกษาและจัดท�ำข้อเสนอเกี่ยวกับการก�ำหนดหลักเกณฑ์
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การแถลงข่าวและการน�ำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่

หรือแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเผยแพร่ภาพของสือ่ มวลชน เพือ่ ป้องกันมิให้เกิด
การละเมิดความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมและสิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ของผู้ตกเป็นข่าว
ในระหว่างการด�ำเนินการศึกษาของคณะอนุกรรมการข้างต้น
ในปี พ.ศ. 2548 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งที่ 855/2548 ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว
การให้สมั ภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสือ่ มวลชน และการจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์
โดยยกเลิกระเบียบหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับการแถลงข่าวของต�ำรวจไปทั้งหมด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนั้น ได้ก�ำหนดไว้ใน
ข้อ 1.2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
“1.2 แนวทางการปฏิบัติในการให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนทุกแขนง
		 1.2.2 การให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ ... ห้ามให้
ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
			 1.2.2.1 เรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
			 1.2.2.2 เรือ่ งหรือข้อความทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเสียหาย
แก่ทางราชการ
			 1.2.2.3 เรื่องที่เกี่ยวกับค�ำสั่งให้ปฏิบัติในหน้าที่อัน
เป็นระเบียบการภายใน และค�ำสัง่ หรือระเบียบการใดๆ ทีถ่ อื ว่าเป็นความลับ
			 1.2.2.4 เรื่องที่จะเกิดการเสียหายทางชื่อเสียงหรือ
ผลประโยชน์แก่ผู้อื่น เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานท�ำให้แท้งลูก
ความผิดฐานหมิ่นประมาท และเรื่องอื่น ๆ ในลักษณะท�ำนองเดียวกัน
			 1.2.2.5 เรือ่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบหรือเสียหายต่อคดี
โดยเฉพาะคดีที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น เช่น
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การเปิดเผยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่ควรปกปิดเป็นความลับ
แนวทางการสืบสวนสอบสวน การจับกุม ตรวจค้น และการรวบรวมพยาน
หลักฐานต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน เป็นต้น
			 1.2.2.6 เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง
ถ้าหากเปิดเผยต่อประชาชนอาจเป็นแบบที่บุคคลอื่นจะถือเอาเป็นตัวอย่าง
ในการกระท�ำขึ้นอีก เช่น แผนประทุษกรรมต่าง ๆ ของคนร้าย หรือการที่
แสดงถึงการฉ้อโกง การกระท�ำอัตวินิบาตกรรม และวิธีการอันชั่วร้ายอื่น ๆ
		 1.2.3 การให้สัมภาษณ์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเป็น
ผู้ท�ำการสัมภาษณ์ในลักษณะเป็นคนกลาง ห้ามข้าราชการต�ำรวจตอบโต้กับ
ฝ่ า ยผู ้ เ สี ย หาย ผู ้ ต ้ อ งหา หรื อ บุ ค คลใด เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทางราชการ
		 1.2.4 ห้ามน�ำหรือจัดให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือพยาน
มาให้ข่าว แถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง ยกเว้นกรณี
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการ
		 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ห้ามน�ำผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือ
พยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ พระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช
ผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มาให้ข่าว แถลงข่าว หรือให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชนทุกแขนงเป็นอันขาด รวมตลอดถึงการชี้ตัวผู้ต้องหาในลักษณะที่
เป็นการเผชิญหน้าต่อสื่อมวลชนทุกแขนง”
		 นอกจากนี้ ค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า ว ยั ง ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อมวลชนไว้ตาม ข้อ 2 โดยก�ำหนดว่า
		 “ เพือ่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันภยันตราย
มิให้เกิดขึน้ กับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และไม่ให้มภี าพทีไ่ ม่เหมาะสมถูกน�ำเผยแพร่
ทางสื่อมวลชนทุกแขนง อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้
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การแถลงข่าวและการน�ำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่

