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ศาลเยาวชนและครอบครัวกับสิทธิมนุษยชน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ *
ศาลคดีเด็กและเยาวชนเปิดท�ำการวันที่ 27 มกราคม 2495 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำความผิด จึงมีวธิ ี
พิจารณาคดีเป็นพิเศษและมีผู้พิพากษาสมทบมาช่วยพิจารณาพิพากษาและ
ช่วยอบรมเด็กและเยาวชน หลังจากท�ำงานมาระยะหนึง่ พบว่าปัญหาของเด็ก
และเยาวชนที่ ก ระท� ำ ความผิ ด มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ปั ญ หา
ครอบครัว พ.ศ.2534 จึงได้นำ� คดีครอบครัวมาให้ศาลนีพ้ จิ ารณาพิพากษาด้วย
โดยจัดตัง้ เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวขึน้ ระหว่างนัน้ พ.ศ.2532 ประชาคม
โลกได้ประกาศอนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the
Child) ซึง่ ให้ความคุม้ ครองสิทธิของเด็กไว้หลายประการ โดยก�ำหนดมาตรการ
ในวิธพี จิ ารณาคดีและมาตรการแก้ไขฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำความผิด
ไว้หลายประการ ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ใน พ.ศ.2535
แต่ยงั ไม่มกี ฎหมายอนุวตั การให้เป็นไปตามอนุสญ
ั ญา กระทัง่ พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ.2553 ประกาศใช้บงั คับ ประเทศไทยจึงสามารถยกมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดขึ้นสู่ระดับสากล
* ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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Convention on the Rights of the Child 1989

สาระส�ำคัญ
1) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ
และความปลอดภัย
2) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี
และภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
3) สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ให้รอดพ้นจากการท�ำร้าย การล่วง
ละเมิด การละเลย การน�ำไปขาย การใช้แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์
โดยมิชอบในรูปแบบอื่นๆ
4) สิทธิในการมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเอง

ข้อ 40
1. รัฐภาคีจะส่งเสริมให้มกี ารตรากฎหมาย ก�ำหนดกระบวนวิธพี จิ ารณา
จัดตั้งหน่วยงานและสถาบัน ซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา
ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) การก�ำหนดอายุขนั้ ต�ำ่ ซึง่ เด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่านัน้ จะถูกถือว่าไม่มี
ความสามารถที่จะฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้
(ข) เมื่ อ เห็ น ว่ า เหมาะสมและเป็ น ที่ พึ ง ปรารถนาให้ ก� ำ หนด
มาตรการที่จะใช้กับเด็กเหล่านั้น โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการตุลาการ
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองตามกฎหมายจะได้รับ
การคุ้มครองอย่างเต็มที่อยู่
2. การด�ำเนินการต่างๆ เช่น ค�ำสั่งให้มีการดูแล แนะแนวและควบคุม
การให้ปรึกษา การภาคทัณฑ์ การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและ
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ฝึกอบรมวิชาชีพ และทางอื่นๆ นอกเหนือจากการให้สถาบันเป็นผู้ดูแล
จะต้องมีไว้เพื่อประกันว่า เด็กจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสมแก่
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องเด็ก และได้สดั ส่วนกับสภาพการณ์และความผิดของเด็ก

United Nations Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice: The Beijing Rule
1985
ข้อ 18.1 ควรมีมาตรการที่หลากหลายในการวางข้อก�ำหนดเพื่อให้
ผูม้ อี ำ� นาจเลือกทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการใช้สถานกักกัน โดยใช้มาตรการบางอย่างที่
สามารถใช้ควบคู่กันได้ ได้แก่ การเอาใจใส่ดูแล การแนะแนว การเฝ้าดูอย่าง
ใกล้ชิด การคุมประพฤติ ค�ำสั่งให้เข้ารับการปรึกษาแบบกลุ่ม หรือกิจกรรม
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

United Nations Guidelines for the Prevention of
Juveniles Delinquency 1990 (The Riyadh Guidelines)
หลักขั้นมูลฐาน
1. การป้องกันการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนมีความส�ำคัญต่อการ
ป้องกันอาชญากรรมในสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มุ่งให้สังคมน�ำความ
เมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ไปปรับใช้ และความหวังในภายหน้าว่า
เยาวชนจะสามารถพัฒนาทัศนคติทจี่ ะไม่ประกอบอาชญากรรมได้ในอนาคต
2. ความส�ำเร็จของสังคมในการป้องกันการกระท�ำผิดของเด็กและ
เยาวชนขึน้ อยูก่ บั ความพยายามทีจ่ ะให้หลักประกันในการพัฒนาคนหนุม่ สาว
ได้อย่างกลมกลืน  โดยให้การส่งเสริมบุคลิกภาพของคนหนุม่ สาวตัง้ แต่เมือ่ อยู่
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ในวัยเด็ก
3. เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ข องการตี ค วามข้ อ แนะน� ำ นี้ ควรตี ค วามให้
สอดคล้องกับหลักเบือ้ งต้นทีม่ งุ่ ให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลาง เยาวชนควรมีบทบาท
เต็มที่ และมีส่วนร่วมในสังคม ไม่ควรมุ่งแต่เพียงการพิจารณาให้การอบรม
ขัดเกลาและควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
4. ในการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำนี้ ให้เป็นไปตามระบบกฎหมายของ
ประเทศ ควรมุ่งความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชนซึ่งควรริเริ่มแผนการในการ
ป้องกันต่างๆ ตั้งแต่เมื่ออยู่ในวัยเด็ก
5. ควรรวบรวมความก้าวหน้าของนโยบายในการป้องกันการกระท�ำ
ผิดของเด็กและเยาวชน ทีม่ คี วามจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญ รวมทัง้ ศึกษาระบบ
และมาตรการต่างๆในการท�ำงานร่วมกัน ควรหลีกเลี่ยงการลงโทษเด็กใน
ความผิดทางอาญา และการลงโทษให้อยู่ในสถานที่ควบคุมส�ำหรับความ
ประพฤติที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการพัฒนาของเด็ก และ
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ...
6. ควรพัฒนาบริการพื้นฐานต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนแผนการต่างๆ
เพือ่ ป้องกันเด็กและเยาวชนกระท�ำผิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในทีท่ ยี่ งั ไม่มหี น่วย
งานต่างๆได้ถูกจัดตั้งขึ้น หน่วยงานทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุม
ทางสังคมควรเป็นหน่วยงานแหล่งสุดท้าย

บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎกติกาสากล
ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาพิพากษาทัง้ คดีอาญา คดีแพ่ง และ
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ในคดี อ าญา พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให้ศาลเยาวชน
และครอบครัวมีบทบาทให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและ
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เยาวชนที่กระท�ำความผิดโดยไม่ต้องควบคุมตัวในสถาบันใด อันเป็นการ
อนุวัตรการตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ข้อ 40.2 กล่าวคือ
การตรวจสอบการจับ
เมือ่ เด็กและเยาวชนมาถึงศาล ศาลต้องตรวจสอบการจับ ในระยะเริม่
แรกใช้บงั คับกฎหมาย พบปัญหามากเรือ่ งตรวจสอบการจับ ปัจจุบนั นี้ ปัญหา
ดังกล่าวคลีค่ ลายไปประมาณร้อยละ 99 เนือ่ งจากหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย
ต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบการจับลงตัวเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ ภายใน
24 ชั่วโมง เมื่อพนักงานสอบสวนรับตัวเด็กและเยาวชนต้องน�ำตัวมาส่งศาล
ศาลตรวจสอบ 2 ประเด็น คือ การจับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ
เจ้าพนักงานต�ำรวจปฏิบัติต่อเด็กชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่กฎหมาย
ให้ศาลสั่งเพียงประเด็นเดียว คือ หากการจับไม่ชอบให้ศาลปล่อยตัวเด็กไป
ไม่ได้บัญญัติว่า หากเจ้าพนักงานต�ำรวจปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนไม่ชอบ
ศาลจะต้องสัง่ อย่างไร กรณีเด็กและเยาวชนมามอบตัวไม่ตอ้ งมีการตรวจสอบ
การจับ แต่ศาลจะถามพนักงานสอบสวนว่าประสงค์จะให้ควบคุมตัวเด็ก
และเยาวชนไว้หรือไม่
การควบคุม
เมือ่ ตรวจสอบการจับแล้ว ศาลจะมีคำ� สัง่ ควบคุมหรือไม่ควบคุมตัวเด็ก
และเยาวชน ถ้ า ไม่ ค วบคุ ม ก็ จ ะมอบตั ว เด็ ก และเยาวชนให้ พ ่ อ แม่ ห รื อ
ผูป้ กครองรับตัวกลับไป แต่ถา้ ควบคุม บิดามารดาหรือผูป้ กครองขอประกันตัว
ถ้าศาลให้ประกันตัว ก็คืนตัวเด็กและเยาวชนให้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองไป
เช่นกัน ถ้าไม่ให้ประกันตัวก็จะส่งเด็กและเยาวชนไปยังสถานแรกรับของ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งกรมพินิจฯ มีหน้าที่ดูแลแก้ไข
บ�ำบัดฟื้นฟูเด็กต่อไป