		 2.1 ห้ามน�ำสื่อมวลชนทุกแขนงไปท�ำข่าวหรือถ่ายภาพ
ในขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้น จับกุม
		 2.2 ห้ามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน หรือพนักงานสอบสวน
อนุ ญ าต หรื อ จั ด ให้ สื่ อ มวลชนทุ ก แขนงถ่ า ยภาพในห้ อ งสื บ สวน หรื อ
ห้องสอบสวน ในขณะท�ำการสืบสวนสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ า ยสื บ สวน หรื อ พนั ก งานสอบสวนผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ
ประโยชน์แห่งคดี
		 2.3 ห้ามอนุญาต หรือจัดให้สอื่ มวลชนทุกแขนงถ่ายภาพ
สัมภาษณ์ หรือให้ขา่ วของผูต้ อ้ งหา หรือผูต้ อ้ งกักขัง ในระหว่างการควบคุมตัว
ของต�ำรวจทั้งภายใน และภายนอกที่ท�ำการ หรือสถานีต�ำรวจ เว้นแต่
พนักงานสอบสวนด�ำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งคดี
		 2.4 ห้ามจัดให้สื่อมวลชนทุกแขนงเข้าท�ำข่าว ขณะเมื่อมี
การให้ผู้ต้องหาน�ำพนักงานสอบสวนไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพ
และหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ใด ๆ ในลักษณะเป็นการตอบโต้ระหว่าง
พนักงานสอบสวน กับผู้ต้องหา หรือบุคคลใด โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเป็น
ผู้สัมภาษณ์ เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้รูปคดีเสียหาย
		 ภายหลังจากที่ส�ำนักงานต�ำรวจต�ำรวจแห่งชาติ ได้ออก
ค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า วออกมา ในทั น ที ทั น ใด ทั่ ง สื่ อ มวลชนและนั ก วิ ช าการได้
วิพากษ์วิจารณ์ค�ำสั่งดังกล่าวอย่างมาก เนื่องจากการห้ามมิให้ข้าราชการ
ต�ำรวจให้สมั ภาษณ์หรือให้ขา่ วแก่สอื่ มวลชน รวมถึงการห้ามถ่ายภาพ ตามที่
ก�ำหนดในข้อ 2.3 นั้น เป็นการตัดสิทธิของสาธารณะที่จะทราบข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพอาชญากรรม รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และยังเป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของสื่อสารมวลชนใน
การเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคมตามหน้าที่ของสื่อมวลชน ในท้ายที่สุดได้มี
การร้ อ งเรี ย นไปยั ง คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ (กขร.)
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อีกส่วนหนึ่งด้วย และท้ายที่สุด กขร. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2549
ลงวั น ที่ 16 มกราคม 2549 ให้ ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ แ ก้ ไขค� ำ สั่ ง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ 855/2548 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
ข้อ 2.3 โดยเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการห้ามน�ำสื่อมวลชนทุกแขนงไป
ท�ำข่าวหรือถ่ายภาพเหยื่ออาชญากรรม หลังจากนั้น ส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0107/ ว 782 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
ส่งไปยังส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 เพือ่ คุม้ ครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล สิทธิสว่ นบุคคล
ในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงได้มีคำ� สั่งที่ 465/2550 ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2550 แก้ไขค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ 855/2548 ลงวันที่
16 พฤศจิกายน 2548 ข้อ 2.3 โดยใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
“2.3 ห้ า มอนุ ญ าตหรื อ จั ด ให้ สื่ อ มวลชนทุ ก แขนงถ่ า ยภาพ
สัมภาษณ์ หรือให้ข่าวของบุคคลดังต่อไปนี้
		 2.3.1 ผูต้ อ้ งหา ในระหว่างการควบคุมของต�ำรวจทัง้ ภายใน
และภายนอกที่ทำ� การหรือสถานีต�ำรวจ
		 2.3.2 เหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งภาพที่มีลักษณะอุจาด
หรือทารุณโหดร้าย หรือล่วงละเมิดสิทธิบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
เกียรติยศ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เว้นแต่พนักงานสอบสวนด�ำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งคดี หรือ
ได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหา เหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหาย”
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2.2 ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติสำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เมื่อมีการแก้ไขค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ 855/2555
ลงวั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2548 โดยค� ำ สั่ ง ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
ที่ 465/2550 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 แล้ว ก็ยังปรากฏอยู่เนืองว่ามี
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมักจะน�ำตัวผูต้ อ้ งหามาแถลงข่าวเสมอ โดยปราศจากยินยอม
ของผูต้ อ้ งหา หรือไม่มเี หตุผลถึงจ�ำเป็นต้องกระท�ำการแถลงข่าวดังกล่าวเพือ่
ประโยชน์แห่งคดีแต่ประการใด
การแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดยการน�ำ
ตัวผูต้ อ้ งหาพร้อมของกลางมาแสดงต่อสือ่ มวลชน ยังคงด�ำรงอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
โดยไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้งผู้ต้องหาให้ความยินยอมจริงหรือไม่ และในทาง
ข้อเท็จจริงนั้น แม้ผู้ต้องหาจะลงลายมือชื่อในบันทึกยินยอมให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจน�ำตัวไปแถลงข่าวก็ตาม ก็น่าเชื่อว่าในสภาวะแวดล้อมที่ผู้ต้องหาถูก
จับกุมและอยู่ในอ�ำนาจควบคุมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ในสภาพเช่นนั้น จึงมี
ความเป็นไปได้ว่า แม้ผู้ต้องหาจะยินยอมลงลายมือให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำตัว
ไปแถลงข่าวก็ตาม แต่ก็น่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจปฏิเสธได้
การยินยอมในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการยินยอมโดยสมัครใจ
อย่างแท้จริง ดังตัวอย่างทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมักจะน�ำตัวผูถ้ กู จับในคดีเกีย่ วกับ
ยาเสพติดมาแถลงผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชนอยู่เนือง ๆ
ผู้ต้องหาจะก้มหน้า ไม่ยอมให้สื่อมวลชนถ่ายภาพใบหน้า สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวย่อมแสดงให้ว่าแท้จริง ผู้ต้องหาไม่ได้เต็มใจ หรือให้ความยินยอม
แต่ประการใด นอกจากนี้ บางกรณี การแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
มีลักษณะเป็นการประจานผู้ต้องหาต่อสาธารณะชน เช่น กรณีที่ผู้ต้องหา
ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำมาแถลงข่าวด้วยวิธีการให้คาบยาบ้าหรือเอาป้าย
เดนมนุษย์หรืออมนุษย์มาติดแทนชื่อผู้ต้องหา ซึ่งกรณีดังกล่าว ถือได้ว่าเป็น
กรณีที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้กระท�ำการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาและศักดิ์ศรี
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ความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องหาที่ได้รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง1
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ยังได้ถกู ผูถ้ กู กล่าวหาในคดีอาญา ฟ้อง
เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเกือบ 100 ล้านบาท
และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีค�ำพิพากษาให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ฐานละเมิดเป็นเงิน 30 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามคดีหมายเลขด�ำที่ 843/2552 คดีหมายเลขแดง
ที่ 1737/2553 อันเนือ่ งมาจากเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจได้สบื สวนสอบสวนและจับกุม
นาวาเอกจักรกฤษณ์ เสขะนันท์ ผอ.กองวิทยาการ กองทัพเรือช่วยราชการ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในข้อหาจ้างวานฆ่า นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี
และได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจับกุมผู้ถูกกล่าวหา พร้อมกับคัดค้านค�ำร้อง
ขอปล่อยตัวชั่วคราว แต่ท้ายที่สุดปรากฏว่าเป็นการจับผิดตัว ซึ่งต่อมา
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ มีค�ำสั่งปล่อยตัวเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552
นาวาเอกจักรกฤษณ์ฯ จึงได้เป็นโจทก์ฟอ้ งร้องเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจเป็นคดีอาญา
และคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายจากการกระท�ำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
จนเกิดความเสียหายแก่โจทก์ โดยไม่ค�ำนึงถึงข้อเท็จจริง กฎหมายและ
ความชอบธรรม โจทก์ตอ้ งถูกคุมขัง หมดอิสรภาพ เสือ่ มเสียชือ่ เสียงวงศ์ตระกูล
และยังเสียหายต่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของโจทก์2
1

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 นางสุนี ไชยรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้
สัมภาษณ์กรณี เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสั่งเขียนชื่อผู้ต้องหาค้ายาบ้าว่า “อมนุษย์” กับ “เดนมนุษย์”
ระหว่างนั่งโต๊ะแถลงข่าว ว่า เป็นการกระท�ำที่ขัดรัฐธรรมนูญชัดเจนอยู่แล้ว เพราะมาตรา 4
รัฐธรรมนูญก�ำหนดชัดเรือ่ งการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ เพราะผูต้ อ้ งหาถือเป็นคนบริสทุ ธิ์
ยังไม่เข้าสู่กระบวนการศาล ต�ำรวจจึงไม่มีสิทธิไปกล่าวหาต่อสาธารณะ หรือแม้จะเข้าสู่
กระบวนการศาลและตัดสินแล้วก็ตาม ต�ำรวจก็ไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ไปกระท�ำกับผู้ต้องหาแบบนี้
โปรดดู “กรรมการสิทธิฯ ฉะต�ำรวจ ติดป้าย อมนุษย์-เดนมนุษย์ ผูต้ อ้ งหา”, สืบค้นจาก http://
hilight.kapook.com/view/38178, (28 กรกฎาคม 2556)
2
เสธ.เป๊กฟ้องแหลก บิก๊ ตร.มัว่ แจ้งข้อหา คดีจา้ งฆ่าองคมนตรี (2552, กรกฎาคม 22),
แนวหน้า, ออนไลน์, สืบค้นจาก http://www.ryt9.com/s/nnd/813945, (28 กรกฎาคม 2556)
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สืบเนือ่ งจากกรณีดังกล่าว ที่ประชุมบริหารของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 5/2554 เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 จึงได้มติให้กองคดีอาญา
ส�ำนักงานกฎหมายและคดี ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พิจารณาก�ำหนด
มาตรการที่เหมาะสมในการแถลงข่าว และการเผยแพร่ภาพที่กระทบต่อ
เกียรติยศ ชื่อเสียง และข้อมูลส่วนบุคคล ท้ายที่สุด ได้มีหนังสือก�ำชับ
ที่ 0011.24/ ว.72 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับ
การแถลงข่าว ฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ค�ำว่าประโยชน์สาธารณะ ตามที่ก�ำหนดในข้อ 1.2.4 ของ
ค�ำสั่งที่ 855/2548 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 หมายถึง ประโยชน์แก่
ส่วนรวมหรือประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น การพิจารณาว่า ในการ
แถลงข่ า วหรื อ เผยแพร่ ข ่ า วสารต่ อ สื่ อ มวลชนได้ จ ะต้ อ งเป็ น กรณี ที่ ก าร
กระท�ำความผิดนั้นเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมและ
การเผยแพร่จะเป็นประโยชน์แก่การด�ำเนินคดี ตัวอย่างเช่น ในคดีฉ้อโกงซึ่ง
มีประชาชนจ�ำนวนมากถูกหลอกลวง การแถลงข่าวหรือเยแพร่ข่าวต่อ
สือ่ มวลชน อาจท�ำให้ผทู้ ถี่ กู หลอกลวงคนอืน่ ทีย่ งั ไม่ได้รอ้ งทุกข์ทราบเรือ่ งและ
มาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มขึ้น ท�ำให้คดีมีพยานหลักฐานเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
ทั้งนี้ การพิจารณาว่ากรณีใดเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือไม่อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการขึ้นไป
นอกจากนี้ ตามหนังสือฉบับดังกล่าว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ยังได้เน้นย�้ำมิให้มีการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับภาพ
เรือ่ งราว หรือข้อมูลอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ตามกฎหมายเฉพาะ
อื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 76 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 มาตรา 27 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เนือ่ งจากกฎหมายดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่
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คุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เป็นการเฉพาะ หากมีการละเมิดกฎหมายดังกล่าว โดยการเผยแพร่ภาพ หรือ
ข้อมูลใด ๆ จะมีโทษทางอาญาอีกส่วนหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีค�ำสั่ง และหนังสือก�ำชับหลายครั้งก็ตาม
แต่ก็ยังปรากฏว่ามีการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวให้ปรากฏต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อมวลชนเสมอ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้ให้ความยินยอม หรือ
การเปิดเผยต่อสาธารณะในลักษณะที่น�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนั้น จะเกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไร
2.3 การวิพากษ์ของสังคมและนักวิชาการต่อการแถลงข่าวของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สื บ เนื่ อ งจากคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ รั บ
การร้องเรียนจากประชาชนเกีย่ วกับการปฏิบตั ใิ นการแถลงข่าวของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ และจากกรณีที่ปรากฏตามสื่อมวลชนทั่วไป คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้มีการระดมความคิดเห็น และพิจารณาศึกษา
กรณีดงั กล่าว โดยด�ำเนินกิจกรรมในหลายลักษณะ เช่น การจัดโครงการสัมมนา
เรือ่ ง “การน�ำผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาไปชีท้ เี่ กิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพและ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ท�ำอย่างไรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2555 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ3 โดยมี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ และนักวิชาการ
ทางกฎหมาย
การสัมมนาดังกล่าว ได้มกี ารเสนอความเห็นและแง่คดิ หลากหลาย
ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนั้นเปิดช่อง
3

“หลายฝ่ายชี้น�ำผู้ต้องหามาแถลงข่าว-ท�ำแผนฯ เสี่ยงละเมิดสิทธิมนุษยชน,”
ออนไลน์, สืบค้นจาก http://www.mcot.net/site/content?id=503f1c100b01d
af128000679#.Ue3yd3_AEcc, (28 กรกฎาคม 2556)
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ให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามเห็นว่า การแถลงข่าวยังเป็นเรือ่ ง
ที่จะต้องด�ำเนินการ แต่ควรรายงานเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยสรุป
พร้อมปิดชือ่ นามสกุลของผูต้ อ้ งหา และสือ่ มวลชนจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และจริยธรรมวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ต้องหา
รศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ ให้ความเห็นว่า กรณีนจี้ ะต้องชัง่ น�ำ้ หนัก
ระหว่างสิทธิส่วนบุคคลของผู้ต้องหา กับประโยชน์สาธารณะที่สื่อมีสิทธิ
น�ำเสนอข่าว สิทธิใดมีน�้ำหนักมากกว่ากันนั้น ตามหลักรัฐธรรมนูญเห็นว่า
สิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นประชาชน เป็นสิทธิที่ไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น สื่อมวลชน
จะต้องเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ต้องหา หากจ�ำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูล
หรือภาพจริง ๆ ก็จะต้องท�ำภาพเบลอ เนื่องจากค�ำว่าประโยชน์สาธารณะที่
ได้รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญในเรื่องการเผยแพร่หรือไขข่าวนั้น ไม่ใช่การ
เปิ ด เผยชื่ อ ผู ้ ต ้ อ งหา แต่ อ าจเป็ น การเปิ ด เผยรู ป แบบการกระท� ำ ผิ ด ซึ่ ง
ประชาชนควรทราบเพื่อระมัดระวังภยันตรายดังกล่าว
ในทางตรงกั น ข้ า ม นายสมหมาย ปาริ จ ฉั ต ต์ รองประธาน
กรรมการ บริษัท มติชน กรุ๊ป จ�ำกัด ได้ให้ความเห็นว่า จะต้องเคารพสิทธิ
ของประชาชนทั่วไปมากกว่าการเคารพสิทธิของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียว
การพิจารณาในประเด็นน�ำเสนอข่าวสารของสื่อนั้น หากจ�ำกัดห้ามน�ำเสนอ
ข่าวสารของผู้ต้องหา สื่อจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอความจริงได้
จนกว่าจะมีคำ� พิพากษาถึงที่สุดแล้วเท่านั้น กรณีนี้ ก็จะถือได้ว่าสื่อมวลชน
ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่
ต่อมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท�ำรายงาน
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ 244/2556 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่อง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง
กรณีการน�ำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปน�ำชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพ
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และการแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน ทัง้ นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้มีข้อพิจารณา ดังนี้
2.3.1 ประเด็นการตรวจสอบ
		
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กำ� หนดประเด็นว่า
การที่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา
ไปน�ำชี้ที่เกิดเหตุประกอบค�ำรับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
เป็นการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35
มาตรา 39 และมาตรา 40 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10
และข้อ 14 หรือไม่ อย่างไร
2.3.2 ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนด้ า น
กฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
		
ส� ำ หรั บ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหามา
แถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนนั้น เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง
ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายฯ ไปยัง
สาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิดงั กล่าวจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในด้านบวกการเผยแพร่ข่าวจึงเป็น
การป้องปรามบุคคลมิให้กระท�ำความผิดและเป็นการกระตุน้ เตือนภัยให้สงั คม
เกิดความระมัดระวัง แต่ในด้านลบเป็นการกระทบสิทธิของผู้ต้องหา และ
สังคมสามารถเรียนรู้วิธีการกระท�ำความผิดผ่านสื่อมวลชนในต่างประเทศ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะเป็นผูแ้ ถลงเกีย่ วกับความคืบหน้าของคดี ซึง่ เป็นการกล่าว
ถึงกรอบการท�ำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยจะไม่มีการให้รายละเอียดของ

534

การแถลงข่าวและการน�ำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่

พยาน เพราะจะท�ำให้พยานเกิดความไม่ปลอดภัย และในบางครั้งอาจก่อให้
เกิดความเสียหายในเรือ่ งของคดีเนือ่ งจากมีการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการแถลงข่าว
ไปซักค้านพยานในชั้นศาล หากมีความต้องการที่จะแถลงข่าวต้องไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่ อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และไม่ ค วรน� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ ญาติ ข อง
ผู้ต้องหามาแถลงข่าว เพราะจะท�ำให้ครอบครัวและบุคคลรอบข้างของ
ผู้ต้องหาได้รับผลกระทบ และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและบุคคล
รอบข้างของผูต้ อ้ งหา โดยสือ่ มวลชนของต่างประเทศจะรายงานความคืบหน้า
ของคดี ตามที่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และจะ
ไม่ลงรายละเอียดของข่าว
		