6

ศาลเยาวชนและครอบครัวกับสิทธิมนุษยชน

การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่ศาลปล่อยให้กลับบ้าน เดิมศาลมิได้ด�ำเนิน
การอย่างใดต่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษาก�ำหนด
มาตรการว่าเด็กและเยาวชนต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เช่น คุมประพฤติ ให้เด็ก
และเยาวชนปฏิ บั ติ ต ามค� ำพิ พ ากษาที่ ก� ำหนดไว้ แต่ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ตามมาตรา 73 วรรคท้าย ก�ำหนดว่า กรณีที่ศาลปล่อยเด็กและเยาวชนกลับ
บ้าน หากศาลเห็นจ�ำเป็นให้เด็กและเยาวชนเข้ารับค�ำปรึกษาแนะน�ำหรือ
เข้ากิจกรรมแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูใด ให้ศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดมาตรการเช่นว่านั้น
ดังนั้น ศาลสามารถเริ่มท�ำ Counseling และกิจกรรมแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนตั้งแต่เมื่อเด็กและเยาวชนมาถึงศาล เท่ากับเป็นการตีเหล็กเมื่อ
ยังร้อน คือ เริ่มด�ำเนินกระบวนการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูได้ทันที ศาลเยาวชน
และครอบครัวได้ด�ำเนินการก่อตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและประสาน
การประชุมเพือ่ แก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวประจ�ำศาลเยาวชน
และครอบครัวทั่วราชอาณาจักรเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ในศูนย์ให้ค�ำ
ปรึกษาฯ มีนักจิตวิทยาประจ�ำ มีผู้พิพากษาสมทบที่ผ่านการอบรมมาช่วย
เป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา (counselor) ศาลจะส่งเด็กและเยาวชนในกรณีทงั้ ทีป่ ล่อย
เด็กและเยาวชนกลับบ้าน ไม่ว่าจะปล่อยโดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ตาม
ให้ ไ ปรายงานตั ว ที่ ศู น ย์ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาฯ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนเข้ า สู ่
กระบวนการปรึกษาแนะน�ำ ซึ่งเป็นกลไกหรือเครื่องมือส�ำคัญในการแก้ไข
บ�ำบัดฟื้นฟู ไม่ใช่เป็นเพียงขั้นตอนแนะน�ำว่าเด็กและเยาวชนควรจะปฏิบัติ
ตัวอย่างไร แต่เป็นกระบวนการหาสาเหตุของการกระท�ำความผิด เพื่อให้
ทราบว่าสมควรใช้วิธีการในการแก้ไขเด็กอย่างไรต่อไป โดยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะสัง่ ให้ทกุ คดีเข้าไปยังศูนย์ให้คำ� ปรึกษาฯ แต่จากรายงานของศูนย์
ให้ค�ำปรึกษาฯ ซึ่งได้ส่งมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทุกเดือนนั้น
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พบว่า ขณะนี้มีศาลเยาวชนและครอบครัวบางจังหวัดไม่ด�ำเนินการส่งเด็ก
และเยาวชนเข้าศูนย์ให้ค�ำปรึกษาฯ จึงขอให้ศาลดังกล่าวให้เด็กและเยาวชน
ไปรายงานตัวต่อศูนย์ให้ค�ำปรึกษาฯ ด้วย
การแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู
เมื่อผ่านขั้นตอนของการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแล้ว ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะ
รายงานต่อศาลว่า สาเหตุของการกระท�ำความผิดคืออะไร และควรจะแก้ไข
เด็กและเยาวชนอย่างไร ศาลก็จะมีค�ำสั่งให้เด็กและเยาวชนเข้ารับกิจกรรม
แก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูต่างๆ ซึ่งสามารถท�ำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอค�ำพิพากษาหรือ
รอพนักงานอัยการฟ้อง หากเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้ารับกิจกรรมบ�ำบัดให้ความ
ร่วมมือดี จะมีรายงานของกิจกรรมดังกล่าวเข้ามา เมื่อพนักงานอัยการยื่น
ค�ำฟ้องและเด็กและเยาวชนรับสารภาพ ศาลจะพิจารณาจากรายงานเหล่านี้
ว่า เด็กปรับปรุงตัวดีขึ้นหรือไม่ ท�ำให้การตัดสินใจในขั้นตอนการพิพากษา
สะดวกขึ้ น กรณี ที่ เ ด็ ก และเยาวชนสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมได้ ดี
ศาลอาจมีคำ� สัง่ รอการลงโทษก็ได้ แต่หากยังไม่สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ศาลอาจมีค�ำสั่งให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม หรือศาลอาจมีค�ำสั่งให้
คุมประพฤติโดยให้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมอีกก็ได้ หรือพิพากษาให้
ส่งตัวไปฝึกอบรมก็ได้
กิจกรรมแก้ไขบัดฟื้นฟูมีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมค่ายทหาร ซึ่ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีโครงการทีจ่ ะท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างศาลเยาวชนฯ กับกองทัพบก เรื่องของการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชน ขณะนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวบางจังหวัด เช่น ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดบุรรี มั ย์ได้เริม่ ด�ำเนินโครงการในลักษณะนีแ้ ล้ว โดยประสาน
งานกับค่ายทหารในพื้นที่ เพื่อส่งเด็กไปเข้าค่ายอบรมซึ่งจะอบรมคล้าย
การอบรมทหารเกณฑ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 กองทัพบก เคยเข้าไปบันทึก
ภาพกิจกรรม รวมถึงรายการหนึ่งในพระราชด�ำริของช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี
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ก็เข้าไปถ่ายท�ำรายการด้วย เมือ่ จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพบก
ขึ้นแล้ว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะแจ้งไปยังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เพื่อประสานงานกับค่ายทหารในพื้นที่
ขอส่ ง เด็ ก และเยาวชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม นั บ เป็ น นิ มิ ต หมายที่ ดี ใ นการ
ท�ำความร่วมมือกับหน่วยงานทหาร ในการให้เด็กและเยาวชนได้รบั การแก้ไข
บ�ำบัดฟื้นฟูต่อไป
ส�ำหรับกิจกรรมนอกเหนือจากนี้ เช่น กิจกรรมบรรพชาสามเณร
ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ที่มีพระวิทยากรมาช่วยอบรม กิจกรรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรมโดยได้รบั ความร่วมมือจากกรมการศาสนา เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา
ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
กับกรมการศาสนา โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่งบุคลากรไปช่วย
ด�ำเนินกิจกรรม แต่ในปีนี้กรมการศาสนาแจ้งว่าจะใช้บุคลากรของกรมการ
ศาสนาในต่างจังหวัดเข้ามาด�ำเนินการ
กิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์เป็นกิจกรรมแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเชิง
จิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ในกรณีที่เด็กมีปัญหาด้าน
ครอบครัว เช่น ปัญหาด้านการเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่น เพราะความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัวเป็นจุดเริม่ ต้นของการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน โดยนักจิตวิทยา
ที่ประจ�ำอยู่ในแต่ละศาลซึ่งผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ด�ำเนินการ
ค่ายครอบครัวสัมพันธ์มกี ารอบรมโดยให้พอ่ แม่ผปู้ กครองและเด็กเข้ารับการ
อบรม 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการแนะแนวพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดู
เด็ ก วั ย รุ ่ น และแนะแนวเด็ ก และเยาวชนเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
หลังจากนั้นเมื่อผ่านไป 2 เดือน จะเรียกมาเข้าค่ายอีกครั้ง โดยจะสอบถาม
พ่อแม่ผู้ปกครองว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่ รวมถึงถามเด็ก
และเยาวชนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองดีขึ้นหรือไม่ด้วย แล้วค้นหาวิธีแก้ไขกันต่อไป
แต่ เ ดิ ม เคยมี กิ จ กรรมค่ า ยครอบครั ว สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารจ้ า งครู ห รื อ
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นักจิตวิทยารวมถึง organizer มาจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครองและเด็กมา
ร่วมกิจกรรมร้องร�ำท�ำเพลงเสร็จแล้วให้กลับบ้าน เมือ่ ถึงบ้านพ่อแม่ผปู้ กครอง
กับเด็กและเยาวชนก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิม ปัญหาจึงไม่ได้รับการแก้ไข
ดังนั้น กิจกรรมลักษณะแบบเดิมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวแต่อย่างใด
กิจกรรมค่าย EQ - MQ เป็นการปรับพฤติกรรมของเด็ก และยังมี
กิจกรรมฝึกอาชีพ โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบางแห่งสามารถ
ประสานกับหน่วยงานภายนอกไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ
ต่างๆ รับเด็กและเยาวชนไปฝึกงานเพื่อประกอบอาชีพต่อไป แต่เดิมหน่วย
งานภายนอกไม่คอ่ ยอยากรับเด็กและเยาวชนไปฝึกอาชีพ เพราะเกรงเด็กและ
เยาวชนจะไปก่อความเดือดร้อน ดังนั้น ก่อนที่จะส่งเด็กและเยาวชนไปฝึก
อาชีพ เด็กและเยาวชนควรผ่านกิจกรรมแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูต่างๆ แล้วตาม
สมควร หน่วยงานภายนอกจะมีความมั่นใจรับเด็กและเยาวชนไปฝึกอาชีพ
ต่อไปได้ หรือบางศาลก็ฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนเอง โดยปรับปรุงพื้นที่
ในศาลและไปขอความร่วมมือจากครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัย
สารพัดช่าง เป็นต้น ให้มาช่วยสอนกิจกรรมฝึกอาชีพต่างๆ เช่น การฝึกเขียน
ลายไทย ซึ่งเด็กและเยาวชนที่สามารถเขียนลายไทยได้นั้น สมาธิของเด็ก
จะนิ่ง ไม่วอกแวก สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ เมื่อเด็กและเยาวชน
ผ่านการฝึกอาชีพแล้ว เด็กและเยาวชนจะมีอาชีพที่จะเลี้ยงดูตนเองต่อไปได้
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นนีล้ ว้ นเป็นกิจกรรมบ�ำบัดแก้ไขฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชน
ต่างๆ ที่มีอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัว
การสร้างเครือข่ายชุมชนติดตามดูแลพฤติกรรม
ขัน้ ตอนต่อไปหลังจากศาลปล่อยตัวเด็กและเยาวชนกลับบ้าน ศาลจะ
ประสานกับเครือข่ายชุมชนเพื่อให้เครือข่ายชุมชนช่วยดูแล ศาลจ�ำเป็นต้อง
สร้างเครือข่ายกับชุมชนขึน้ มาก่อน โดยขอความร่วมมือให้ชมุ ชนช่วยดูแลเด็ก
และเยาวชน และรายงานให้ศาลทราบว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมอย่างไร
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เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือเทศบาลต�ำบล มีบคุ ลากรทีม่ ใิ ช่ขา้ ราชการ
เป็นบุคลากรทีเ่ ป็นชาวบ้าน เช่น พ่อใหญ่แม่ใหญ่ พ่ออุย๊ แม่อยุ๊ ทีต่ อ้ งการดูแล
ชุมชนของตนให้เป็นสังคมที่ดี ก็จะมาช่วยดูแลเด็กและเยาวชนให้ หรืออาจ
เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน ขณะนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้จัดท�ำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซึ่งกศน.
มีสถานศึกษาทั่วประเทศ 9,000 กว่าแห่ง เดิมมีบางกรณีที่เด็กและเยาวชน
ขอไปเรียน กศน. เพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกฝึกอบรม ซึง่ ศาลไม่อาจทราบได้วา่ เด็ก
และเยาวชนไปเรียนจริงหรือไม่ และผลการเรียนเป็นอย่างไร เมื่อท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ กศน.แล้ว กศน.จะเป็นผู้รายงานให้ศาลทราบว่า
เด็กไปเรียนจริงหรือไม่ หากชุมชนให้ความร่วมมือดูแลเด็กและเยาวชน สิ่งที่
จะเกิดขึ้นคือ พลังสังคมควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกเป็นขั้นตอนที่จะเกิด
ขึ้นเอง เมื่อสังคมเห็นว่าทุกภาคส่วนควรร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชน จะเกิดพลังสังคมในการควบคุมกันเองโดยอัตโนมัติ จะเห็นได้ว่า
งานการแก้ไขเด็กและเยาวชนมิใช่งานทีผ่ ใู้ ดผูห้ นึง่ จะท�ำได้โดยล�ำพัง ต้องช่วย
กันทุกภาคส่วน และเนือ่ งจากทุกคนเห็นว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นปัญหา
ส�ำคัญที่ควรร่วมมือช่วยกันแก้ไข เมื่อศาลแสดงความประสงค์ว่าอยากจะท�ำ
กิจกรรมใดขึ้นมา มักจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เป็น
อย่างดีเสมอ
การด�ำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัว มิใช่เป็นเพียงการ
พิจารณาพิพากษาคดีบนบัลลังก์เท่านั้น งานของศาลเยาวชนต้องช่วยแก้
ปัญหาต่างๆ ของสังคม โดยใช้กลไกและเครื่องมือต่างๆ ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
ในศาลเยาวชนและครอบครัวจ�ำเป็นต้องมีวิจารณญาณสูง ในการพิจารณา
ว่าเด็กและเยาวชนมีปัญหาอะไร เด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมแบบไหน และ
เด็กและเยาวชนสมควรได้รบั การแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูดว้ ยวิธกี ารอย่างไร รวมถึง
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องเป็นนักบริหารทีด่ ใี นการหาวิธกี ารทีจ่ ะประสานความร่วมมือ
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ภายในองค์กรซึ่งมีบุคลากร หลากหลายและประสานความร่วมมือกับหน่วย
งานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนทีก่ ระท�ำความผิด เนือ่ งจากเครือ่ งมือส�ำหรับการแก้ไขบ�ำบัดเด็ก
และเยาวชนบางอย่างต้องสร้างขึ้นมาเอง โดยพยายามท�ำให้หน่วยงานต่างๆ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือช่วยกันแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชน
ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ด�ำเนินการสร้างความร่วมมือในระดับ
ชาติ ในหลากหลายรูปแบบอันเป็นเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดได้ใช้ในการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดมีหน้าที่สานความร่วมมือในระดับจังหวัดต่อไป
การประสานการประชุม
นอกจากศาลเยาวชนและครอบครัวมีบทบาทเชิงอ�ำนาจในการแก้ไข
บ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู เ ด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท� ำ ความผิ ด แล้ ว พระราชบั ญ ญั ติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
ยังให้ศาลเยาวชนและครอบครัวด�ำเนินการประสานการประชุมเพื่อเปิด
โอกาสให้ผเู้ สียหาย จ�ำเลย และชุมชน ได้มโี อกาสร่วมกันปรึกษาหารือ โดยมี
ผู้ประสานการประชุม นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ช่วยอ�ำนวยการ
ประชุม ซึ่งหากตกลงยินยอมกันได้ก็จะก�ำหนดเป็นแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูขึ้น
ให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท�ำความผิดปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองให้กลับเป็นพลเมืองดีของสังคม แผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูนี้ อาจ
ก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้ผเู้ สียหายและชุมชนร่วมมือกับเด็กและเยาวชนในการปฏิบตั ิ
ต่างๆ ได้ด้วย หากเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูส�ำเร็จ
ผู้ประสานการประชุมจะรายงานให้ศาลทราบ และศาลอาจยุติคดีได้โดย
ไม่ต้องมีค�ำพิพากษา ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่จะไม่มีประวัติ
ติดตัวไปว่า เคยต้องค�ำพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตาม
แผนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูได้ ศาลก็จะมีค�ำพิพากษาตามที่เห็นสมควรต่อไป

12

ศาลเยาวชนและครอบครัวกับสิทธิมนุษยชน

การพิพากษาคดี
พระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้อำ� นาจศาลเยาวชนและครอบครัวหลายประการ
เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมแก่การแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�ำ
ความผิดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีคืนสู่สังคม
เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีเสร็จแล้ว
อาจยังไม่มีค�ำพิพากษา แต่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู
ตนเองก่อนก็ได้ เช่น ให้เข้ากิจกรรมแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูต่างๆ รวมทั้งแผนแก้ไข
บ�ำบัดฟื้นฟูก็ดี หากเด็กและเยาวชนสามารถแก้ไขตนเอง ศาลอาจยุติคดีโดย
ไม่มคี ำ� พิพากษา หรือ อาจพิพากษาให้รอการลงโทษ รอการก�ำหนดโทษ และ
ก�ำหนดเงือ่ นไขคุมความประพฤติ หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถแก้ไขตนเอง
ศาลก็จะมีค�ำพิพากษาตามที่เห็นสมควรต่อไป
แม้ในกรณีที่ศาลพิพากษายกฟ้องปล่อยจ�ำเลยไป แต่ศาลยังเห็นว่า
เด็กและเยาวชนนั้นมีปัญหาด้านพฤติกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว
มีอ�ำนาจคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนนั้นไว้ โดยก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ
ให้ปฏิบัติได้ด้วย
นอกจากนัน้ ศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยมีโรงพยาบาล
เฉพาะทางอยู่ในสังกัด คือ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ดูแลรักษา
เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางจิตเวชตามค�ำสั่งศาลได้อีกด้วย
กระบวนการต่างๆ ที่พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 สร้างขึ้นล้วนเป็นการ
อนุวัตรการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ให้รัฐภาคีต่างๆ ด�ำเนินการแก้ไข
บ�ำบัดฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชน โดยไม่ตอ้ งควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไว้ในสถาบัน
แต่ใช้วิธีการครอบครัวบ�ำบัด ชุมชนบ�ำบัด หรืออื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง

13

จิรนิติ หะวานนท์

มาตรฐานวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยอยูใ่ น
ระดับแนวหน้าของเอเชีย ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สถานการณ์การเคลื่อนย้ายพลเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านมาสู่
ประเทศไทย และจากประเทศไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านจะทวีความรุนแรง
ขึ้น แต่มาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท�ำความผิดในประเทศ
อื่นของอาเซียนยังไม่อยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย จึงเป็นปัญหาที่
ทุกประเทศในอาเซียนจะต้องพยายามเข้าใจระบบกฎหมายและวิธปี ฏิบตั ติ อ่
เด็กและเยาวชนของกันและกัน และพยายามยกระดับมาตรฐานให้ใกล้เคียง
กันมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในอาเซียนด้วยกัน

*****
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เกริ่นน�ำ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มักได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถิ่นก�ำเนิดของ
การออกเสียงประชามติสมัยใหม่ เนื่องจากการออกเสียงประชามติได้กลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางการเมืองของชาวสวิส ควบคู่ไปกับการท�ำงาน
ของระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทน ในขณะเดียวกันสถาบัน
การออกเสียงประชามติทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยังได้กลายมาเป็น
ตัว แบบให้ กับ ประเทศอื่น ๆ ในการพัฒนากระบวนการประชาธิ ปไตย
สมัยใหม่ของตนเองขึ้น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น
ในกรณีของประเทศไทย ได้จัดให้มีการลงประชามติของประชาชน
เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กล่าวคือ
เป็นการประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยมีผมู้ าใช้สทิ ธิ 25,978,954 คน
คิดเป็น 57.61% อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศไทยนั้น การออกเสียง
ประชามติ แม้นว่าจะมีกฎหมายรองรับ แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่อาจถือได้ว่า
เป็ น ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องการใช้ สิ ท ธิ ข องพลเมื อ ง เนื่ อ งจากกฎหมาย
ได้กำ� หนดเงือ่ นไข ขัน้ ตอน และผลความผูกพันไว้เป็นหลายทาง เช่น การริเริม่
* ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”
(นธป.) รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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ทีต่ อ้ งมาจากฝ่ายบริหาร เป็นต้น ฉะนัน้ ในเบือ้ งต้นนี้ จึงกล่าวได้วา่ การออกเสียง
ประชามติยงั ไม่ได้เป็น “สิทธิ” ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ควรแก่การศึกษาและพิจารณาประสบการณ์ของ
ประเทศที่มีการออกเสียงประชามติของพลเมืองอย่างเป็นปึกแผ่น อย่างเช่น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าประเทศไทยควรทีจ่ ะรับรอง “สิทธิ” ของพลเมือง
ของไทยในเรื่องดังกล่าวไว้ ต่อไปหรือไม่ ในลักษณะใด และอย่างไร

สภาประชาชน (พลเมือง) กลางแจ้ง กับรากฐานของการตัดสินใจ
ทางตรงของพลเมือง
พั ฒ นาการของรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงในสวิ ต เซอร์ แ ลนด์
เป็ น ผลจากบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเงื่ อ นไขแวดล้ อ มที่ ส� ำ คั ญ
หลายประการด้วยกัน ปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ทีม่ สี ว่ นผลักดันการพัฒนารูปแบบ
การมี ส ่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยทางตรง
ในการเมืองสวิส ก็คือธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดประชุมสภาประชาชน
(หรือพลเมือง) กลางแจ้งในระดับท้องถิน่ และมลรัฐ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นรากฐานรองรับ
กระบวนการตัดสินใจทางตรงในระดับสหพันธรัฐที่พัฒนาขึ้นในเวลาต่อมา
ในเรือ่ งนี้ Jos Verhulst และ Arjen Nijeboer ได้อธิบายว่า สภาประชาชน
ของชาวสวิส นั้น (public assembly) ตั้งอยู่บนหลักการส�ำคัญ 4 ประการ
ได้แก่1 ประการแรก หลักความเสมอภาค (Principle of equality) ระหว่าง
พลเมืองทีเ่ ข้ามาร่วมประชุม ประการทีส่ อง หลักอ�ำนาจสูงสุดเป็นของปวงชน
(Principle of popular sovereignty) ประการที่สาม หลักการตัดสิน
ด้วยเสียงข้างมาก (Principle of majority rule) อันเป็นผลทีเ่ กิดตามมาจาก
กระบวนการเจรจาโต้แย้งถกเถียงด้วยเหตุด้วยผลประการสุดท้าย หลักการ
1

Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy : Facts and Argument
about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 13.
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มอบอาณัตกิ ารตัดสินใจแก่ทปี่ ระชุม (Mandate principle) ในความเป็นจริงแล้ว
ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่สมาชิกในชุมชนทุกคนจะเข้ามาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจได้ทุกครั้งไป แต่ก็ต้องถือว่าผลการตัดสินใจของที่ประชุมสภา
ประชาชน ย่อมมีผลผูกพันต่อสมาชิกในชุมชนการเมืองนั้นทั้งหมด
ด้วยเหตุทหี่ ลักการดังกล่าว ปรากฏอยูใ่ นกระบวนการออกเสียงตัดสินใจ
ของประชาชนในสภากลางแจ้งทั้งในระดับท้องถิ่นและมลรัฐมายาวนาน
จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า ประชาธิ ป ไตยทางตรงในประเทศ สวิ ต เซอร์ แ ลนด์
มีตน้ ก�ำเนิดจากการเมืองการปกครองระดับท้องถิน่ และระดับมลรัฐ2 มาตัง้ แต่
ก่อนจะมีการสถาปนาสหพันธรัฐสวิสในปี ค.ศ. 1848
ในภายหลั ง การสถาปนาระบอบการเมื อ งภายใต้ รั ฐ ประชาชาติ
สมัยใหม่ ธรรมเนียมการร่วมกันใช้อำ� นาจการปกครองในแบบสภาประชาชน
เริม่ หายไปจากหลายเมือง แต่ถงึ กระนัน้ หลักการพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วมใช้
อ�ำนาจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรง ก็มิได้สูญหายไปจากสังคม
สวิสเสียทีเดียว หากแต่หลักการประชาธิปไตยทางตรงที่เคยปรากฏในสภา
ประชาชนได้เปลี่ยนรูปมาเป็น “การออกเสียงประชามติ” (Referendum)
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่แทน3 กล่าวคือ แม้การมาร่วมประชุม
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และอภิปรายเหตุผลข้อโต้แย้งถกเถียง
ในสถานที่เดียวกันเช่นในอดีตจะเป็นไปไม่ได้อีก แต่กระบวนการอภิปราย
ถกเถียงในประเด็นสาธารณะ (public debate) ก็ได้ปรากฏขึน้ ในรูปแบบใหม่
นั่นคือ การจัดเวทีสาธารณะ และการจัดอภิปรายโต้แย้งระหว่างตัวแทน
2

Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A
Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in
Europe, p. 120.
3 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument
about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 14.
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ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง “การริเริ่มเสนอประเด็นตัดสินใจร่วมกันโดยประชาชน”
(initiative)
การแทนที่กระบวนการตัดสินใจในสภาประชาชนกลางแจ้ง ด้วย
กระบวนการออกเสียงประชามติ ปรากฏชัดเจนในปี ค.ศ. 1848 ตัวอย่างเช่น
ในมลรัฐ Schwyz และ Zug ทันทีทมี่ กี ารสถาปนาระบอบสหพันธรัฐขึน้ พร้อม
กับการจัดโครงสร้างระบบการเมืองการปกครองมลรัฐใหม่ ก็ได้มีการยกเลิก
กระบวนการจัดประชุมตัดสินใจประเด็นสาธารณะระดับมลรัฐในรูปของสภา
ประชาชนกลางแจ้งแล้วบัญญัติกฎหมายรับรอง “สิทธิริเริ่มเสนอประเด็น
สาธารณะ” (public initiative)4 โดยประชาชนจ�ำนวนหนึ่งสามารถร่วมกัน
ใช้สิทธิยื่นข้อเสนอต่อรัฐ ให้น�ำประเด็นสาธารณะหรือข้อกฎหมายเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง มาจั ด ให้ ป ระชาชนทั้ ง หมดได้ อ อกเสี ย งลงประชามติ ตั ด สิ น ใจ
ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลร้อยละ 85 ของประเทศก็ยังคงรักษาจารีตปฏิบัติ
ในการเปิดให้ประชาชนได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือในรูป “สภาประชาชน”
โดยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก ก็ ยั ง คงจั ด ให้ มี “สภาประชาคมหมู ่ บ ้ า น”
(Community assembly) อย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับการจัดประชุมสภาประชาชนกลางแจ้งเพื่อตัดสินใจประเด็น
สาธารณะในระดับมลรัฐนัน้ ปัจจุบนั ยังคงปรากฏให้เห็นในมลรัฐเพียง 2 แห่ง
เท่านั้น คือ Appenzell Innerrhoden และ Glarus โดยรัฐธรรมนูญมลรัฐ
ยังคงธ�ำรงรักษา “สภาประชาชนกลางแจ้ง” (Landsgemeindekantone)
ให้ด�ำรงอยู่เช่นในอดีต แต่ในยุคสมัยปัจจุบัน มีลักษณะส�ำคัญแตกต่างจาก
การจัดประชุมสภาประชาชนกลางแจ้งในอดีตคือ ในอดีตบุคคลทีจ่ ะสามารถ
4

Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument
about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 14. ; Kris W. Kobach,
“Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds., Referendum around
the World: The Growing Use of Direct Democracy, pp. 100-101
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เข้าร่วมประชุมและออกเสียงตัดสินใจในสภาประชาชนกลางแจ้งได้นั้น
ต้องเป็นพลเมืองชาย แต่ในปัจจุบัน ได้เปิดกว้างส�ำหรับพลเมืองผู้หญิงด้วย
กระทั่งในปี ค.ศ. 1990 ศาลสูงแห่งสหพันธรัฐ (Federal Supreme Court)
จึงมีคำ� พิพากษารับรองให้สตรีมสี ทิ ธิรว่ มออกเสียงตัดสินใจในสภาประชาชน
กลางแจ้งได้ในทุกระดับ
		

การสถาปนาระบอบสหพันธรัฐสวิสกับการเปลีย่ นผ่านสูค่ วามเป็น
รัฐประชาชาติ
รู ป แบบการตั ด สิ น ใจทางการเมื อ งบนฐานของฉั น ทามติ ข องปวง
ประชาชนในรัฐนัน้ ปรากฏในดินแดนสวิตเซอร์แลนด์มาตัง้ แต่กอ่ นการปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศสแล้ว นั่นคือ ในช่วงที่ดินแดนแว่นแคว้นของชาวสวิสเมืองต่าง ๆ
ตกลงท�ำสนธิสัญญาร่วมกันเป็นพันธมิตรทางการทหารอย่างหลวม ๆ ในรูป
“สมาพันธรัฐสวิส” (Swiss Confederation) โดยสมาพันธรัฐมีบทบาทจ�ำกัด
เพียงการตัดสินในเรื่องกิจการระหว่างประเทศเท่านั้น อ�ำนาจการตัดสินใจ
ในนามสมาพันธรัฐอยูท่ อ่ี งค์คณะผูแ้ ทนรัฐสมาชิก (meeting of confederates,
Tagsatzung)
อย่างไรก็ตาม การรวมตัวในรูปสมาพันธรัฐสวิสดังกล่าว ถูกท�ำลายลง
เมื่อกองทัพฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงปลายปี
ค.ศ. 1791 หลังจากนั้นฝรั่งเศสได้สถาปนาระบอบการเมืองและจัดระเบียบ
ทางการปกครองใหม่ โดยฝรัง่ เศสได้จดั ให้มกี ารประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญสวิสขึน้
(Constitutional assembly) และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญสวิสฉบับแรก
ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1798 ส่งผลให้ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ภายใต้
ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐหนึง่ เดียว (united Helvetic Republic)
เป็นระบบการเมืองแบบตัวแทน และตั้งอยู่บนหลักการให้อ�ำนาจอธิปไตย
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เป็นของปวงชน (popular sovereignty) 5
ภายใต้ “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเฮลเวติก” (Constitution of
the Helvetic Republic) สวิตเซอร์แลนด์เป็นสาธารณรัฐหนึ่งเดียวที่มิอาจ
แบ่งแยกได้ (one and indivisible) สถาบันทางการเมืองสวิสประกอบด้วย
สภาผู ้ แ ทนราษฎรระดั บ ชาติ ท� ำ หน้ า ที่ อ งค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ฝ่ า ยบริ ห าร
ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี 5 คน มีการแยกอ�ำนาจขององค์กรตุลาการ
ออกจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ มีการรับรองสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคในทางการเมือง โดยเฉพาะ
การให้สิทธิการเลือกตั้งแก่พลเมืองในทุกพื้นที่ของแต่ละเมือง (canton)
โดยมีระบบการเลือกตั้งผู้แทนเข้าสู่รัฐสภาในแบบการเลือกตั้งทางอ้อม
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ กระบวนการตัดสินใจและการบริหารกิจการบ้านเมืองของ
ชาวสวิส จากเดิมเคยอยู่ภายใต้บทบาทการมีส่วนร่วมใช้อ�ำนาจตัดสินใจของ
องค์กรปกครองและประชาชนในพื้นที่ ได้เปลี่ยนมาเป็นการตัดสินใจและ
บริหารงานตามนโยบายและค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่บริหารในส่วนกลาง6
แม้วา่ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเฮเวลติก ได้วางรากฐานหลักการปกครอง
รัฐประชาชาติสมัยใหม่ในหลายประการ ไม่วา่ จะเป็นความเสมอภาคเท่าเทียม
ระหว่างพลเมือง เสรีภาพส่วนบุคคล การปกป้องคุ้มครองสิทธิทางการเมือง
เป็นต้น แต่ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ว่ากรณีใด
จะต้องผ่านการออกเสียงรับรองโดยประชาชนเท่านั้น ซึ่งเป็นหลักการเดียว
กับบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการลงประชามติรฐั ธรรมนูญ อันปรากฏในรัฐธรรมนูญ
5

Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional
Forms and Practices of the Referendum, p. 47. ; Wolf Linder, Swiss Democracy:
Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, p. 5.
6 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
p. 19.
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ฝรั่งเศสฉบับปี ค.ศ. 1795 ที่ใช้ยึดเป็นกรอบร่างแก่กันอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ประชาชนชาวเมืองในหลายพื้นที่กลับยังคงต้องการ
ธ�ำรงรักษาระบอบการปกครองแบบเดิมภายใต้กระบวนการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยทางตรงในรูป “สภาประชาชนกลางแจ้ง” (Landsgemeninde)
มีการลุกฮือของประชาชนสวิสเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1798 แต่ก็ได้
ถูกปราบลง โดยรัฐบาลสวิสเองก็เกิดปัญหาความแตกแยกเป็นฝักฝ่าย
ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากประเด็นที่ว่า สวิตเซอร์แลนด์ควรจะคืนสู่ความเป็น
สมาพันธรัฐแบบเดิมหรือควรเดินหน้าพัฒนาระบบ การปกครองแบบรัฐเดีย่ ว
ให้มนั่ คงยิง่ ขึน้ กระแสความขัดแย้งแบ่งฝ่ายได้ขยายตัวไปในหมูป่ ระชาชนสวิส
กลายเป็นสองฝ่ายคือ “ฝ่ายอนุรักษ์นิยม” ซึ่งสนับสนุนการฟื้นฟูสถาปนา
ระบอบสหพันธรัฐ และ “กลุม่ เสรีนยิ ม” (liberals) สนับสนุนการธ�ำรงรักษา
ระบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยวให้เข้มแข็งตามแบบฝรั่งเศส ผลของความ
ขัดแย้งดังกล่าว ก่อให้เกิดการรัฐประหารขึ้นถึง 5 ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ.
1800-1802 จนยุติลงด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1802
แม้รฐั ธรรมนูญสวิสฉบับปี ค.ศ. 1798 จะตัง้ อยูบ่ นหลักการจัดระเบียบ
โครงสร้างทางการเมืองทีไ่ ม่สอดคล้องกับจารีตดัง้ เดิมของชาวสวิส ซึง่ คุน้ เคย
กับการปกครองตนเองภายใต้โครงสร้างสมาพันธรัฐที่แต่ละรัฐมีเอกเทศ
ในตัวเอง7 แต่ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้วางรากฐานกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรงในระดับชาติเอาไว้ด้วย นั่นคือ บทบัญญัติที่ก�ำหนด
ให้จัดการออกเสียงลงประชามติในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดังนัน้ เมือ่ มีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเฮลเวติกในปี ค.ศ. 1802
ซึ่งนโปเลียนมีส่วนในการก�ำหนดกรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก
ชาวสวิสก็ได้มโี อกาสออกเสียงลงประชามติพร้อมกันทัง้ ประเทศเป็นครัง้ แรก
7

Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in
Multicultural Societies, p. 38.
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โดยการออกเสียงลงประชามติจัดขึ้นโดยสภาการปกครองระดับท้องถิ่น
(assembléé primaires) ในทุกเขตพื้นที่ปกครองของชาวสวิส8
อย่างไรก็ตาม การจัดการออกเสียงประชามติรบั รองร่างแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญสวิสในปี ค.ศ. 1802 นี้ มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
นั่นคือ มีการโกงบัตรลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อให้
ผลการลงประชามติเป็นไปในทิศทางทีน่ โปเลียนต้องการ ยิง่ กว่านัน้ ก่อนหน้า
จะมีการจัดการออกเสียงลงประชามติ รัฐบาลสวิสได้ประกาศล่วงหน้า
แก่สาธารณชนว่า ผู้ใดสละสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ จะถือว่าบุคคลนั้น
ให้การรับรองร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขณะนั้นมีประชาชนที่มิได้กระตือรือร้น
สนใจจะร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับระบอบการปกครองใหม่นี้ รวมถึง
ฝ่ายที่เคยต่อต้านและยังคงไม่ยอมรับสนับสนุนรัฐบาลสาธารณรัฐอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก จ�ำนวนของคนเหล่านีจ้ งึ ถูกนับรวมเป็นเสียงสนับสนุนประชามติไป
โดยปริยาย ผลก็คอื ร่างรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1802 ได้รบั คะแนนเสียงประชามติ
ของผู้สนับสนุนเพียง 72,500 เสียง ขณะที่มีเสียงคัดค้านถึง 92,000 เสียง
แต่กถ็ อื ว่ารัฐธรรมนูญผ่านการรับรอง เพราะมีผไู้ ม่มาใช้สทิ ธิก์ ว่า 167,000 คน
ซึ่งถูกนับเป็นเสียงสนับสนุนรับรองร่างรัฐธรรมนูญด้วย
ผลจากการจัดการออกเสียงประชามติด้วยกติกาที่ไม่เป็นธรรม น�ำมา
สู่กระแสการรวมตัวเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มผู้สนับสนุนระบอบเก่า
ซึ่งผลักดันสนับสนุนให้กองก�ำลังทหารสวิส ก่อการกบฏต่อต้านโค่นล้ม
รัฐบาลในขณะนั้น จนท�ำให้นโปเลียนต้องตัดสินใจส่งก�ำลังทหารเข้ามาช่วย
ปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อย ในขณะทีน่ โปเลียนเองก็ได้เสนอตัว
ท�ำหน้าที่เป็น “คนกลาง” ในการเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางประสานความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนชาวสวิสทั้งสองฝ่าย นั่นคือ ฝ่ายอนุรักษ์นิยม
8

p. 20

Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
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สนับสนุนระบอบเก่า กับฝ่ายเสรีนยิ มสนับสนุนระบอบใหม่ตามแบบฝรัง่ เศส
ผลของการหาทางประนีประนอมโดยมีรฐั บาลฝรัง่ เศสเป็นตัวกลาง ก็คอื การ
ประกาศ “กฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยรอมชอม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1803” (Act of Mediation of 19 February 1803)9
จากข้อตกลงยุติความขัดแย้งดังกล่าว ได้น�ำมาสู่การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 1803 เป็นการรื้อฟื้นอ�ำนาจอธิปไตยทางการ
ปกครองที่เหล่าบรรดารัฐอิสระต่าง ๆ (Cantons) เคยมีกลับคืนมาอีกครั้ง
โดยการล้มเลิกความเป็นรัฐเดี่ยว แล้วสถาปนาระบอบการปกครองแบบ
สมาพันธรัฐ (Confederation) ขึน้ มาแทน ผลประการส�ำคัญจากการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้แก่ การประกาศรับรองมลรัฐใหม่ ๆ (cantons)
เพิ่มจากเดิม โดยสมาพันธรัฐใหม่นี้ สวิตเซอร์แลนด์ประกอบขึ้นด้วยดินแดน
19 มลรัฐ แต่ละมลรัฐมีตัวแทนของตนเองร่วมใช้อ�ำนาจการปกครองส่วน
กลางใน “สภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ” (Federal Diet)10
ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1815 เมื่ อ กองทั พ ฝรั่ ง เศสปราชั ย ในสงคราม
สมรภูมิ Waterloo ระบอบการปกครองของนโปเลียนก็ปิดฉากลง ผลก็คือ
สถานการณ์ความแตกแยกระหว่างฝ่ายสนับสนุนสหพันธรัฐ (federalism)
กั บ ฝ่ า ยสนั บ สนุ น รั ฐ เดี่ ย ว (unitarism) ได้ ป ระทุ รุ น แรงขึ้ น มาอี ก ครั้ ง
สภาวการณ์ทางการเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยามที่ปลอดจาก
อิทธิพลของฝรั่งเศสนี้ จึงราวกับตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐธรรมนูญ
9

Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
p. 20. ; Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in
Multicultural Societies, p. 39.
10 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
p. 21. ; Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in
Multicultural Societies, p. 5.
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ในทีส่ ดุ สถานการณ์ความแตกแยกขัดแย้งครัง้ นี้ ก็ยตุ ลิ งได้ดว้ ยบทบาท
ของชาวสวิสด้วยกันเอง โดยตัวแทนรัฐสวิสทัง้ หมดได้หนั หน้าเข้ามาตกลงท�ำ
สนธิสัญญาจัดตั้งสมาพันธรัฐใหม่ (new confederation) โดยมีรูปแบบการ
ปกครองย้อนหลังกลับไปเป็นเหมือนสมาพันธรัฐสวิสในยุคก่อนการสถาปนา
สาธารณรัฐเฮลเวติก ข้อตกลงดังกล่าวได้นำ� มาสูร่ า่ งรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1815
และประกาศใช้โดยผ่านการรับรองด้วยเสียงประชามติขา้ งมากของประชาชน
ทั้งประเทศ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ยอมให้มีองค์กรปกครอง
ส่วนกลางในรูป “สภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ” (Federal Diet) แต่ได้
จ�ำกัดลดทอนอ�ำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารสหพันธรัฐลงเป็นอันมาก
โดยคืนอ�ำนาจอธิปไตยแทบทั้งหมดแก่มลรัฐ เพื่อให้รัฐบาลมลรัฐมีอ�ำนาจ
อธิปไตยทางการปกครองโดยสมบูรณ์ โดยไม่มีองค์กรปกครองรัฐบาลกลาง
ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจอิสระของตนเอง11

ยุคแห่งการฟื้นฟูบูรณะระบบการเมือง: การพัฒนาประชาธิปไตย
ทางตรงสมัยใหม่ระดับมลรัฐ
ผลทีต่ ามมาจากการสถาปนาระบอบสหพันธรัฐใหม่ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ค.ศ. 1815 ก็คือ ในแต่ละมลรัฐมีความเป็นเอกเทศในการใช้อ�ำนาจการ
ปกครองสูงสุดของตนเอง เป็นผลให้แต่ละมลรัฐจึงผลักดันการวางกรอบกติกา
ทางการเมืองไปในทิศทางทีต่ นเองต้องการได้เต็มที่ โดยมลรัฐฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ ม
จ� ำ นวนหนึ่ ง ได้ รื้อฟื้นกระบวนการตัดสินใจร่วมกั นของประชาชนในรู ป
สภาประชาชนกลางแจ้ง ซึง่ เป็นจารีตปฏิบตั ดิ งั้ เดิม ขณะทีม่ ลรัฐอีกจ�ำนวนหนึง่
ซึง่ สนับสนุนแนวคิดเสรีนยิ ม ก็รบั เอาหลักการปกครองแบบตัวแทนมาใช้อย่าง
เต็มรูปแบบ
11 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional

Forms and Practices of the Referendum, p. 48.
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แต่ละมลรัฐจะมีอิสระในการก�ำหนดทิศทางการ
ปกครองของตนเอง แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ทั้งรัฐที่สนับสนุนหลักการปกครอง
แบบรัฐเดี่ยวสมัยใหม่ (unitarians) และรัฐที่นิยมระบอบสหพันธรัฐแบบ
ดั้งเดิม (federalist) ต่างก็ยอมรับหลักธรรมเนียมปฏิบัติในการน�ำร่าง
รัฐธรรมนูญมาเปิดให้ประชาชนของตนออกเสียงลงประชามติรับรองก่อน
ประกาศใช้เสมอ ยิ่งกว่านั้น ในบางมลรัฐยังก�ำหนดมาตรการให้มีการน�ำร่าง
กฎหมายบางเรือ่ งมาเปิดให้ประชาชนลงประชามติรบั รองก่อนมีผลบังคับใช้ดว้ ย
ด้วยเหตุนี้ ในช่วงทศวรรษ 1830 จึงเป็นช่วงที่เรียกกันว่า “ยุคแห่งการฟื้นฟู
พัฒนาประชาธิปไตยทางตรง” (Regeneration) นัน่ คือ เป็นช่วงทีก่ ารออกเสียง
ประชามติกลับมามีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองใน
ระดับมลรัฐแล้วขยายไปสู่ระดับสหพันธรัฐในเวลาต่อมา12
สาเหตุที่ท�ำให้กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง มีบทบาทส�ำคัญใน
ระบบการเมืองมลรัฐต่าง ๆ ในช่วงทศวรรษ 1830 ก็เนื่องจากกลไกการใช้
อ�ำนาจตัดสินใจแบบประชาธิปไตยทางตรงนั้นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รูปการออกเสียงประชามติเพือ่ ยับยัง้ กฎหมายของสภามลรัฐนัน้ เป็นเครือ่ งมือ
ทีก่ ลุม่ พลังการเมืองฝ่ายต่าง ๆ น�ำมาใช้ในการคัดง้างต่อสูต้ อ่ รองทางการเมือง
ระหว่างกัน เป็นการระดมพลังต่อสูท้ างการเมืองภายใต้กฎกติกาทีเ่ ป็นสถาบัน
แทนที่การเผชิญหน้าและความรุนแรง ปรากฏการณ์ดังกล่าว เริ่มเกิดขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ. 1830 เมื่อกลุ่มขบวนการเสรีนิยมในมลรัฐต่าง ๆ ได้เริ่ม
ขยายบทบาทอิทธิทางการเมืองมากขึ้น ถึงขั้นสามารถยึดกุมอ�ำนาจรัฐบาล
ในหลายมลรัฐ และได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มพลังอนุรักษ์นิยม ในช่วงเวลา
ไม่นานนัก กลุ่มพลังเสรีนิยมก็สามารถยึดครองอ�ำนาจทางการเมืองได้เกือบ
12 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p.39. ; W. A.
B. Coolidge, “The Early History of the Referendum,” p. 675.
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ทุกมลรัฐ13
สิ่งหนึ่งที่กลุ่มผู้น�ำนักปฏิรูปเสรีนิยมในทุกมลรัฐได้พยายามผลักดัน
ก็คือ การก�ำหนดกฎเกณฑ์กติกา “การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ
มลรัฐ” (constitutional referendum) เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญในการธ�ำรง
รักษาเสถียรภาพของระบบการเมือง เพราะไม่ว่าผู้น�ำกลุ่มพลังทางการเมือง
ขั้วใดต้องการผลักดันข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระบบ
การเมืองการปกครองอีก ก็จะต้องน�ำข้อเสนอนัน้ ไปเปิดให้ประชาชนทัง้ มลรัฐ
ได้พิจารณาออกเสียงลงมติตัดสินใจรับรองเสียก่อน (popular vote)
แม้วา่ โดยพืน้ ฐานแล้ว มลรัฐเหล่านีจ้ ะเป็นพวกนิยมยึดถือรูปแบบการปกครอง
โดยตัวแทนเป็นหลัก แต่ก็เล็งเห็นว่ากฎเกณฑ์ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการออก
เสียงประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นนี้ จะเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้าง
ความชอบธรรมแก่การเปลีย่ นแปลงในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
เสรีนิยมได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบประชาธิปไตยทางตรงในระดับมลรัฐ
ยังได้ขยายมาสู่การก�ำหนดกฎเกณฑ์ “การให้สิทธิประชาชนในการร่วมกัน
ยื่นข้อเสนอให้น�ำร่างกฎหมายที่ผ่านการลงมติในรัฐสภามลรัฐมาเปิดให้
ประชาชนทัง้ มลรัฐได้ออกเสียงลงประชามติรบั รอง” (optional legislative
referendum)14 อีกด้วย มาตรการดังกล่าวเป็นกลไกส�ำหรับให้ประชาชน
ใช้ยับยั้งคัดค้านการออกกฎหมายของผู้แทนในสภา ในกรณีที่ประชาชน
เห็นว่าเป็นการตัดสินใจก�ำหนดกฎหมายบนฐานของผลประโยชน์ของคน
บางกลุม่ ในสังคม หรือเพือ่ ประโยชน์ของนักการเมืองด้วยกันเอง ซึง่ มาตรการ
13 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional

Forms and Practices of the Referendum, p. 21.
14 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
pp. 21-22.
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เข้าชือ่ ร่วมกันยืน่ เสนอให้จดั การออกเสียงประชามติรา่ งกฎหมายของรัฐสภา
มลรัฐนี้ ก็ได้แพร่หลายไปทั่วทุกรัฐในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายหลังปี
ค.ศ. 1848
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ในบางมลรัฐ ได้เริ่มให้สิทธิประชาชนใน “การ
ร่ ว มกั น เข้ า ชื่ อ ยื่ น ข้ อ เสนอแก้ ไขปรั บ ปรุ ง รั ฐ ธรรมนู ญ มลรั ฐ ทั้ ง ฉบั บ ”
(constitutional initiative for total referendum) ซึ่งนับเป็นกลไก
เปิดช่องให้ประชาชนสามารถเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบอบ
การเมืองการปกครองของรัฐได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเลยทีเดียว ซึ่งก็มีกระแส
คั ด ค้ า นอยู ่ พ อสมควรจากประชาชนบางกลุ ่ ม ที่ ม องว่ า เป็ น การบั่ น ทอน
เสถียรภาพในทางการเมือง กระทั่งปี ค.ศ. 1848 ผู้คนในสังคมสวิสกลับเริ่ม
ตระหนักว่า การให้สทิ ธิประชาชนในการร่วมกันยืน่ ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
และร่วมกันตัดสินใจสุดท้ายในการรับรองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไขใหม่นั้น ถือเป็นกลไกป้องกันการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองด้วย
ความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะกลไกดังกล่าวจะเป็นช่องทางส�ำหรับ
ประชาชนในการแสดงออกซึ่งกระแสความไม่พึงพอใจทางการเมือง อันเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการปฏิรปู ระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกาการอยูร่ ว่ มกันเสียใหม่
ภายใต้ทิศทางที่รัฐบาลสามารถก�ำกับควบคุมให้เป็นไปตามฉันทามติของ
ประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้วิธีรุนแรง
ปัจจัยผลักดันการพัฒนากลไกการออกเสียงประชามติในระดับมลรัฐ
ซึ่งด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี ค.ศ. 1830 จนถึงปี ค.ศ. 1848 นั้น
นอกเหนือจากกระแสการพัฒนาประชาธิปไตยที่น�ำโดยฝ่ายพลังเสรีนิยม
ในรัฐต่าง ๆ แล้ว ส่วนหนึง่ ยังเป็นเพราะประชาชนเริม่ ไม่พอใจบรรดาชนชัน้ น�ำ
ทางการเมื อ งในรั ฐ ของตนเองมากขึ้ น โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ม ลรั ฐ ฝ่ า ย
อนุรักษ์นิยม ซึ่งปรากฏว่าเหล่านักการเมืองเริ่มสร้างอิทธิพลทางการเมือง
และยึดกุมอ�ำนาจตัดสินใจในเวทีการเมืองมากขึ้น นักการเมืองจ�ำนวนหนึ่ง
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แสดงออกถึงความเป็นผู้นิยมอภิชนาธิปไตย และผู้นิยมคณาธิปไตยอย่าง
เด่นชัดขึน้ จนท�ำให้ประชาชนรูส้ กึ ว่าตัวแทนเหล่านีเ้ ริม่ ทรยศต่อจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตยเข้าทุกที และหนทางเดียวที่พลังมวลหมู่ประชาชนคนธรรมดา
จะทั ด ทานการยึ ด กุ ม อ� ำ นาจของคนเหล่ า นั้ น ได้ ก็ คื อ การอาศั ย กลไก
การออกเสียงประชามติ15
นอกจากประชาชนสวิสที่เป็นกลุ่มพลังทางการเมืองต่าง ๆ จะเห็นว่า
กลไกการออกเสียงประชามติ นับเป็นเครื่องมือยับยั้งทัดทานการผูกขาด
บทบาทการตัดสินใจทางการเมืองของเหล่าผู้แทนอย่างได้ผลแล้ว บรรดา
นักการเมืองเองก็เป็นฝ่ายหยิบฉวยเครือ่ งมืออันเดียวกันนี้ มาใช้สร้างช่องทาง
น�ำพาตนเองเข้าสูต่ ำ� แหน่งแห่งทีใ่ นเวทีทางการเมืองด้วยเช่นกัน กรณีตวั อย่าง
ของการอาศัยกลไกการออกเสียงประชามติกรุยทางสู่เวทีการเมือง ปรากฏ
เด่นชัดในปี ค.ศ. 1939 เมื่อผู้น�ำกลุ่มพลังทางการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมใน
มลรั ฐ ต่ า ง ๆ เริ่มเล็งเห็นโอกาสในการใช้ก ลไกการออกเสี ย งประชามติ
เพื่อสร้างพลังสนับสนุนทางการเมืองแก่ตนเอง16 เพราะในขณะนั้นยังมี
ประชาชนอีกจ�ำนวนมาก ที่มิได้มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการได้รับสิทธิการ
เลือกตั้ง ซึ่งยึดถือเกณฑ์อัตราการเสียภาษีต่อปีของพลเมือง ผู้น�ำฝ่าย
อนุรักษ์นิยมมองว่า กลุ่มคนยากจนเหล่านี้ มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากในทุกพื้นที่
ทัว่ ประเทศ และเป็นกลุม่ คนทีย่ งั คงยึดมัน่ ในหลักศรัทธาทางศาสนาและจารีต
ทางการเมืองแบบดั้งเดิมอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น หากสามารถผลักดันให้พลเมือง
กลุ่มนี้ได้รับสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งได้ กลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมก็จะได้รับ
ฐานเสียงสนับสนุนทางการเมืองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
p. 22.
p. 23.

15

Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,

16

Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
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ด้วยเหตุนี้ บรรดาผู้น�ำกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมในรัฐต่าง ๆ
จึงได้มีบทบาทสนับสนุนผลักดันการขยายสิทธิการเลือกตั้งให้ครอบคลุมถึง
กลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงผลักดันการก�ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ในการออกเสียงประชามติ โดยให้ประชาชนมีสิทธิในการริเริ่มเสนอการ
จัดการออกเสียงประชามติได้โดยตรง ในมลรัฐขนาดเล็กทีผ่ คู้ นส่วนใหญ่เป็น
ฝ่ายอนุรักษ์นิยม โดยเฉพาะชุมชนชาว Catholic จึงเป็นพื้นที่ที่ประชาชน
มีความตื่นตัวทางการเมืองเป็นอย่างสูง และได้กลายเป็นฐานที่มั่นส�ำคัญ
ส�ำหรับพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมคาทอลิก (Catholic Conservative
party) ในการต่อรองรักษาอ�ำนาจกับมลรัฐขนาดใหญ่ที่เป็นฝ่ายเสรีนิยม
(liberal cantons) ทั้งนี้ เครื่องมือส�ำคัญที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมใช้ต่อสู้ปกป้อง
จุดยืนข้อเรียกร้องทางการเมืองของตนในเวทีการเมืองระดับชาติ ก็คือกลไก
การออกเสียงประชามตินั่นเอง

รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐสวิส ค.ศ. 1848 : พัฒนาการการออกเสียง
ประชามติระดับสหพันธรัฐ
เมื่อแต่ละมลรัฐด�ำเนินการพัฒนาระบบการเมืองไปในทิศทางของ
ตัวเองได้ไม่นาน ความเป็นอิสระในระดับสูงของแต่ละมลรัฐก็กลายเป็นชนวน
ความขัดแย้ง ที่น�ำมาสู่กระแสกดดันให้เกิดการปฏิรูปในระบบสมาพันธรัฐ
ในเวลาต่อมา กล่าวคือ โดยภูมิหลังแล้ว สวิตเซอร์แลนด์มิใช่ดินแดนที่ผู้คนมี
ความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร หากแต่เป็นสังคมที่มี
รอยร้าวอันเกิดจากการแตกแยกแบ่งขั้วของกลุ่มคนมานับตั้งแต่ศตวรรษที่
สิบหก นั่นคือ ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายระหว่างกลุ่มคาทอลิก และกลุ่มคนที่
นับถือ “โปรเตสแตนต์” จนเกิดเป็นวิกฤตความรุนแรงหลายครั้งหลายครา
แม้ ใ นบางช่ ว งเวลาจะไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ เ ผชิ ญ หน้ า ปรากฏให้ เ ห็ น
แต่นั่นก็มิได้หมายความว่า ความขัดแย้งแบ่งแยกของคนในสังคมได้ยุติลง
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กระทั่งในปี ค.ศ. 1847 สภาวะความตึงเครียดขัดแย้งและความชิงชัง
ซึ่งกันและกันที่คุกรุ่นมานานหลายปีก็ได้มาถึงจุดสูงสุด เมื่อเกิดกระแส
ความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองระหว่างมลรัฐฝ่าย “โปรเตสแตนต์เสรีนยิ ม
สุดขัว้ ” (Liberal-Radical/Protestant) กับมลรัฐฝ่าย “คาทอลิกอนุรกั ษ์นยิ ม”
(Catholic-Conservative) ก่อให้เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ารุนแรงกลายเป็น
สงครามกลางเมืองกระจายไปทั่วดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรู้จักกันในนาม
“สงครามซันเดอร์บานด์” (Sonderbund War)17
ชนวนเหตุของความขัดแย้งจนขยายตัวลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองนี้
เริม่ ต้นขึน้ ในราวปี ค.ศ. 1830 เมือ่ กลุม่ พลังเสรีนยิ มในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทวีบทบาท
อิทธิพลมากขึ้นในการผลักดันกระแสการปฏิรูปสังคมและการเมือง ซึ่งใน
หลายเรื่องท�ำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างชาวสวิสคาทอลิก (Swiss Catholic)
รู้สึกว่าตนจะยอมนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงประทุขึ้น
และขยายตัวลุกลามไปทั่วประเทศ จนในปี ค.ศ. 1841 กลุ่มพลังประชาชน
คาทอลิกในรัฐ Lucerne ได้ก่อการรัฐประหารยึดอ�ำนาจรัฐบาลฝ่ายเสรีนิยม
สุดขัว้ ได้เป็นผลส�ำเร็จ แต่ในปี ค.ศ. 1845 กลุม่ พลังเสรีนยิ มสุดขัว้ ก็ได้ตอบโต้
ฝ่ายคาทอลิกที่ยึดกุมอ�ำนาจรัฐ Lucerne18
กระแสความขัดแย้งเกลียดชังระหว่างกลุ่มคนสองฝ่ายในพื้นที่รัฐ
อื่น ๆ ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น จนในที่สุดกลุ่มพลังทางการเมืองฝ่ายอนุรักษ์
นิยมและคาทอลิก ซึ่งยึดกุมฐานสนับสนุนในมลรัฐขนาดเล็กจ�ำนวนหนึ่งก็ได้
ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง กองก� ำ ลั ง พั น ธมิ ต รลั บ ในชื่ อ “พั น ธมิ ต รซั น เดอร์ บ านด์ ”
17 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional

Forms and Practices of the Referendum, p. 49. ; Kris W. Kobach, The Referendum:
Direct Democracy in Switzerland, p. 23.
18 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
p. 23.
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(Sonderbund alliance)19 ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ ต้องถือว่า
พันธมิตรดังกล่าวนีเ้ ป็นองค์กรผิดกฎหมาย แม้วา่ ในเวลาต่อมาการเคลือ่ นไหว
ของกลุ่มพันธมิตรซันเดอร์บานด์จะถูกเปิดเผย โดยฝ่ายเสรีนิยมพยายาม
กดดันให้รัฐบาลกลางด�ำเนินการปราบปรามสลายพันธมิตรนี้เสีย แต่เสียง
ของตัวแทนมลรัฐเสรีนยิ มในสภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ (federal Diet)
ก็ไม่มีน�้ำหนักเพียงพอต่อการผลักดันการตัดสินใจดังกล่าว
กระทั่งในปี ค.ศ. 1847 เมื่อฝ่ายเสรีนิยมสามารถยึดกุมอ�ำนาจใน
รัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ฝ่ายเสรีนิยมมีเสียงสนับสนุนในสภา
การปกครองแห่งสหพันธรัฐเพียงพอ และสามารถผลักดันการประกาศ
มาตรการปราบปรามยุบพันธมิตรซันเดอร์บานด์ รวมถึงการเรียกร้องให้มกี าร
เคลือ่ นไหวขับไล่ขจัดลัทธิเยซูอติ (Jesuits) ออกไปจากดินแดนสวิตเซอร์แลนด์
ผลที่ตามมาก็คือ สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นทันทีที่รัฐบาลกลางส่งกองก�ำลัง
ทหารสวิสราว 100,000 นาย เข้ายึดครองรัฐ Fribourg, Zug และ Lucerne
การปะทะกันระหว่างกองก�ำลังสองฝ่ายด�ำเนินไปเป็นระยะเวลา 26 วัน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1847 การปราบปรามยุตลิ ง
ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายพันธมิตรซันเดอร์บานด์ จากนั้นจึงน�ำมาสู่การ
ล้มเลิกสนธิสัญญาจัดตั้งสมาพันธรัฐและจัดท�ำรัฐธรรมนูญสวิสฉบับใหม่20
ในปี ค.ศ. 1848 ตัวแทนรัฐสมาชิกในสภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ
จ�ำนวน 23 คน ได้รว่ มกันร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐฉบับใหม่ขนึ้ โดยมีตวั แทน
มลรัฐฝ่ายเสรีนิยมเป็นเสียงข้างมาก และผ่านการลงมติรับรองอย่างเป็น
19

โปรดดูเพิ่มเติมใน Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy
in Switzerland, p. 24.
20 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional
Forms and Practices of the Referendum, p. 49. ; Kris W. Kobach, The Referendum:
Direct Democracy in Switzerland, p. 24.
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เอกฉันท์ในที่ประชุม ด้วยเหตุผลที่ทุกฝ่ายต้องการให้มีการเยียวยาบาดแผล
ของประเทศจากวิกฤตความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่เพิ่งผ่านมา ระบอบการ
ปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้นำ� มาซึง่ การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ใหม่
ในรูปของ “สหพันธรัฐ” (federal state) ให้อ�ำนาจอธิปไตยส่วนหนึ่งอยู่ที่
รัฐบาลสหพันธรัฐ ในขณะทีร่ ฐั บาลมลรัฐถูกลดอ�ำนาจและความเป็นอิสระลง
บางส่วน แต่ความเป็นเอกเทศในการเมืองการปกครองรัฐยังคงรักษาไว้
เช่นเดิม มาตรการส�ำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1848 ได้แก่ การให้
หลักประกันในสิทธิเสรีภาพของพลเมือง (civil liberties) และยังมีการ
ลดทอนอ�ำนาจอธิปไตยและความเป็นเอกเทศของรัฐบาลมลรัฐลงบางประการ
เช่น การจัดระบบภาษี การก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น21
ที่ส�ำคัญคือ ก่อนจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐสวิสฉบับนี้
ในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1848 ทางการของแต่ละรัฐ (Canton) ได้น�ำ
ร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐไปเปิดให้ประชาชนในรัฐของตนได้ออกเสียง
ลงประชามติรบั รอง ผลการลงประชามติปรากฏว่า 15 มลรัฐ กับอีก 1 มลรัฐย่อย
(half canton) รั บ รองรั ฐ ธรรมนู ญ ในขณะที่ อี ก 5 มลรั ฐ ใหญ่ และ
1 มลรัฐย่อยไม่รับรอง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1848 จึงเป็นการสถาปนาระบอบ
สหพันธรัฐขึ้นเหนือดินแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีรูปแบบการจัด
โครงสร้างทางการเมืองการปกครองระดับชาติแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกา22
ประกอบด้วยสภานิติบัญญัติแบบสองสภา นั่นคือ “สภาแห่งรัฐ” (Council
of States) และ “สภาแห่งชาติ” (National Council) ซึ่งทั้งสองสภานี้
21

p. 24.

22

Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,

โปรดดู Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict
in Multicultural Societies, p. 39.

32

สิทธิในการออกเสียงประชามติ: ประสบการณ์ของชาวสวิส และข้อคิดเห็นต่อสังคมการเมืองไทย

ประกอบกันขึน้ เป็นรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐ (Federal Assembly) ส่วนองค์กร
ในฝ่ายบริหารสหพันธรัฐ ก็คอื “สภาการปกครองแห่งสหพันธรัฐ” (Federal
Council) ประกอบด้วยคณะมนตรีแห่งสหพันธรัฐ จ�ำนวน 7 คน มีสถานะ
อ�ำนาจเท่าเทียมกัน โดยในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้น�ำรัฐในเวที
การเมืองระหว่างประเทศเป็นส�ำคัญ หลักการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน
ท�ำหน้าที่ผู้น�ำนี้ ก็เพื่อป้องกันมิให้ตัวแทนฝ่ายใดฝ่ายหรือ หรือมลรัฐใด
สามารถยึดกุมอิทธิพลครอบง�ำการตัดสินใจของรัฐบาลสหพันธรัฐได้นนั่ เอง23
		

สถาบันการออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญ 1848

รัฐธรรมนูญสวิสปี ค.ศ. 1848 ได้บัญญัติมาตรการการออกเสียง
ประชามติในระดับสหพันธรัฐไว้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เป็นการก�ำหนด
ให้สภานิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐต้องน�ำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรนูญมา
เปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองก่อนประกาศใช้ทุกครั้ง
(Mandatory/ compulsory referendum) รูปแบบที่สอง คือการให้
สิ ท ธิ ป ระชาชนใน “การร่ ว มกั น ยื่ น ข้ อ เสนอให้ มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
รัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ” (constitutional initiative for total revision)24
23

พิจารณาตามโครงสร้างนี้ จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะถือ
หลักความเป็นสหพันธรัฐ แต่ก็เป็นสหพันธรัฐที่รัฐบาลกลางมีอ�ำนาจน้อยหรือน้อยมาก หาก
เปรียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทแี่ ท้มลี กั ษณะ
ของความเป็นสมาพันธรัฐ (Confederal) มากกว่า ซึ่งใกล้เคียงกับลักษณะของการปกครอง
ของ 13 มลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะแรกภายหลังได้รับเอกราช
24 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the
referendum and initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael
Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe
(New York: Macmillan Press, 1996), pp. 186-188
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โดยรัฐธรรมนูญยังก�ำหนดให้การมีสว่ นร่วมในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตทิ งั้ สอง
รูปแบบดังกล่าว เป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลมลรัฐทุกแห่งต้องรับรองให้
ประชาชนสามารถน�ำมาใช้ในกระบวนการปกครองระดับมลรัฐได้ดว้ ยเช่นกัน
เงื่อนไขการก�ำหนดให้ต้องน�ำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ
มาจัดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติในทุกกรณีนั้น อาจเรียกอีกอย่าง
หนึ่งได้ว่า “การออกเสียงประชามติแบบบังคับผูกพันให้รัฐต้องจัดขึ้น”
(compulsory referendum) หรือ “การออกเสียงประชามติรับรอง
รัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด” (statutory constitutional
referendum)25 ต่อมาในปี ค.ศ. 1874 บทบัญญัตดิ งั กล่าว ได้ขยายขอบเขต
เงื่อนไขการออกเสียงประชามติแบบบังคับ ให้ครอบคลุมร่างกฎหมายและ
ระเบียบข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่รัฐสภาสหพันธรัฐได้ตราขึ้นส�ำหรับประกาศให้มี
ผลบังคับใช้ทวั่ ประเทศด้วย เมือ่ มีการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐใน
ปี ค.ศ. 1921 และ 1977 มาตรการการออกเสียงประชามติแบบบังคับผูกพัน
ระดับสหพันธรัฐ ได้เพิม่ เงือ่ นไขก�ำหนดให้รฐั ต้องน�ำสนธิสญ
ั ญาหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศบางเรื่อง (international treaties) มาเปิดให้ประชาชนใน
ทุกมลรัฐออกเสียงลงประชามติรับรองเสียก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติกรณีการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ดังทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปี 1848 นี้ ก�ำหนด
เงือ่ นไขการลงประชามติได้วา่ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิม่ เติมจะประกาศใช้ได้
ต้องผ่านการลงคะแนนเสียงประชามติรบั รองด้วย “เสียงข้างมากของจ�ำนวน
มลรัฐ” (majority of the cantons) เท่านั้น หากผลการลงมติของมลรัฐ
ส่วนใหญ่เห็นชอบ จึงจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ Markku Suksi
25 Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A

Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process in
Europe, p. 119
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ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อไม่มีการก�ำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญต้องได้รับ “เสียง
ข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ” (majority of the people) ไว้ด้วย
ก็ท�ำให้การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ มิใช่การตัดสินใจ
โดยประชาชนโดยแท้จริง เพราะตามกฎหมายของแต่ละมลรัฐในขณะนั้น
มีมลรัฐจ�ำนวนหนึ่งเท่านั้น ที่ก�ำหนดให้ต้องน�ำร่างรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ
มาจัดให้ประชาชนของตนได้ออกเสียงลงประชามติโดยตรง (popular vote)
ในขณะทีม่ มี ลรัฐอีกส่วนหนึง่ มิได้มขี อ้ บังคับให้รฐั บาลต้องน�ำร่างรัฐธรรมนูญ
มาเปิดให้ประชาชนลงประชามติโดยตรง หากแต่ให้น�ำร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่
การพิจารณาลงมติในรัฐสภาเท่านั้น26
กระแสการผลักดันกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในช่วงทศวรรษ
1960 ยังได้กอ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในสถาบันการออกเสียงประชามติใน
สวิตเซอร์แลนด์ในประการส�ำคัญ นั่นคือ แต่ละมลรัฐได้บัญญัติเพิ่มเติม
“มาตรการก�ำหนดให้รฐั ต้องน�ำข้อบัญญัตงิ บประมาณมาเปิดให้ประชาชน
ออกเสียงลงประชามติรบั รอง” (Budgetary referendum, référendum
financier) อีกทัง้ ยังมีการเพิม่ เติมเงือ่ นไขมาตรการให้สทิ ธิประชาชนร่วมกัน
เข้าชื่อเสนอข้อกฎหมาย (popular initiative) ทั้งในกรณีการเสนอร่าง
กฎหมายทั่วไป และการเสนอประเด็นหรือบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
มลรัฐ กล่าวได้วา่ มาตรการดังกล่าวส่งผลให้การมีสว่ นร่วมแบบประชาธิปไตย
ทางตรงในมลรัฐต่าง ๆ เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีสิทธิ
ร่วมกันออกเสียงยับยั้งการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งนับว่าเป็นมาตรการ
ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก27
26

Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional
Forms and Practices of the Referendum, p. 50.
27 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,
eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p.42
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หากพิจารณาในภาพรวม อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในทศวรรษหลัง
ปี 1848 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติใน
ระดับมลรัฐ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีการบัญญัติมาตรการรับรอง
สิทธิการมีสว่ นตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประชาชนร่วมกันยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
การก�ำหนดให้รฐั สภาต้องน�ำกฎหมายบางประเภทมาเปิดให้ประชาชนออกเสียง
ลงประชามติก่อนบังคับใช้ การให้สิทธิประชาชนร่วมกันยื่น ริเริ่มเสนอ
กฎหมายทัว่ ไป การเปิดให้มกี ารจัดการออกเสียงประชามติในประเด็นเกีย่ วกับ
มาตรการทางการเงิ น รวมไปถึ ง การให้ สิ ท ธิ ป ระชาชนในการร่ ว มกั น
ยื่นข้อเสนอให้มีการออกเสียงถอดถอนนักการเมือง (Recall)
Markku Suksi ให้ความเห็นไว้ว่า สาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ท�ำให้
การพัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
ทั้งในระดับมลรัฐ และระดับสหพันธรัฐ ในช่วงหลังปี ค.ศ. 1848 ด�ำเนินไป
อย่างเข้มข้น ก็คือ การที่ชาวสวิสมองว่าองค์กรตัวแทน (representative
bodies) มิใช่กลไกที่เป็นหัวใจส�ำคัญของการปกครองในสวิตเซอร์แลนด์
หากแต่ เ ป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของกลไกการบริ ห ารงานของรั ฐ (parts of
administrative machinery) เท่านั้นเอง28 Wolf Linder ได้ชี้ให้เห็น
ในท�ำนองเดียวกันว่า ในสายตาของชาวสวิสนัน้ ล�ำพังการมีกลไกการปกครอง
แบบตัวแทนนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ การพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในสวิตเซอร์แลนด์ จึงมีเป้าหมายเพื่อ
สร้าง “ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” (full democracy) นั่นคือ ประชาชนเป็น
ทั้งผู้ก�ำหนดกฎหมายบ้านเมืองด้วยตนเอง (lawmaking by the people)
ในขณะเดี ย วกั น ประชาชนก็ มี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการปกครองตนเอง
28 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional

Forms and Practices of the Referendum, p. 50.
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(self-government) โดยการออกเสียงประชามติ (referendum) จะช่วย
ให้ประชาชนสามารถมีบทบาทก�ำกับควบคุมการท�ำงานของตัวแทนในรัฐสภา
ได้โดยตรง ซึ่งเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะเป็นผู้ที่ใช้อ�ำนาจตัดสินใจ
สุดท้ายในการอนุมัติรับรองการตัดสินใจใด ๆ ของรัฐสภาได้ ขณะที่การริเริ่ม
ยื่นข้อเสนอกฎหมาย จะช่วยให้ประชาชนสามารถน�ำเสนอความคิดเห็นและ
ความต้องการของตนเองต่อการก�ำหนดกรอบกติกากฎหมายได้โดยตรง29

การออกเสี ย งประชามติ ใ นฐานะกลไกคั ด ค้ า นถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจ
ทางการเมืองของฝ่ายเสียงข้างมาก
การเมืองสวิตเซอร์แลนด์หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1848
ดูเหมือนว่าจะกลับคืนสู่ความมีเสถียรภาพขึ้นมาบ้าง แต่การที่ฝ่ายเสรีนิยม
สามารถยึดกุมเสียงข้างมากในเวทีการเมืองระดับสหพันธรัฐได้เด็ดขาด
ก็ท�ำให้กลุ่มพลังอนุรักษ์นิยมและฝ่ายคาทอลิกมีความไม่พอใจอยู่ลึก ๆ
ประกอบกับบาดแผลจากความพ่ายแพ้ในการต่อต้านครัง้ ใหญ่ทผี่ า่ นมา ก็ยงิ่
ท�ำให้ฝา่ ยอนุรกั ษ์นยิ มคาทอลิกพยายามหาช่องทาง ในการต่อสูช้ ว่ งชิงบทบาท
อ�ำนาจในเวทีการเมืองระดับชาติจากฝ่ายเสรีนิยมทุกวิถีทาง หนทางหนึ่งซึ่ง
ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงอ�ำนาจน�ำทางการเมืองจากฝ่าย
เสรีนิยมก็คือ “กลไกการออกเสียงประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สหพันธรัฐ”30
ในช่วงกลางทศวรรษ 1860 รัฐบาลสหพันธรัฐซึง่ ยึดกุมโดยเสียงข้างมาก
ของตัวแทนมลรัฐฝ่ายเสรีนิยม ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
29 Wolf

Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict
in Multicultural Societies, p. 88.
30 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
p. 26.
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ในหลายโอกาส แต่ตัวแทนมลรัฐฝ่ายอนุรักษ์นิยมคาทอลิกก็ผนึกก�ำลังกัน
คัดค้านทุกครั้งไป และเมื่อใดที่มีการจัดการออกเสียงประชามติเพื่อให้
ประชาชนตัดสินใจอนุมตั ริ า่ งแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ทัง้ สองฝ่ายก็สามารถ
ระดมพลังมวลชนสนับสนุนของตนเองได้ไม่แพ้กนั โดยส่วนใหญ่แล้วข้อเสนอ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยฝ่ายเสรีนิยม มักจะไม่ผ่านการรับรองโดย
ประชาชนทัง้ ประเทศ หรือหากผ่านได้กเ็ พียงเฉียดฉิวเท่านัน้ เช่น การจัดการ
ออกเสียงลงประชามติในเดือนมกราคม ค.ศ. 1866 รัฐสภาเสนอร่างแก้ไข
รั ฐ ธรรมนู ญ เฉพาะมาตราถึ ง 9 ฉบั บ แต่ มี เ พี ย งเรื่ อ งเดี ย วที่ ผ ่ า นการ
ลงประชามติ นัน่ คือ มาตราทีก่ ำ� หนดห้ามมิให้มกี ารกระท�ำเหยียดข่มชาวยิวใน
ประเทศ (Equality of Jews) ซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงประชามติ 53.2 เปอร์เซ็นต์
เป็นต้น31
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนแบบประชาธิปไตยทางตรง
ในการเมืองระดับสหพันธรัฐมีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี ค.ศ. 1874 เมื่อ
กลุ่มพลังทางการเมืองฝ่ายเสรีนิยมในรัฐสภาพยายามผลักดันข้อเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นหลัก คือ การรวมศูนย์อำ� นาจของกองทัพสวิส และ
การออกมาตรการก�ำกับควบคุมระบบเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กฎเกณฑ์เดียว
ในขณะทีฝ่ า่ ยคาทอลิกได้ผนึกก�ำลัง โดยดึงกลุม่ พลังเคลือ่ นไหวทางการเมือง
ที่กระจัดกระจายอยู่ให้มาเป็นพันธมิตร ได้แก่ กลุ่มนักปฏิรูปแบบก้าวหน้า
นักสังคมนิยม และขบวนการประชานิยมในเขตชนบท (Rural populists)32
31 David

Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative
Study of Practice and Theory, p. 50. ; David Butler and Austin Ranney, eds.,
Referendum around the World: The Growing Use of Direct Democracy, p. 110.
; Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p. 26.
32 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument
about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 47.
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ต่อต้านคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ในทศวรรษ 1870 จึงเป็น
อีกครั้งหนึ่งที่ฝ่ายเสรีนิยมต้องเผชิญหน้ากับการผนึกก�ำลังท้าทายอ�ำนาจ
น�ำโดยฝ่ายตรงข้ามที่ประกอบด้วยฐานสนับสนุนทางการเมืองที่หลากหลาย
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การระดมพลังสนับสนุนการต่อสู้ช่วงชิง
มวลชนสนับสนุนการออกเสียงประชามติ โดยแต่ละฝ่ายขยายตัวลงสู่เวที
การเมืองระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน กลุ่มพลังทางการเมือง
ในระดับพื้นที่ ก็เริ่มตระหนักถึงบทบาทของกลไกการออกเสียงประชามติ
ในฐานะช่องส�ำหรับถ่วงดุลอ�ำนาจของตัวแทนเสียงข้างมากในเวทีการเมืองมลรัฐ
และเริม่ รณรงค์ผลักดันมาตรการรับรองสิทธิประชาชนในการเสนอให้จดั การ
ออกเสียงประชามติ ในกรณีที่เห็นว่าการตัดสินใจของตัวแทนในรัฐสภา มิได้
สะท้อนประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1869 การจัดการ
ออกเสียงประชามติที่ประชาชนเป็นผู้ร่วมกันยื่นเสนอให้จัด และมีผลผูกพัน
ให้รฐั ต้องด�ำเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ของประชามตินนั้ (Binding popular
initiative referendum) ก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในมลรัฐ Zurich33
บุคคลหนึง่ ทีม่ บี ทบาทริเริม่ น�ำเสนอแนวคิดเกีย่ วกับ “สิทธิในการริเริม่
เสนอให้จดั การออกเสียงประชามติโดยประชาชน” (citizen’s initiative
referendum) ก็คือ German Moritz Rittinghausen ซึ่งเป็นบุคคลส�ำคัญ
ในขบวนการสังคมนิยมสวิส ได้เขียนบทความสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการตั ด สิ น ใจทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยทางตรงตั้ ง แต่ ป ี
ค.ศ. 1850 เรื่อยไป และได้รับการตอบรับสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ผูส้ นับสนุน Fourier ในฝรัง่ เศส ยิง่ กว่านัน้ แนวคิดของเขายังกลายเป็น
หลักการส�ำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการแรงงานสวิส
(Swiss worker’s movement) ในขณะนั้นอีกด้วย
33 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument

about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 47.
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ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1870-1874 กระแสสนับสนุนแนวความคิดที่
เรียกร้องให้มีช่องทางเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ในการเมืองระดับสหพันธรัฐ จึงขยายตัวอย่างมากโดยในปี ค.ศ. 1872 กลุ่ม
การเมืองภาคประชาชนได้รว่ มกันยืน่ เสนอร่างแก้ไขปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ (complete revision of the Constitution) เพื่อให้ประชาชนทั้ง
ประเทศออกเสียงลงประชามติรับรอง ซึ่งร่างข้อเสนอนี้ได้บัญญัติมาตรการ
ประชาธิปไตยทางตรงที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การให้สิทธิประชาชน
ร่วมกันริเริ่มเสนอกฎหมายระดับสหพันธรัฐ (2) การให้สิทธิประชาชนในการ
ร่วมกันเสนอให้น�ำกฎหมายสหพันธรัฐมาจัดการออกเสียงลงประชามติ (3)
การเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนในการใช้อ�ำนาจตัดสินใจทางการเมืองในนาม
สหพันธรัฐ แต่กระนัน้ เมือ่ น�ำร่างข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาจัดการ
ออกเสียงประชามติในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1872 กลับปรากฏว่าไม่ผา่ น
การออกเสียงประชามติของประชาชนทัง้ ประเทศ และไม่ได้รบั เสียงข้างมาก
ของจ�ำนวนมลรัฐ34
กระทัง่ ในปี ค.ศ. 1874 ฝ่ายเสรีนยิ มในรัฐสภาได้ผลักดันข้อเสนอแก้ไข
ปรับปรุงรัฐธรรมนูญอีกครัง้ ขณะเดียวกันฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มและพันธมิตรกลุม่
พลังทางการเมืองทีม่ ฐี านในระดับรากหญ้าก็ได้มคี วามเห็นพ้องต้องกันในการ
ยืน่ ข้อเรียกร้องต่อรองให้มกี ารบัญญัตเิ พิม่ เติมมาตรการรับรอง “สิทธิในการ
ร่ ว มกั น ยื่ น ข้ อ เสนอให้ น� ำ ร่ า งกฎหมายทั่ ว ไปที่ ผ ่ า นสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
สหพันธรัฐมาเปิดให้ประชาชนได้ออกเสียงลงประชามติก่อนประกาศใช้”
(Facultative legislative referendum)35 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
34 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 50.
35 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the
referendum and initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael
Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe,
pp. 187-188.
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ครั้งนี้ด้วย โดยฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภาที่ยึดกุมโดยฝ่ายเสรีนิยม ได้ตกลง
ยินยอมน�ำข้อเสนอ ดังกล่าวมาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญของตน แล้วน�ำมาเสนอให้ประชาชนทั่วประเทศได้ออกเสียง
ลงประชามติในวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1874 โดยได้รับการรับรองโดย
เสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ คิดเป็น 63.2 เปอร์เซ็นต์ และได้รับ
เสียงข้างมากของจ�ำนวนมลรัฐ นั่นคือ 14.5 เสียง36
การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐในปี ค.ศ. 1874 เสร็จสมบูรณ์
โดยไม่มีการบรรจุมาตรการให้สิทธิประชาชนริเริ่มเสนอกฎหมายระดับ
สหพันธรัฐ (legislative initiative) ซึ่งเป็นมาตรการที่มีการโต้แย้งถกเถียง
และคัดค้านกันมาก หากมีเพียงมาตรการให้สิทธิประชาชนในการร่วมกัน
ยื่นข้อเสนอให้รัฐต้องน�ำข้อบัญญัติ (federal decrees) และกฎหมาย
(federal legislation) ซึ่ ง ผ่ า นการลงมติ ใ นสภาแห่ ง ชาติ (Federal
Assembly) มาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองในกรณี
ที่มีพลเมืองจ�ำนวนตั้งแต่ 30,000 คนขึ้นไป หรือมีจ�ำนวนมลรัฐตั้งแต่ 8 แห่ง
ขึ้นไป ร่วมกันเข้าชื่อยื่นข้อเสนอมาตรการให้สิทธิประชาชนเสนอให้จัด
ประชามติดังกล่าว (referendum request) ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา
89 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงเกณฑ์จำ� นวนประชาชนทีเ่ ข้า
ชื่อยื่นข้อเสนอเป็น 50,000 คน37
36 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland, p.

27. ; Kris W. Kobach, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds.,
Referendum around the World: The Growing Use of Direct Democracy, p. 110.
; Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney, eds.,
Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 50.
37 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional
Forms and Practices of the Referendum, p. 51. ; Alexander H. Trechsel and
Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece
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การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี ค.ศ. 1874 จึงเปิดทาง
ให้ พ ลั ง ทางการเมื อ งต่ า ง ๆ นอกสภาได้ เข้ า มาแสดงพลั ง ของตนเอง
ในกระบวนการนิติบัญญัติระดับชาติ อันถือได้ว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง
ทีส่ ำ� คัญของประชาธิปไตยทางตรงในสวิตเซอร์แลนด์ เพราะมาตรการดังกล่าว
ท�ำให้ประชาชนสวิสสามารถที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยกับองค์กรตัวแทน
ที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติของสหพันธรัฐได้ยิ่งกว่านั้น มาตรการดังกล่าวยังได้
กลายมาเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิผล ที่กลุ่มพลังทางการเมืองต่าง ๆ
ใช้สำ� หรับคัดค้านต่อต้านการออกกฎหมายของรัฐสภาทีฝ่ า่ ยเสรีนยิ มมีบทบาท
ครอบง�ำเป็นอย่างมากด้วย ดังจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง ค.ศ.
1875-1884 รัฐสภาผ่านการอนุมตั กิ ฎหมายรวมแล้ว 14 ฉบับ แต่ตอ้ งล้มคว�ำ่ ไป
โดยการออกเสียงประชามติถึง 11 ฉบับ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีกฎหมาย
ของสภาที่ถูกปฏิเสธโดยประชาชนคิดเป็นร้อยละ 79 เลยทีเดียว38
ฉะนัน้ แม้พลังทางการเมืองฝ่ายเสรีนยิ มจะยึดกุมเสียงข้างมากในองค์กร
ตัวแทนของสหพันธรัฐได้อย่างเหนียวแน่น แต่เสียงข้างมากที่มีก็มิได้น�ำไปสู่
การตัดสินใจในทุกเรื่องได้อย่างที่ตนเองปรารถนาแต่อย่างใด เพราะการได้
รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แม้จะท�ำให้ตัวแทนฝ่ายเสรีนิยมเข้ามีบทบาทหลัก
ในสถาบั น การเมื อ งระดั บ ชาติ ไ ด้ แต่ นั่ น ก็ มิ ไ ด้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ว่ า
เมือ่ ประชาชนต้องออกเสียงตัดสินใจในประเด็นเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดแล้ว ก็จะต้อง
สนับสนุนนสิง่ ทีผ่ แู้ ทนของตนเสนอทุกครัง้ ไป มาตรการประชาธิปไตยทางตรง
ดังกล่าว จึงท�ำให้ฝ่ายเสรีนิยมประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าใน
การจัดการออกเสียงประชามติระดับชาติ และบทบาทน�ำทีเ่ คยมีกเ็ ริม่ ลดน้อย
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds.,
The Referendum Experience in Europe, p. 187.
38 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
p. 27.
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ถอยลงไป39
ในปี ค.ศ. 1891 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในเส้นทาง
พัฒนาการประชาธิปไตยทางตรงในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นครั้งแรกที่ได้
มี ก ารบั ญ ญั ติ ม าตรการกฎหมายรองรั บ “การใช้ สิ ท ธิ ริ เริ่ ม เสนอแก้ ไข
รัฐธรรมนูญบางมาตรา” (constitutional initiative for partial
revision)40 กล่าวคือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 1848 ได้ก�ำหนดรับรอง
เฉพาะการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ (total revision of the
constitution) เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง หลายครั้งการยื่นข้อเสนอแก้ไข
รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ฉบั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แท้ จ ริ ง แล้ ว มี ส าระส� ำ คั ญ เป็ น การแก้ ไข
เฉพาะบางเรื่องบางมาตรา41 เช่น ในปี ค.ศ. 1880 ประชาชนต้องการให้มี
การผลักดันมาตรการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตร แต่ไม่มีช่องทาง
อืน่ ใดทีจ่ ะกระท�ำได้ จึงร่วมกันยืน่ ข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ
โดยมี ส ่ ว นที่ แ ก้ ไขเพี ย งเพิ่ ม เติ ม มาตรการดั ง กล่ า วเข้ า ไปในบทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิม ผลก็คือ การจัดการออกเสียงประชามติเพื่อรับรอง
ข้อเสนอดังกล่าว ก็กลายเป็นว่าประชาชนต้องพิจารณาร่างตัวบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ทั้งที่โดยสาระส�ำคัญแล้วมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพียง
มาตราเดียว ดังนั้น รัฐสภาจึงเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นที่ต้องมีการบัญญัติ
มาตรการให้สทิ ธิประชาชนร่วมกันเสนอแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา
39 Kris