แม้หน่วยงานจะมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่จะเป็น
การไม่ให้ข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากอาจท�ำให้เกิด ผลกระทบต่อผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลย และญาติของผู้ต้องหาหรือญาติของจ�ำเลย ซึ่งการที่ผู้ต้องหา
หรือบุคคลทีถ่ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดไปท�ำแผนประกอบค�ำรับสารภาพ
และมีการถ่ายภาพเพือ่ น�ำเสนอเป็นข่าวผ่านทางสือ่ ต่าง ๆ ก็ท�ำให้เกิดผลร้าย
ต่อบุคคลนั้น ซึ่งสังคมจะเกิดความไม่ไว้วางใจในตัวบุคคลนั้น รวมทั้งคนใน
ครอบครั ว ของบุ คคลนั้นด้วย การที่ห น่วยงานของรั ฐ มี ก ารออกสื่ อ เพื่ อ
โน้มน้าวให้คนในสังคมยอมรับและประณามว่าบุคคลนั้นกระท�ำความผิด
โดยที่ศาลยังไม่ได้มีค�ำพิพากษา ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้างและ
ประชาชน จึงเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 มาตรา 39 และมาตรา 40 ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ 10 และข้อ 14 โดยบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำผิดทางอาญามีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าบริสทุ ธิ์ จนกว่า
จะพิสูจน์ได้ว่ามีผิดตามกฎหมาย และบุคคลที่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพต้องได้
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รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก�ำเนิด
แห่งความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ควรเป็น
ผูท้ แี่ ถลงความคืบหน้าโดยไม่ตอ้ งน�ำตัวผูต้ อ้ งหาหรือญาติของผูต้ อ้ งหามาร่วม
แถลงข่าวด้วย
2.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ท้ายที่สุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เสนอแนะไปยัง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ให้มีการเน้นย�้ำและก�ำชับไปยังหน่วยงานในสังกัด
เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนและมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติขอทราบและติดตามผลการด�ำเนินการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อประเมินผลต่อไป และเผยแพร่ให้
สื่อมวลชนทุกแขนงได้รับทราบในเรื่องนี้เพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณา
ต่อไปด้วย

3. การปฏิบตั ขิ องส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเกีย่ วกับการแถลงข่าว
มีความชอบธรรม และขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่
3.1 หลักเปิดเผยข้อมูลและการประชาสัมพันธ์กับการแถลงข่าว
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้นก�ำหนดให้ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่ ง ชาติ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและด� ำ เนิ น
กระบวนการคดีอาญาทั้งปวง โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะต้องปฏิบัติงานให้
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สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
ผูต้ อ้ งหา หรือผูเ้ สียหาย หรือบุคคลใด ๆ ในสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนแรก การปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจในการรวบรวม
พยานหลักฐานและการด�ำเนินคดีอาญานัน้ จะต้องได้รบั ความร่วมมือจากสังคม
โดยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า องค์กรต�ำรวจมีประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมอาชญากรรมได้ และเมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นก็สามารถจับกุมน�ำตัว
ผู้ก ระท�ำ ผิ ด มาเข้าสู่ก ระบวนการยุติธรรมได้อย่ า งรวดเร็ วและไม่ ผิ ดตั ว
กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าว จะต้องด�ำเนินการผ่านกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์กรต�ำรวจ หากองค์กรต�ำรวจมีผล
การปฏิบัติงานที่ดี คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ได้รับแล้ว ก็จะท�ำให้องค์กร
ต�ำรวจได้รับความยอมรับและด�ำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสง่างาม
องค์กรต�ำรวจ จึงต้องสร้างกระบวนการและระบบประชาสัมพันธ์
ที่ถูกต้องเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นว่า มีระบบการสืบสวนสอบสวน และ
ป้ อ งกั น ปราบปรามอาชญากรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท� ำ ให้ ป ระชาชนให้
ความร่วมมือ และเคารพย�ำเกรงกฎหมาย อีกทั้งประชาชนยังพร้อมที่จะ
เป็นหูเป็นตาและแจ้งข้อมูลก่อนที่จะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นด้วย4 อีกทั้ง
การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ยังเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่หน่วยงาน
ราชการมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ราชการต่อสาธารณะเป็นหลักการส�ำคัญ และยังเป็นการสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติงาน
ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ อย่ า งไรก็ ต ามในประเด็ น เรื่ อ ง
4

Dorothy Guyot, Policing as though People Matter, (Philadelphia :
Temple University Press, 1991), p.97.
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การน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนั้น มีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญอย่างมาก คือ
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 35 ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลในชื่อเสียง เกียรติยศ และ
ความเป็นส่วนตัว ตลอดจนมาตรา 39 ที่รับรองไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�ำผิด และ
ห้ามรัฐมิให้ปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเยี่ยงผู้กระท�ำผิด ดังนั้น การน�ำตัว
ผู้ต้องหาไปแถลงข่าว จึงไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ และไม่ใช่การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายข้างต้น
โดยทั่วไป การน�ำตัวผู้ต้องหาไป แถลงข่าวจึงไม่อาจจะกระท� ำได้เลย
เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 35 วรรคสอง กล่าวคือ ในกรณีทกี่ ารน�ำ
ตัวผู้ต้องหาไปแถลงข่าวนั้นจะเป็นประโยชน์สาธารณะ
3.2 ประโยชน์สาธารณะกับการก�ำหนดมาตรการในการประชาสัมพันธ์
และแถลงข่าวของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จากกรณีที่รัฐธรรมนูญได้รับรองว่า การแพร่ภาพหรือไขข่าวนั้น
สามารถด�ำเนินการได้ แม้กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล หากการด�ำเนินการนั้น
เป็นประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 35 วรรคสอง ดังนัน้ จึงจะต้องพิจารณา
ว่าประโยชน์สาธารณะหมายถึงกรณีใดบ้าง และในการแถลงข่าวจะต้อง
ก�ำหนดมาตรการอย่างไรจึงจะสมดุลย์ระหว่างผลประโยชน์สาธารณะกับ
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ในทางต�ำรานั้น การพิจารณาว่ากรณีใดจะถือเป็นประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) นั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาเป็นราย
กรณีไปตามข้อเท็จจริง เพราะค�ำว่า ประโยชน์สาธารณะนัน้ มีความหมาย
ที่กว้างขวาง และผันแปรไปได้ตามสภาพของสังคม5 ซึ่งตามรัฐธรรรมนูญ
5

น.11

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป, (กรุงเทพ : หจก.การพิมพ์, 2554)

การแถลงข่าวและการน�ำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่
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แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 2 ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติ
ราชการและการท�ำหน้าที่ขององค์กรของรัฐทั้งหลาย จะต้องกระท�ำเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนทั้งปวง รวมถึงเพื่อสันติสุขและความดีงามร่วมกัน
การนิยามค�ำว่าประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นเรื่องที่นามธรรมและขึ้นอยู่กับ
ความจ�ำเป็นของแต่ละสังคม แต่จะต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับระบอบ
การปกครองและหลักนิติรัฐที่ประเทศไทยได้ยอมรับและให้ความคุ้มครอง
อย่างมั่นคงมานับแต่มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในปี พ.ศ. 2540
เป็นต้นมา
ในทางอาชญาวิทยา การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใน
หน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จะมีวัตถุประสงค์ในการควบคุม
อาชญากรรมและน�ำตัวผูก้ ระท�ำผิดมาเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมอย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง เป็นธรรม สามารถน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้ โดยการลงโทษ
มีวัตถุประสงค์ ในการป้องกันอาชญากรรม (Specific and General
Prevention) ทัง้ ป้องกันมิให้ผกู้ ระท�ำเดิมกระท�ำผิดซ�ำ้ และป้องกันมิให้สงั คม
เลียนแบบการกระท�ำผิดเดียวกันนัน้ อีก ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีอำ� นาจหน้าที่
ในการด�ำเนินมาตรการทัง้ หลายทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมเพือ่ ป้องกันอาชญากรรม
ตามพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมี
ปั ญ หาว่ า การน� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ องหาที่ ถู ก จั บ กุ ม ไปแถลงข่ า วจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันอาชญากรรมได้หรือไม่ ซึง่ มีขอ้ พิจารณาเกีย่ วกับ
การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐที่จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักการที่สำ� คัญ ดังนี้
การด�ำเนินการของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และการก�ำหนดมาตรการใดๆ จะต้องเป็นไปตามหลักการไม่มี
กฎหมาย ไม่มอี ำ� นาจ กล่าวโดยสรุป6 หากฝ่ายปกครองจะก�ำหนดมาตรการ
6

เรื่องเดียวกัน, หน้า 47 - 54.
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ในการป้องกันอาชญากรรม เช่น กรณีนี้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เห็นว่าการ
น�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวจะสามารถป้องกันอาชญากรรมในอนาคตได้
จะต้องสามารถตอบค�ำถามเหล่านี้ได้
1. การด�ำเนินการเกี่ยวกับการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนั้น
เป็นไปตามหลักพอสมควรแก่เหตุ ไม่เป็นการสร้างภาระเกินสมควร และ
มีความเหมาะสมกับข้อเท็จจริง โดยมีรายละเอียดหลักการส�ำคัญ ๆ ดังนี้
		 1.1 มีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสม โดย
พิจารณาจากข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทางข้อเท็จจริง เช่น การแถลง
โดยน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวเป็นวิธีการที่จะสามารถป้องกันอาชญากรรม
ได้และเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้ว ไม่มีวิธีการอื่นหรือไม่
		 1.2 มาตรการที่ใช้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
อาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ กล่าวคือ หากมีการน�ำตัวผูต้ อ้ งหา
มาแถลงข่าวแล้ว อาชญากรรมจะลดลงอย่างมีนัยยะส�ำคัญหรือไม่
		 1.3 มาตราการที่ใช้มีความจ�ำเป็นต้องกระท�ำ ไม่มีทางเลือก
อื่นแล้ว นอกจากการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสาธารณะชนเท่านั้น
ใช่หรือไม่
		 1.4 วิธีการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนั้น เป็นวิธีการที่พอ
สมควรแก่เหตุ เหมาะสม และได้สัดส่วนแห่งความร้ายแรงกับวิธีการป้องกัน
อาชญากรรมหรือไม่
2. หลักความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ในการกระท�ำของ
ฝ่ายปกครอง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักนิติรัฐและนิติธรรม ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในมาตรา 29 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กล่าวคือ วิธีการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนั้น สอดคล้องกับหลักกฎหมาย
และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งในด้านสิทธิส่วนตัวของ
ผู้ต้องหา และสิทธิของสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลสารของทางราชการ
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การแถลงข่าวและการน�ำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่

ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคม
ทัง้ นี้ หากถือตามหลักสิทธิและเสรีภาพในชือ่ เสียง เกียรติยศและความเป็นอยู่
ส่วนตัวถือเป็นสิทธิและเสรีภาพเด็ดขาด ไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้แล้ว สิทธิ
และเสรีภาพของสือ่ มวลชน ก็จะต้องมีความระมัดระวังในการเสนอข่าวเฉพาะ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ จ ะไม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การกระท� ำ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอั น เด็ ด ขาด
จนเกินสมควร มิเช่นนั้น ก็จะถือได้ว่าเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ
และนิติธรรม
3. หลักการห้ามเลือกปฏิบัติโดยอ�ำเภอใจ ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 30 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้
อาจพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางในการแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานภาพ
อาชญากรรม และน�ำตัวผูต้ อ้ งหามาแถลงข่าว หากเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพเด็ดขาดแล้ว เจ้าหน้าที่ตำ� รวจก็ไม่มีอ�ำนาจปฏิบัติได้ในทุกกรณี
4. หลักสุจริต และการห้ามใช้สทิ ธิโดยมิชอบ ซึง่ จะต้องสอดคล้อง
กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 และหากละเมิด ก็จะเป็น
การใช้สิทธิโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421
ดังทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาว่า การน�ำตัวผูต้ อ้ งหามาแถลงข่าวของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ มีวตั ถุประสงค์ทแี่ ท้จริงอย่างไรกันแน่ เช่น เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
อ้างว่าต้องการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบตั งิ านและเพือ่ ป้องกันอาชญากรรม
ในอนาคต แต่แท้จริงแล้ว เจ้าหน้าที่ต�ำรวจต้องการได้รับความดีความชอบ
และการมีชื่อเสียงในทางสังคม โดยการท�ำลายเกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ต้องหาที่ได้รับการคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 35 หรือไม่ อย่างไร
5. หลักการคุม้ ครองความเชือ่ ถือและความไว้วางใจในองค์กรของ
รัฐ ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรของรัฐได้รับความเชื่อถือศรัทธา
และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะ
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ต้องพิสูจน์ได้ว่า การน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชน
สามารถสร้างความเชือ่ ถือและความไว้วางใจจากสังคม ทัง้ จากญาติผเู้ สียหาย
ผู้เสียหาย สังคม ตลอดจนฝ่ายผู้ต้องหา และญาติของผู้เสียหาย และไม่มี
วิธีการสร้างอื่นในการสร้างความถือและศรัทธาต่อองค์กรต�ำรวจได้อีกด้วย
6. หลัก การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่ ง บั ญ ญั ติไว้ ตาม
มาตรา 2 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีก่ ำ� หนด
ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องด�ำเนินการเพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งปวง เพื่อสันติสุข และความดีงามร่วมกันของสังคม
3.3 หลักการตรวจสอบว่าการจ�ำกัดเสรีภาพในการแถลงข่าวของ
ส�ำนักงานต�ำรวจชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
หากพิจารณาว่าการน�ำตัวผูต้ อ้ งหาไปแถลงข่าวต่อหน้าสือ่ มวลชน
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อสารมวลชนแล้ว จะมีส่วนส�ำคัญ
หลายประการทีห่ ลักรัฐธรรมนูญให้ความส�ำคัญและให้คณ
ุ ค่า ได้แก่ เสรีภาพ
ในชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว (Rights to privacy) ของผู้ต้องหา กับ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of expression) และเสรีภาพ
ของสื่อ (Freedom of press) ออกโดยหลักการแล้ว ศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกา ได้ก�ำหนดหลักการส�ำคัญเกี่ยวกับคุณค่าดังกล่าว ดังนี้ 7
1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพของสือ่ มวลชน
นัน้ เป็นสิง่ ทีถ่ อื เป็นสารัตถะส�ำคัญพืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์ (Fundamental
rights) ซึ่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา มาตรา 1 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (The First
Amendment to the United States Constitution) ประกอบค�ำพิพากษา
7

ศิรพิ ล กุศลศิลป์วฒ
ุ ิ และคณะ, อาชญกรรมคอมพิวเตอร์ : รายงานวิจยั ผลกระทบ
จากการพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบาย
ของรัฐกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2555)
หน้า 284-303.
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การแถลงข่าวและการน�ำตัวผู้ต้องหามาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือไม่

ศาลสูงสุดได้ก�ำหนดหลักการส�ำคัญโดยห้ามมิให้มีการปิดกั้นการแสดง
ความคิดเห็น และเสรีภาพของสื่อมวลชน แม้การแสดงความคิดเห็นนั้น
อาจจะก่อให้เกิดลักษณะที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น เพราะผลร้ายดังกล่าวก็
อาจจะคลี่คลายได้ด้วยการน�ำเสนอข้อมูลทุกด้านโดยเสรีจากทุกฝ่าย ฉะนั้น
การสั่งห้ามการน�ำเสนอข้อมูลดังกล่าวโดยสิ้นเชิงโดยอ�ำนาจรัฐ จึงถือเป็น
มาตรการที่เกินจ�ำเป็นและขัดต่อรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติรับรองเสรีภาพการแสดง
ความคิดไว้อย่างเด็ดขาด แต่เสรีภาพอาจถูกจ�ำกัดได้ เช่น การก�ำหนดความ
รับผิดทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นหรือการน�ำเสนอ
ข่าวสาร อาจกระท�ำได้ หากเข้าเงื่อนไขบางประการ เช่น การเผยแพร่ภาพ
ลามกอนาจารที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน (Child pornography) ข้อมูล
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดการยุยงให้กระท�ำผิดกฎหมาย (advocacy of illegal
conduct) หรือก่อให้เกิดการต่อสู้ (fighting words) อย่างชัดแจ้ง หรือ การ
หมิ่นประมาท หรือการละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคล (defamation and
invasion of privacy) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การจ�ำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนในการน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ผู้บริหารงานภาครัฐ
หรือการด�ำเนินกิจการภาครัฐนัน้ จะไม่สามารถถูกจ�ำกัดได้ รวมถึงไม่สามารถ
ฟ้องร้องสื่อมวลชนในข้อหาหมิ่นประมาทได้ โดยศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา
พิจารณาเห็นว่า การวิพากษ์วิจารณ์องค์กรของรัฐจะก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะอย่างแท้จริง รวมถึงการวิจารณ์คำ� พิพากษาด้วย ก็ต้องห้ามมิให้มี
การฟ้ อ งร้ อ งทางอาญาแต่ ป ระการใด ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการห้ า มมิ ใ ห้ มี
การวิพากษ์วิจารณ์ค�ำพิพากษาของศาล ยิ่งจะเป็นผลร้ายต่อกระบวนการ
ยุติธรรมโดยรวม เว้นแต่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า สื่อมวลชน
ที่เสนอข้อมูลผิดพลาดนั้น มีเจตนาหรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหาย และ
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ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ยังจงใจเสนอข่าวสารอันเป็นเท็จนั้น
เช่นนี้ สื่อมวลชนก็จะต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย8
2. หลักเกณฑ์การก�ำหนดมาตรการใด ๆ ในการจ�ำกัดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิด
การก�ำหนดมาตรการของรัฐในการจ�ำกัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น เช่น กรณีของการแถลงข่าว หากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มีคำ� สัง่ ห้ามแถลงข่าวใด ๆ หรือเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจให้สมั ภาษณ์ใด ๆ โดยเด็ดขาด
มาตรการนี้ย่อมขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่ได้รับ
ความคุม้ ครองตามกฎหมาย และในขณะเดียวกัน ยังขัดต่อสิทธิของประชาชน
ที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ การเข้าถึงการให้บริการของรัฐ ฯลฯ ย่อมถือว่า
เป็นมาตรการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง
ในทางข้อเท็จจริง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งและ
บันทึกสั่งการ ก�ำชับห้ามมิให้น�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว แต่ได้ก�ำหนด
ข้อยกเว้นหลัก ๆ ได้แก่ ความยินยอมของผูต้ อ้ งหา หรือเพือ่ ประโยชน์แห่งคดี
จึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณา กล่าวคือ มาตรการที่ก�ำหนดนั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือไม่ หากพิจารณาตามหลักรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา จะมี
มาตรวัดหรือเกณฑ์ ดังนี้
1. กฎเกณฑ์หรือมาตรการที่ก�ำหนดนั้น มีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้
หรือไม่ และข้อก�ำหนดนั้น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายหรือไม่
2. กฎเกณฑ์หรือมาตรการที่ก�ำหนดนั้น มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งรัฐและความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวดทีจ่ ะต้อง
ก�ำหนดมาตรการนั้น (compelling state interest)
3. กฎเกณฑ์หรือมาตรการที่ก�ำหนดนั้น เป็นวิธีการที่เหมาะสม
แล้ว และร้ายแรงน้อยที่สุด ที่จะต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อัน
8

เรื่องเดียวกัน, หน้า 288.
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เป็นผลประโยชน์ของสาธารณะ (narrowly-tailored to serve a significant
governmental interest)9
จากทฤษฎีกฎหมายและหลักการดังกล่าว จึงน�ำมาสูก่ ารวิเคราะห์
ว่า หลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการน�ำ
ตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนั้น ชอบด้วยหลักการตามกฎหมายปกครองและ
หลักการตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรมี
มาตรการอย่างไรในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารทีส่ ามารถตอบสนองผลประโยชน์
อันจ�ำเป็นของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการน�ำ
ตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. บทวิเคราะห์
เมื่อได้พิจารณาถึงหลักกฎหมาย และเหตุผลในการน�ำตัวผู้ต้องหา
ไปแถลงข่าวต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติแล้ว
มีข้อพิจารณา ดังนี้
1. การด� ำ เนิ น การของส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น ประโยชน์
สาธารณะหรือไม่ กรณีนี้ หากพิจารณาว่าการด�ำเนินการดังกล่าวเป็น
การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
สาธารณชนในประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม
ตลอดจนจะมีผลเป็นการยับยัง้ อาชญากรรมในอนาคตด้วย ซึง่ ล้วนแต่วา่ เป็น
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยเช่นกัน
2. การน�ำตัวผู้ต้องหาไปแถลงข่าวต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชนนั้น
ถือเป็นการละเมิดสิทธิในชื่อเสียง เกียรติยศ และความเป็นส่วนตัวอย่าง
ชัดแจ้ง ตลอดจนข้อสันนิษฐานตามรัฐธรรมนูญที่ให้สันนิษฐานไว้ว่าผู้ถูกจับ
9

เพิ่งอ้าง, หน้า 286-287.
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เป็นผู้บริสุทธิ์ไว้จนกว่าศาลจะมีคำ� พิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท�ำผิด ตามที่ได้
น�ำเสนอในส่วนหลักกฎหมาย และข้อวิพากษ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3. แนวการปฏิบัติของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นการ
ยอมรับแนวการปฏิบัติที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาโดยชัดแจ้ง และ
เป็นการยอมรับในการใช้ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural violence)
ของสังคมผ่านกระบวนการประจานผู้ต้องหาที่แสดงผ่านสื่อมวลชน โดยมุ่ง
หวังผลในเชิงป้องกันมิให้ประชาชนที่มีแนวโน้มจะกระท�ำผิดได้กระท�ำการ
เลียนแบบ ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่ารัฐได้ใช้มาตรการที่ละเมิด
กฎหมาย หรื อ หลั ก นิ ติ รั ฐ เสี ย เอง ย่ อ มหมายความว่ า กลไกของรั ฐ ใน
กระบวนการยุติธรรม นั้นเอง ไม่สามารถธ�ำรงรักษาระบบนิติรัฐไว้ได้แล้ว
เช่นนี้ย่อมไม่สามารถอ้างระบบนิติรัฐยันกับบุคคลใด ๆ ได้ เนื่องจากองค์กร
บังคับใช้กฎหมายได้ละเมิดและการใช้ความรุนแรงต่อผู้ต้องหาเสียเองแล้ว
4. แนวทางในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่สมดุล
ระหว่างการเคารพสิทธิของผู้ต้องหา และประโยชน์ของส่วนรวมนั้น ควร
ด�ำเนินการอย่างไร
4.1 การน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นประโยชน์
สาธารณะหรือไม่
		 ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรต�ำรวจนับเป็นผลประโยชน์สาธารณะแต่การเปิดเผยชื่อ ใบหน้า
รวมถึงรูปพรรณสัณฐานผูต้ อ้ งหาผ่านสือ่ มวลชนนัน้ นักวิชาการทัว่ ไปเห็นว่า
ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์สาธารณะ หรือจะมีประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่อย่างใด มีผลเป็นเพียงท�ำให้เกิดความรับรูข้ องสังคมเท่านัน้ ในทางกลับกัน
เป็นการละเมิดสิทธิของผูต้ อ้ งหาด้วย สิทธิของผูต้ อ้ งหาในฐานะของประชาชน
นั้นได้รับการปกป้องโดยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิทธิที่ไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นไม่ว่า
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ต�ำรวจหรือสื่อมวลชนจึงมีหน้าที่จะต้องเคารพสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
ของผูต้ อ้ งหาด้วย ด้วยเหตุนใี้ นการน�ำตัวผูต้ อ้ งหามาแถลงข่าวนัน้ จึงไม่สมควร
ด�ำเนินการ แม้ตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จะก�ำหนดไว้วา่ จะต้อง
ได้ รั บ การถามถึ ง ความเต็ ม ใจหรื อ ยิ น ยอมในการที่ จ ะแถลงข่ า วหรื อ ใน
การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะก็ตาม แต่ในทางความเป็นจริง
ผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมของต�ำรวจนั้น ย่อมไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ให้
ความยินยอมไม่ได้
4.2 การพิจารณาว่า การน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลข่าวการจับกุม
จะมีผลเสียหายต่อผู้ต้องหาและญาติผู้ต้องหาเกินสมควรหรือไม่
		 จากข้อเท็จจริงทีป่ รากฏ เมือ่ มีการน�ำเสนอข่าวต่อสือ่ มวลชน
แล้ว โดยปกติแล้วการเสนอข่าวของสือ่ มวลชนนัน้ ย่อมท�ำให้สาธารณชนเชือ่
ไปแล้ ว ว่ า ผู ้ ต ้ อ งหานั้ น เป็ น ผู ้ ที่ ก ระท� ำ ผิ ด จริ ง ทั้ ง ที่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม
ยังไม่สิ้นสุด10 ซึ่งจะมีผลเสียหายต่อสิทธิของผู้ต้องหาและญาติของผู้ต้องหา
เป็นอย่างยิง่ นอกจากนี้ ยังมีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ การน�ำตัวผูต้ อ้ งหา
ไปแถลงข่าวนั้นหาได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่ประการใดไม่ เนื่องจาก
การจัดการแถลงข่าวนั้นไม่มีผลในควบคุมอาชญากรรมได้เลย ดังจะเห็นว่า
มีการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ายังมีการ
กระท�ำผิดในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องเช่นเดิม ดังนั้น ข้ออ้างที่ว่าการน�ำตัว
ผู้ต้องหามาแถลงข่าวจะช่วยป้องกันมิให้มีการกระท�ำผิดเกิดขึน้ ในอนาคตได้
จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่มีความหนักแน่น และไม่มีความชอบธรรมที่จะอ้างได้
อีกทัง้ แท้จริงแล้ว ก็เป็นทีร่ บั รูว้ า่ การแถลงข่าวของต�ำรวจนัน้ เป็นการแสดงผล
เพื่อขอรับความดีความชอบเท่านั้น
10

		“The risk of media identification of crime suspects,” [Online.],
available at: < http://www.inbrief.co.uk/media-law/media-identification-ofsuspects.htm>, (accessed July 30, 2013)
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4.3 วิธีการแถลงข่าวและการประชาสัมพันธ์ของต�ำรวจ ควรจะ
ด�ำเนินการอย่างไร
		 จากการศึกษา พบว่าองค์กรต�ำรวจต่างประเทศ มีขอ้ กังวลใน
ลักษณะเดียวกัน คือ การละเมิดสิทธิของผูต้ อ้ งหา และการคุม้ ครองประโยชน์
ของสาธารณะ เช่น องค์กรต�ำรวจของอังกฤษ ได้ด�ำเนินการตามคู่มือ
การด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ของวิทยาการต�ำรวจ หรือ Guidance on
Relationships with the Media11 ซึ่งจะแนะน�ำให้ประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติขององค์กรต�ำรวจต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในกรณีของ
ผู้ต้องหานั้น มีค�ำแนะน�ำให้พยายามหลีกเลี่ยงการน�ำเสนอชื่อของผู้ต้องหา
หรือผูถ้ กู จับต่อสือ่ มวลชน แม้กฎหมายจะไม่ได้หา้ มไว้ และโดยปกติสอื่ มวลชน
ก็จะสามารถค้นหาชื่อผู้ถูกจับเสนอต่อสาธารณะได้อยู่แล้ว แต่ไม่ให้น�ำตัว
ผู้ต้องหามาแถลงต่อสื่อมวลชนแต่ประการใด
		 ในขณะเดียวกัน แม้สาธารณชนจะมีสทิ ธิทลี่ ว่ งรูถ้ งึ กระบวนการ
บริหารงานยุติธรรม หรือการปฏิบัติงานของภาครัฐ แต่ก็ไม่ใช่ว่าสื่อมวลชน
จะเสนอข่ า วได้ทั้งหมด องค์ก รสื่อสารมวลชนของหลายประเทศ จึ ง มี
ข้อแนะน�ำต่อสื่อมวลชนที่คล้ายคลึงกัน คือ ทั้งข้อที่ปฏิบัติได้ และข้อห้าม
มิให้สื่อข่าวสารหรือไม่ควรเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาบางประการ
เช่น
		 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อ้ งหาทีส่ ามารถเสนอต่อสาธารณะได้ เช่น
ชื่อบุคคล อายุ สถานที่อยู่ การท�ำงาน สถานะสมรส ข้อกล่าวหา ชื่อบุคคลที่
เป็นเหยื่อ หน่วยงานที่จับกุม หรือข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ท�ำการ
จับกุม เป็นต้น ส่วนข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย ได้แก่ ผู้ต้องหาให้การอย่างไร
ลักษณะการกระท�ำผิดเป็นอย่างไร ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพหรือ
11

College of Policing, Guidance on Relationships with the Media, APP
Reference Material, May 2013.
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ลักษณะของผู้ต้องหา ผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ หรือพยานหลักฐาน
ใด ๆ จากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ภาพหรือข้อมูลที่ตรงกับวัตถุพยาน
ของกลางที่ถูกตรวจสอบและยึดมาได้ ประวัติการกระท�ำผิดต่าง ๆ ในอดีต
พยานหลักฐานทางคดีต่าง ๆ
		 กรณีภาพของผู้ต้องหาที่ยังไม่ถูกจับได้นั้น อาจจะมีการ
เผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ หากการเผยแพร่ภาพนั้น จะไม่กระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากการเผยแพร่ภาพ
ผู้ต้องหาที่ยังไม่ถูกจับได้นั้น จะช่วยให้ได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณชน
ในการจับกุมผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษต่อไป ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีการเผยแพร่ภาพ
พร้อมประวัติการกระท�ำผิดในอดีตเพื่อท�ำให้สาธารณชนได้ระมัดระวังและ
กระตือรือร้นในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจต่อไป นอกจากนี้ ศาลและ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ไม่ควรด�ำเนินการอันมีท�ำให้สื่อมวลชนไม่อาจถ่ายภาพ
ผู้ต้องหาได้ ในกรณีที่ผู้ต้องหานั้นอยู่ในสาธารณสถาน แต่ทั้งห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือศาล ด�ำเนินการน�ำผู้ต้องหามาแถลงข่าวโดยเด็ดขาด12
		 ส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อตักเตือนสังคม ที่จะถือว่าเป็น
ประโยชน์สาธารณะนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักการต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าเป็น
การเผยแพร่เพือ่ ให้จบั กุมตัวผูต้ อ้ งหามาด�ำเนินคดีได้ และอาจจะท�ำให้สงั คม
เรียนรู้ว่าในการป้องกันอาชญากรรมเป็นส�ำคัญ ต�ำรวจจึงควรเสนอข่าวสาร
เฉพาะประเด็นอันเป็นเหตุและปัจจัยที่ท�ำให้ผู้กระท�ำผิดก่ออาชญากรรม
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สังคมในการหาทางแก้ไขและป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเป็นส�ำคัญเท่านั้น
12

		Oregon Newspaper Published Association, News Media and the Court,
[Online]., available at: <http://www.orenews.com/web/legal/newsmediacourt.
php> ( accessed July 30, 2013)
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5. จากทฤษฎีและหลักกฎหมายทีเ่ สนอไว้ในหัวข้อที่ 3 นัน้ จะเห็นได้วา่
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักกฎหมายที่ให้อ�ำนาจแก่องค์กรต�ำรวจในการ
เผยแพร่ข่าวสารอาชญากรรม และวิธีการที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำตัวผู้ต้องหา
มาแถลงข่าวต่อสาธารณะ เปรียบเทียบปรับหลักเกณฑ์หรือมาตรวัดตาม
หลักการกระท�ำของฝ่ายปกครอง และหลักเกณฑ์การตรวจสอบความชอบ
ด้วยหลักรัฐธรรมนูญของการกระท�ำทางปกครองหรือมาตรการของรัฐแล้ว
จะเห็นได้ว่า การน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว ตามบทวิเคราะห์ ข้อ 1 - 4 นั้น
ไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจอย่างชัดเจนในการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว
ของผู้ต้องหา แม้จะมีบทบัญญัติในมาตรา 35 วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้เผยแพร่ขา่ วสารต่อสาธารณะได้
แต่จะต้องเป็นประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่เนื่องจากสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้ต้องหาเป็นสิทธิเด็ดขาดและไร้เงื่อนไข ในขณะที่การแสดงความคิดเห็น
(Freedom of Expression) หรือการเผยแพร่ข่าวสาร หรือ Freedom of
the Press ซึ่งมีข้อจ�ำกัดบางประการ จึงไม่อาจอยู่เหนือกว่าสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้ต้องหาที่จะไม่ถูกประจาน หรือการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อหน้า
สือ่ มวลชนได้ ดังนัน้ เมือ่ ไม่มกี ฎหมายให้อำ� นาจอย่างแจ้ง และการด�ำเนินการ
เกินความจ�ำเป็นในการป้องกันอาชญากรรม ประกอบกับการแถลงน�ำตัว
ผู้ต้องหามาแถลงข่าวไม่ได้มีส่วนในการช่วยลดอาชญากรรมได้อย่างมี
นัยยะส�ำคัญ มาตรการที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติน�ำมาใช้เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมด้วยการน�ำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวการจับกุม จึงเป็นสิ่งที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เกินขอบเขตของกฎหมายปกครอง เกินความจ�ำเป็นใน
การปฏิบัติการตามหลักกฎหมายที่ได้กล่าวอ้างไปแล้ว
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5. ข้อเสนอแนะ
ดังที่ได้วิเคราะห์ในส่วนที่ 4 นั้น จะเห็นได้ว่า มาตรการที่ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติน�ำมาใช้ โดยการให้มีการแถลงข่าวการจับกุมตัวผู้ต้องหา
ต่อหน้าสื่อมวลชน ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ และหลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท�ำของฝ่ายปกครอง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงสมควรยกเลิก
หลักการน�ำตัวผูต้ อ้ งหามาแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนอย่างเด็ดขาด ไม่วา่ ผูต้ อ้ งหา
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรต�ำรวจ ยังมี
ความส�ำคัญอย่างมากต่อการด�ำรงอยู่อย่างสมเกียรติขององค์กรต�ำรวจว่า
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักสิทธิ
ในการรับรูข้ า่ วสารทางราชการของสาธารณชนด้วย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จึงควรด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การจั ด ให้ มี โ ฆษกและที ม งานของหน่ ว ยงานต� ำ รวจทุ ก ระดั บ
แถลงข่าวด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งน�ำตัวผูต้ อ้ งหามาแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนด้วย
2. หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องหาทุกประการ
เว้นแต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการเกิดเหตุ และมูลเหตุการกระท�ำผิด
ตลอดจนรายงานที่จ�ำเป็นส�ำหรับความผิดที่มีลักษณะที่มีเกี่ยวกับกระท�ำผิด
ต่อเนื่อง และมีความจ�ำเป็นต้องเปิดเผยลักษณะการกระท�ำให้เพียงพอ
เพือ่ ให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิม่ เติมแก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
3. การเปิดเผยภาพผูต้ อ้ งหา จะกระท�ำได้เฉพาะกรณีทยี่ งั ไม่สามารถ
จับกุมตัวผูต้ อ้ งหาได้เท่านัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประชาชนได้ระมัดระวังภัย หรือแจ้ง
เบาะแสให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เพือ่ ท�ำการจับกุมตัวผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษเท่านัน้
ทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงข้อเสนอแนะบางประการ แต่ในทางปฏิบตั ิ
แล้ว อาจจะมีข้อเท็จจริงบางประการที่จ�ำเป็นต้องมีการเผยแพร่ข้อเท็จจริง
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เกี่ยวกับการกระท�ำผิดมากกว่าที่กล่าวไปแล้ว เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในระดับ
ปฏิบัติการจะต้องใช้ความระมัดระวังและดุลพินิจ และน�ำข้อเท็จจริงใน
แต่ละกรณีมาพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีการกระท�ำ
ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดหลักนิติรัฐโดยองค์กรต�ำรวจเอง ซึ่งหากมีการปฏิบัติที่
ถูกต้องแล้ว ท้ายทีส่ ดุ จะน�ำมาซึง่ ความน่าเชือ่ ถือขององค์กรต�ำรวจโดยประชาชน
และความร่วมมือของสาธารณะที่มีต่อองค์กรต�ำรวจ ท�ำให้องค์กรต�ำรวจ
สามารถควบคุมอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท�ำให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีสงบสุขนั่นเอง