W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,

pp. 28-29.
40 Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe:
A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process
in Europe, p. 119.
41 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
p. 29
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ในปี ค.ศ. 1891 รั ฐ สภาได้ อ าศั ย กลไกเสนอร่ า งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการให้ “สิทธิประชาชน
ในการร่วมกันเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา” (partial
constitutional initiative) เข้าไปในบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียง
ประชามติระดับชาติ นัน่ คือ บทบัญญัตมิ าตรา 118 โดยก�ำหนดให้ “การเสนอ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพียงบางมาตรา” (partial revision) กับ “การ
เสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” (total revision) มีหลักเกณฑ์การ
ด�ำเนินการแตกต่างกันเป็นคนละประเภท ในมาตรา 120 ก�ำหนดให้การ
เสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับยังคงยืนตามหลักเกณฑ์เดิมทีป่ รากฏ
ในรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1874 ส่วนมาตรา 121 บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเพียงบางมาตรา ไม่จ�ำเป็นต้องมีการยุบสภาแห่งชาติ (Federal
Assembly) การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงบางมาตรา สามารถด�ำเนินการได้
โดยประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจ� ำนวน 50,000 คนร่วมกันยื่น
ข้อเสนอ42 โดยข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางส่วน ต้องเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการบัญญัติเพิ่มเติมมาตราใหม่ การยกเลิกเพิกถอนบทบัญญัติ
ที่มีอยู่เดิม หรือการแก้ไขเพิ่มเติมตัวบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งใน
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ43
เมื่ อ น� ำ ร่ า งดั ง กล่ า วมาเปิ ด ให้ ป ระชาชนทั่ ว ประเทศออกเสี ย ง
ลงประชามติในวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1891 ปรากฏว่า ประชาชนออกเสียง
รับรองร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว 60.3 เปอร์เซ็นต์ และได้รับเสียงรับรองจาก
42 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 เปลี่ยนเป็น 100,000 คน

43 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional

Forms and Practices of the Referendum, p. 52. ; Alexander H. Trechsel and
Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece
of the political system,” pp. 188-189.
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มลรัฐถึง 18 เสียง44 ผลประการส�ำคัญทีต่ ามมาก็คอื กลไกการใช้สทิ ธิรว่ มกัน
ยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรานี้ ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ประชาชนสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขกฎกติกาสูงสุดของประเทศได้งา่ ยขึน้
กลุ่มพลังฝ่ายต่าง ๆ สามารถอาศัยช่องทางนี้ เป็นกลไกการยื่นข้อเสนอ
ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็นที่ตนเห็นว่าส�ำคัญ
โดยมีประชาชนทัง้ ประเทศเป็นผูต้ ดั สินใจขัน้ สุดท้าย ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูของ
ชาวสวิสจึงกลายมาเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมต่อรองก�ำหนดตัดสินใจ
ได้อย่างเท่าเทียม

การพัฒนาสถาบันการออกเสียงประชามติในศตวรรษที่ 20
ในช่วงศตวรรษที่ 20 สถาบันประชาธิปไตยทางตรงในสวิตเซอร์แลนด์
มีการขยายตัวและปรับปรุงขึ้นอีกเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1921 มี
การบัญญัตมิ าตรการส�ำหรับเสนอให้รฐั บาลต้องน�ำร่างข้อตกลงสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศ มาเปิดให้ประชาชนได้ออกเสียงลงประชามติก่อนมีผล
ผูกพันกับประเทศ45 ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 มาตรการให้สิทธิประชาชน
ร่วมใช้อ�ำนาจตัดสินใจของประเทศโดยตรง ได้ขยายครอบคลุมกระบวนการ
ตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐ โดยกฎหมายก�ำหนดเงือ่ นไข
การใช้อ�ำนาจตัดสินใจในกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ใน 2 กรณี
คือ
44 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 51.
45 Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the
referendum and initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael
Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe,
p. 189.
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กรณีแรก เมือ่ รัฐบาลสหพันธรัฐมีนโยบายตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศ และการตัดสินใจลงนามให้สตั ยาบันน�ำประเทศเข้า
ผูกพันภายใต้กฎหมาย หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ประชาชนสามารถ
เข้าชือ่ ร่วมกันยืน่ เสนอให้นำ� นโยบายการตัดสินใจดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชน
ทั่วประเทศออกเสียงลงประชามติได้
กรณีที่สอง การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
ด้านความมั่นคงเช่น องค์การสหประชาชาติ และการตัดสินใจเข้าร่วม
ประชาคมระหว่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น รัฐบาลจะต้องจัดให้มี
การออกเสียงประชามติรับรองเสียก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ในปี ค.ศ. 1949 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเพิ่มเติมให้รัฐบาลต้องน�ำ
มาตรการการจัดการแก้ไขปัญหาในกรณีฉกุ เฉินเร่งด่วน ซึง่ ได้ประกาศให้มผี ล
บังคับใช้ไปแล้ว มาเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ออกเสียงลงประชามติ
รับรอง46 ข้อเสนอมาตรการดังกล่าว ได้รับการรับรองในการลงประชามติ
วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1949 โดยได้รับเสียงรับรอง 50.7 เปอร์เซ็นต์ และ
ได้รับคะแนนเสียงมลรัฐ 12 ½ เสียง47
ในปี ค.ศ. 1961 มีความพยายามผลักดันเข้าสู่การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยบัญญัตเิ พิม่ เติมมาตรการรองรับ “การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการยืน่ เสนอร่างกฎหมายทัว่ ไปในระดับสหพันธรัฐ” แต่
ก็ตอ้ งตกไปในการจัดประชามติวนั ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1961 เพราะประชาชน
46 Alexander

H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the
referendum and initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael
Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe,
p. 189.
47 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,
eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 57.
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ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นสัดส่วนถึง 70.6 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีมลรัฐใด
ที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรองเลย48 Kris W. Kobach เห็นว่าอาจเป็นไปได้ว่า
ประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ ไม่ตอ้ งการให้รฐั สภาสหพันธรัฐมีบทบาทในการออก
กฎหมายระดับชาติมากจนเกินไป หากยอมให้มีการระดมรายชื่อประชาชน
เสนอร่างกฎหมายทัว่ ไปในระดับสหพันธรัฐได้ นัน่ หมายถึงการต้องตกอยูภ่ ายใต้
อ�ำนาจการบังคับใช้กฎหมายของรัฐสภาสหพันธรัฐ ซึ่งเสนอโดยกลุ่มพลัง
ทางการเมืองฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดโดยทีป่ ระชาชนบางส่วนในรัฐต่าง ๆ อาจไม่เห็นด้วย
ก็ได้ ดังนั้น การปฏิเสธมาตรการให้สิทธิประชาชนริเริ่มเสนอร่างกฎหมาย
ทั่วไปต่อรัฐสภาสหพันธรัฐ จึงเป็นผลดีต่อประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ เอง
เสียมากกว่า นอกจากนี้ ประชาชนแต่ละมลรัฐก็สามารถร่วมใช้สิทธิตัดสินใจ
ในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐของตนเองได้โดยตรงอยู่แล้วด้วย49
ด้วยเหตุนี้ ประชาชนพลเมืองสวิสจึงไม่สามารถร่วมกันยืน่ ข้อเสนอร่าง
กฎหมายทั่วไปในระดับสหพันธรัฐ หรือข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
สหพันธรัฐ หรือแม้แต่การเสนอให้เพิกถอนกฎหมายหรือข้อบัญญัติใด ๆ ที่
บังคับเป็นการทั่วไปของสหพันธรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชน
จ�ำนวนหนึ่งต้องการผลักดันประเด็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องและ
อ�ำนวยสิทธิประโยชน์ของกลุม่ ตน แม้วา่ จะไม่สามารถร่วมกันผลักดันผ่านการ
ริเริ่มเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาสหพันธรัฐได้โดยตรง แต่ก็มีทางออกคือ
ประชาชนมักจะหันไปอาศัยการร่วมกันยื่นข้อเสนอร่างบทบัญญัติแก้ไข
48 Alexander

H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the
referendum and initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael
Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe,
p. 190.
49 Kris W. Kobach, The Referendum: Direct Democracy in Switzerland,
p. 29.
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เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ (Partial constitutional initiative) แทน
โดยมีวธิ กี ารคือ การเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยน�ำมาตรการทางกฎหมาย
ที่ตนเองเสนอ บัญญัติเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างเช่น
หากประชาชนต้องการให้รฐั บาลเพิม่ อัตราเบีย้ ยังชีพส�ำหรับคนชรา ประชาชน
เหล่านั้นก็จะต้องร่วมกันยื่นข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยแก้ไข
เพิ่มเติมเฉพาะบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของคนชรา
เป็นต้น50

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการออกเสียงประชามติในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
จากภาพรวมของพัฒนาการของการออกเสียงประชามติในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ดังกล่าวมาทั้งหมด สามารถประมวลสรุปเป็นหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขส�ำหรับการจัดการออกเสียงประชามติแต่ละรูปแบบที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญสวิสในปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจัดประชามติสหพันธรัฐ
เงือ่ นไขการริเริม่ จัดการออกเสียงประชามติในสวิสเซอร์แลนด์ปรากฏ
มาตรการการออกเสียงประชามติทั้ง “เงื่อนไขที่ก�ำหนดบังคับให้รัฐต้อง
จัดการออกเสียงลงประชามติ” (compulsory referendum) และ
“เงื่ อ นไขที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ฝ ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ผู ้ เ สนอให้ จั ด ขึ้ น ก็ ไ ด้ ”
(optional referendum) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ “ประเด็นหรือประเภทของ
กฎหมาย” ที่จะน�ำมาลงประชามติเป็นกรณีไป นั่นคือ กฎหมายบางเรื่อง
ก่อนประกาศใช้ตอ้ งน�ำมาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรบั รองเสมอ
50 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p.43.

48

สิทธิในการออกเสียงประชามติ: ประสบการณ์ของชาวสวิส และข้อคิดเห็นต่อสังคมการเมืองไทย

ส่ ว นกฎหมายบางเรื่ อ ง รั ฐ อาจจะประกาศใช้ โ ดยไม่ ต ้ อ งน� ำ มาจั ด การ
ลงประชามติก็ได้ แต่หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นเสนอให้รัฐต้องน�ำกฎหมาย
เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจัดการออกเสียงลงประชามตินั้น โดยที่ฝ่ายนั้นจะต้อง
สามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้ร่วมกันสนับสนุนข้อเสนอให้ครบตาม
จ�ำนวนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด จึงจะจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติ51 ที่น่าสนใจคือ เงื่อนไขการจัดการออกเสียงประชามติแบบ
เปิดช่องให้มีผู้ยื่นเสนอให้จัดขึ้นนี้ ฝ่ายที่จะยื่นข้อเสนอให้จัดได้นั้น จ�ำกัดไว้
เฉพาะภาคประชาชนด้วยกันเอง นั่นคือ รัฐสภาหรือรัฐบาล ไม่สามารถ
เป็นผู้ออกค�ำสั่งหรือตัดสินใจให้มีการจัดการออกเสียงประชามติได้เอง
กล่าวโดยสรุปคือ การตัดสินใจก�ำหนดให้มีการจัดการออกเสียง
ประชามติเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระบบการเมืองระดับสหพันธรัฐสวิส มี 2 ทาง
คือ หนึ่ง กฎหมายก�ำหนดชัดเจนว่าเรื่องใดบ้าง ต้องจัดการออกเสียง
ประชามติ สอง ประชาชนเป็นฝ่ายร่วมกันเสนอให้น�ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมา
จัดการออกเสียงประชามติ โดยกฎหมายได้ก�ำหนดชัดเจนว่าเรื่องใดบ้าง
ทีเ่ ข้าข่ายในแต่ละเงือ่ นไข (Facultative referendum) จึงกล่าวได้วา่ สถาบัน
การออกเสียงประชาติในการเมืองสวิส ตั้งอยู่บนหลัก “the rule of law”
อย่างแท้จริง เพราะการออกเสียงประชามติมใิ ช่เครือ่ งมือส�ำหรับกระบวนการ
ใช้อ�ำนาจการปกครองของรัฐบาลกลาง แต่เป็นเครื่องมือส�ำหรับยับยั้งและ
หน่วงเหนี่ยวให้รัฐต้องน�ำกฎหมายเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาเปิดให้ประชาชน
ลงประชามติเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้52
51 Alexander

H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the
referendum and initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael
Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe,
p. 187.
52 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,
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เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
ส� ำ หรั บ การตั ด สิ น ใจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงบทบั ญ ญั ติ
รั ฐ ธรรมนู ญ สหพั น ธรั ฐ ไม่ ว ่ า จะเป็ น “การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขบทบั ญ ญั ติ
รั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง ฉบั บ ” (total revision) และ “การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติบางมาตรา” (amendments/partial revision)53 จ�ำเป็น
ต้องผ่านการออกเสียงประชามติตัดสินใจสุดท้ายโดยประชาชนทั้งประเทศ
เท่ า นั้ น โดยการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น มี เ งื่ อ นไขหลั ก เกณฑ์ คื อ
ร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องผ่านการรับรองโดยเสียงประชามติ
ส่วนใหญ่ใน 2 ระดับ (double majority) ได้แก่ หนึง่ เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
ทั้งประเทศ และสอง เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในมลรัฐทั้งหมดที่มีอยู่
22 มลรัฐ (cantons) นั่นคือ ร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น
ต้องได้รบั การรับรองจากเสียงข้างมากของประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ เกินกว่า
11 แห่งนั่นเอง
การเสนอแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
ในกรณี ที่ ป ระชาชนร่ ว มกั น ยื่ น ข้ อ เสนอให้ มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญเสียใหม่ทงั้ ฉบับนัน้ เมือ่ ประชาชนตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด
ร่วมกันยื่นข้อเสนอเข้าสู่สภาแห่งชาติแล้ว จะต้องมีการจัดการออกเสียง
ประชามติขั้นแรก เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศตัดสินก่อนว่าเห็นชอบให้มี
eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, pp. 40-41. ;
Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe:
A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process
in Europe,pp.119-120.
53 Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe:
A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum Process
in Europe, pp.119-120.
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การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ (preliminary vote) หากผล
การลงประชามติปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นด้วยกับ
การเดินหน้าปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหม่ ก็จะมีการประกาศยุบสภาแห่งชาติ
(Federal Assembly) เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามาท�ำ
หน้าที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทน เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่เรียบร้อย จึงน�ำมาเสนอให้ประชาชนออกเสียง
ลงประชามติรับรองอีกครั้ง โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่ จะต้องได้
รับเสียงสนับสนุนข้างมากทัง้ จากประชาชนทัง้ ประเทศ และเสียงข้างมากของ
จ�ำนวนมลรัฐทั้งหมด อย่างไรก็ดี กระบวนการยื่นข้อเสนอแก้ไขปรับปรุง
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเช่นนี้ เคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ ในปี ค.ศ. 1935
แต่กต็ อ้ งล้มไป เพราะข้อเสนอไม่ผา่ นการรับรองในการลงประชามติขนั้ แรก54
การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ประชาชนพลเมือง 10,000 คน สามารถร่วมกัน
เสนอข้อเรียกร้องปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยต้องรวบรวมลายมือชือ่ ผูร้ ว่ ม
กันจัดท�ำข้อเสนอเป็นร่างบทบัญญัติมาตราที่ต้องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเป็นเพียงข้อความเฉพาะส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญที่ต้องการเสนอให้แก้ไข
เพิ่มเติมก็ได้ให้ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน55
54 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument

about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 47.; Alexander H. Trechsel
and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece
of the political system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The
Referendum Experience in Europe, pp. 187-190.
55 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional
Forms and Practices of the Referendum, p. 52. ; Jos Verhulst and Arjen Nijeboer,
Direct Democracy: Facts and Argument about the Introduction of Initiative and
Referendum, p. 47) Bruno Kaufmann and M. Dane Waters, Direct Democracy in
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ในกรณีทปี่ ระชาชนร่วมกันเสนอร่างบทบัญญัตมิ าตราทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เมื่อประชาชนยื่นข้อเสนอร่างบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภา
แห่งชาติ (Federal Assembly) สภาจะไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงร่าง
ข้อเสนอของประชาชนได้ หากที่ประชุมสภาไม่เห็นชอบกับข้อเสนอร่าง
บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประชาชน สมาชิกรัฐสภาก็สามารถ
ร่วมกันจัดท�ำร่างข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตราเดียวกันนั้นขึ้น
มาเอง เพื่อเป็นตัวเลือกแข่งขันกับร่างข้อเสนอของประชาชนได้ จากนั้น
ร่างบทบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐทีร่ เิ ริม่ เสนอโดยประชาชน
รวมถึงร่างข้อเสนอทีจ่ ดั ท�ำโดยรัฐสภาจะถูกน�ำไปเสนอให้ประชาชนออกเสียง
ลงประชามติ โดยร่างข้อเสนอทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นนั้
จักต้องได้รับเสียงสนับสนุนรับรองทั้งจากเสียงข้างมากของประชาชน และ
เสียงส่วนใหญ่ของมลรัฐ
ในกรณีทปี่ ระชาชนร่วมกันยืน่ เพียงข้อเสนอประเด็นทีต่ อ้ งการให้สภา
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม หากสภาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการด�ำเนินการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว ก็จะต้องน�ำข้อเสนอดังกล่าวไปจัดให้มี
การออกเสียงลงประชามติ เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ ประเทศตัดสินใจ โดยข้อเสนอ
ดังกล่าวจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียว
เมือ่ ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นนัน้ ผ่านการรับรองโดยเสียงประชามติ
ข้างมากแล้ว สภาก็จะด�ำเนินการจัดท�ำร่างตัวบทบัญญัติตามกรอบข้อเสนอ
ดังกล่าว เช่นเดียวกับกรณีทเี่ มือ่ ประชาชนเสนอประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามา
Europe: A Comprehensive Reference Guide to the Initiative and Referendum
Process in Europe, pp.119- 120. ; Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi,
“Switzerland: the referendum and initiative as a centerpiece of the political
system,” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum
Experience in Europe, pp. 187-190.
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แล้วทีป่ ระชุมรัฐสภาลงมติเห็นด้วยในหลักการ เมือ่ จัดท�ำร่างบทบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ประชาชนเสนอเรียบร้อยแล้ว จึงน�ำมา
จัดการออกเสียงลงประชามติรับรองอีกครั้งหนึ่ง โดยจะต้องผ่านการรับรอง
โดยเสียงข้างมาก 2 ระดับ นั่นคือ เสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ
และเสียงข้างมากของจ�ำนวนมลรัฐทั้งหมด
การลงประชามติกฎหมายทั่วไป
ส�ำหรับกระบวนการนิติบัญญัติในระดับสหพันธรัฐนั้น ด�ำเนินการ
โดยสภาแห่งชาติ (Federal Assembly) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติของ
ชาวสวิส เมื่อรัฐสภาลงมติผ่านกฎหมายหรือข้อบัญญัติใดๆ ออกมาแล้ว
ประชาชนสวิสก็มีสิทธิที่จะร่วมกันยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้น�ำกฎหมายหรือ
ข้อบัญญัตินั้นๆ มาเปิดให้ประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองก่อน
ประกาศใช้ (optional referendum) โดยต้องมีการรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนจ�ำนวนอย่างน้อย 50,000 คน เพื่อร่วมกันจัดยื่นข้อเสนอ และ
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัติ
ผ่านการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาอย่างเป็นทางการ หากผลการออกเสียง
ประชามติส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศ “เห็นชอบ” กับกฎหมายหรือ
ข้อบัญญัตินั้น รัฐสภาจึงจะประกาศให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้
การลงประชามติกฎหมายทัว่ ไปนี้ ไม่จำ� เป็นต้องได้รบั เสียงข้างมากของมลรัฐ
ทั้งหมด ดังเช่นกรณีการลงประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ56
56 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p.41. Jos
Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument about the
Introduction of Initiative and Referendum, p. 47. ; Bruno Kaufmann and M. Dane
Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference Guide to the
Initiative and Referendum Process in Europe, pp.119- 120.
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การประกาศข้อบัญญัติหรือกฎหมายฉุกเฉินเร่งด่วน
ในกรณีทรี่ ฐั สภาจ�ำเป็นต้องผ่านข้อบัญญัตแิ ห่งรัฐฉบับใดฉบับหนึง่ โดย
ปัจจุบนั ทันด่วน เพือ่ ให้รฐั บาลสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉินได้โดยฉับพลัน
เมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวผ่านการลงมติในทั้งสองสภาแล้ว ให้ถือว่ามีผลบังคับ
ใช้ในทันที หากข้อบัญญัติดังกล่าวมีระยะเวลาในการบังคับใช้ไม่เกินหนึ่งปี
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำมาจัดการออกเสียงลงประชามติรับรองในภายหลัง ทั้งนี้
ประชาชนสามารถร่วมกันยื่นข้อเสนอให้น�ำข้อบัญญัติในกรณีเร่งด่วนที่
ประกาศไปแล้ว มาจัดการออกเสียงลงประชามติในภายหลังได้ โดยการยื่น
ข้อเสนอให้จัดการออกเสียงประชามติสามารถท�ำได้ใน 2 เงื่อนไข คือ57
กรณีที่หนึ่ง ในกรณีท่ีข้อบัญญัติที่ประกาศเป็นกรณีเร่งด่วน มีระยะ
เวลาการบังคับใช้เกินกว่า 1 ปี ประชาชนสามารถร่วมกันเสนอให้จัดการ
ออกเสียงประชามติได้ หากผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทัง้ ประเทศ
ลงมติไม่รับรอง ข้อบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูกเพิกถอนไปในสิ้นปีนั้น
กรณี ที่ ส อง หากข้อบัญญัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ผ่านการอนุมัติ
ของสภาแห่งชาติ เป็นข้อบัญญัติที่ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ
ข้อบัญญัตนิ นั้ มีระยะเวลาการบังคับใช้เกินกว่า 1 ปี เมือ่ ประกาศไปแล้ว จะต้อง
จัดให้มกี ารออกเสียงประชามติ โดยต้องได้รบั การรับรองโดยเสียงข้างมากทั้ง
จากประชาชนทั้งประเทศ และเสียงข้างมากของมลรัฐทั้งหมด มิเช่นนั้นแล้ว
ข้อบัญญัติดังกล่าวก็จะต้องสิ้นสภาพบังคับไปภายในสิ้นปีที่ประกาศใช้

57 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 42. ; Markku
Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices
of the Referendum, p. 53. ;
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การออกเสียงประชามติตัดสินใจประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ในกรณีการตัดสินใจทางการเมืองของฝ่ายบริหารในนามตัวแทนของ
ชาติ อย่างเช่นการท�ำข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ก็มีเงื่อนไข
ก�ำหนดให้ต้องผ่านการออกเสียงลงประชามติรับรองโดยประชาชนสวิสด้วย
เช่นกัน กล่าวคือ หลังจากที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ลงมติอนุมัติข้อตกลงหรือ
สนธิสัญญาใด ๆ แล้ว จะต้องน�ำมาจัดการออกเสียงลงประชามติ เพื่อให้
ประชาชนทั้งประเทศตัดสินใจรับรองในขั้นสุดท้าย โดยหลักเกณฑ์ในการจัด
ประชามติข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศมีอยู่ 2 เงื่อนไข ดังนี้58
เงื่อนไขที่หนึ่ง ในกรณีที่เป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านความมัน่ คง เช่น องค์การสหประชาชาติ
หรือประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ประชาคมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป
เป็นต้น เมื่อรัฐสภาอนุมัติสนธิสัญญาเหล่านี้แล้ว รัฐบาลจักต้องน�ำมาจัดการ
ลงประชามติทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น และสนธิสัญญาที่น�ำมาลงประชามติ
จะต้องผ่านการรับรองโดยเสียงข้างมากใน 2 ระดับ นั่นคือ เสียงรับรองข้าง
มากจากประชาชนทั้งประเทศ และเสียงรับรองข้างมากจากจ�ำนวนมลรัฐ
ทั้งหมด
เงือ่ นไขทีส่ อง หากข้อตกลงหรือสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ เป็นเรือ่ ง
เกีย่ วกับการตัดสินใจเข้าร่วมองค์การระหว่างประเทศทัว่ ไป เช่น การเข้าร่วม
58 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument

about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 47. ; Bruno Kaufmann
and M. Dane Waters, Direct Democracy in Europe: A Comprehensive Reference
Guide to the Initiative and Referendum Process in Europe, pp.119- 120. ;
Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the referendum and
initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael Gallagher and Pier
Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe, pp. 187-190.
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ข้อตกลงทางการค้าและภาษีระหว่างประเทศ การตกลงเปิดเขตการค้าเสรี
ระหว่างประเทศในแถบยุโรป การลงนามในกฎหมายหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ หรือสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันในระยาว ในกรณีนี้ หากรัฐสภาลงมติ
อนุมัติแล้ว รัฐบาลสหพันธรัฐสามารถด�ำเนินการยืนยันรับรองความตกลง
ระหว่างประเทศทีไ่ ด้กระทําขึน้ ได้ทนั ที ยกเว้นแต่มปี ระชาชนตัง้ แต่ 50,000 คน
หรื อ มลรั ฐ ตั้ ง แต่ 8 แห่ ง ขึ้ น ไป ร่ ว มกั น เสนอให้ น� ำ มาจั ด การออกเสี ย ง
ลงประชามติ (optional referendum) หรือในกรณีที่รัฐสภาเห็นควรให้
น�ำมาลงประชามติ
การออกเสียงประชามติแบบปรึกษาหารือ
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญในบางมลรัฐได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการ
ออกเสียงประชามติในเชิงปรึกษาหารือ (Consultative referendum)
การเสนอประเด็นสาธารณะจึงต้องให้ประชาชนตัดสินใจผ่านการออกเสียง
ประชามติ ก่อนที่องค์กรที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะด�ำเนินการ
ตัดสินใจ จึงปรากฏให้เห็นเฉพาะในกระบวนการปกครองระดับมลรัฐ และ
ระดับท้องถิ่น เช่น การออกเสียงประชามติเพื่อให้การปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การตัดสินใจด�ำเนินนโยบายสาธารณะของเทศบาล เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในระดับ
สหพันธรัฐ จะมิได้รองรับการจัดการออกเสียงประชามติในเชิงปรึกษาหารือ
แต่ในกรณีทม่ี คี วามจ�ำเป็นต้องจัดขึน้ ก็อาจกระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งสหพันธรัฐ โดยการจัดการออกเสียงประชามติ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเดียวกับการออกเสียงประชามติใน
กรณีทั่วไป59 แต่จนถึงปัจจุบันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยมีการจัดการ
59 Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional

Forms and Practices of the Referendum, pp. 53-54.
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ออกเสียงประชามติที่ก�ำหนดหรือตัดสินใจโดยรัฐบาลหรือรัฐสภาแม้แต่
ครัง้ เดียว เพราะในสวิตเซอร์แลนด์การจัดประชามติจะกระท�ำกันใน 2 เงือ่ นไข
คือ กรณีรฐั ธรรมนูญก�ำหนดให้ตอ้ งจัดขึน้ เมือ่ รัฐบาลหรือรัฐสภามีการตัดสินใจ
ในเรื่องนั้น ๆ และกรณีที่ประชาชนรวบรวมรายชื่อกันยื่นข้อเสนอตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด60 ซึ่งเป็นชีวิตทางการเมืองที่ปฏิบัติกันโดย
ทั่วไป
การริเริ่มยื่นเสนอร่างกฎหมายทั่วไประดับสหพันธรัฐ
การให้สิทธิประชาชนร่วมกันริเริ่มยื่นข้อเสนอร่างกฎหมายทั่วไปต่อ
รัฐสภาสหพันธรัฐ เป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งถกเถียงกันมาโดยตลอด แม้จะ
มีการเสนอในการลงประชามติแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญหลายครัง้ แต่มาตรา
ดังกล่าวก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ กระทั่ง
ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 มีการจัดการออกเสียงประชามติรับรอง
บทบัญญัติให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อยื่นเสนอร่างกฎหมายทั่วไประดับ
สหพันธรัฐอีกครั้ง ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรองมาตรการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี บทบัญญัติที่จัดท�ำขึ้นใหม่นี้เพิ่งมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2006
โดยมีหลักเกณฑ์คือ ประชาชน 100,000 คนขึ้นไป สามารถร่วมกันเข้าชื่อ
ยืน่ เสนอประเด็นหรือร่างกฎหมายทัว่ ไปต่อรัฐสภาได้ โดยรัฐสภาจะพิจารณา
ว่าสมควรให้บัญญัติเป็นกฎหมายสหพันธรัฐ หรือให้บัญญัติเพิ่มเติมลงไปใน
รัฐธรรมนูญ จากนั้นจึงจะมีการจัดให้ประชาชนได้ออกเสียงลงประชามติ
รับรองข้อเสนอมาตรการกฎหมายดังกล่าว61
60 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument

about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 48.
61 Jos Verhulst and Arjen Nijeboer, Direct Democracy: Facts and Argument
about the Introduction of Initiative and Referendum, p. 47.
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ผลกระทบของการใช้สิทธิการออกเสียงประชามติที่มีต่อระบบ
การเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ผลกระทบของการมีกลไกรองรับการใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ
ซึง่ ลักษณะของประชาธิปไตยทางตรง จะมีตอ่ กระบวนการทางการเมืองการ
ปกครองสวิสอย่างไรนั้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก สถาบันการออกเสียงประชามติช่วยการลดการผูกขาด
บทบาทการใช้อ�ำนาจตัดสินใจทางการเมืองของตัวแทน เพราะแม้รัฐสภา
จะเป็นฝ่ายตระเตรียมข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือร่างกฎหมายต่าง ๆ เพือ่
พิจารณาและลงมติ แต่ประชาชนก็สามารถใช้สิทธิร่วมกันออกเสียงตัดสินใจ
ขั้นสุดท้ายได้ โดยผ่านการออกเสียงลงประชามติ62 กระบวนการตัดสินใจ
ทางการเมืองในระบอบการปกครองสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
เงื่อนไขการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจนเป็นระบบ ซึ่งจ�ำแนกได้ 3
กรณี คือ63
(1) การตัดสินใจในประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ได้แก่ เรือ่ งเกีย่ วกับ
รัฐธรรมนูญ ไม่วา่ จะเป็นการตัดสินใจเสนอให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
หรือการรับรองร่างรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ จะต้องด�ำเนินการโดยการ
มีส่วนร่วมออกเสียงตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศ
(2) การตัดสินใจในประเด็นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ซึง่ บัญญัตโิ ดยรัฐสภาสหพันธรัฐ ประชาชนจะสามารถเข้ามามีสว่ นร่วม
ตัดสินใจได้ในกรณีที่ต้องการยับยั้งการตัดสินใจของสภาผู้แทน หรือเห็นว่า
62 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 65.
63 Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in
Multicultural Societies, p. 90.
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มีความจ�ำเป็นต้องให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสินว่าควรประกาศใช้
กฎหมายดังกล่าวนั้นหรือไม่
(3) การตัดสินใจในเรื่องที่มีขอบเขตจ�ำกัด ได้แก่ บรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสั่งทางการปกครอง หรือประกาศของฝ่ายบริหาร ข้อบัญญัติ
หรือกฎระเบียบบการบริหารงานภาครัฐ เป็นอ�ำนาจการตัดสินใจของรัฐบาล
หรือบางกรณีเป็นการตัดสินใจของรัฐสภา
ประการที่สอง กลไกรองรับสิทธิการออกเสียงประชามติ มีบทบาท
ส�ำคัญต่อการประกันความเสมอภาคในทางการเมือง เนื่องจากสิทธิในการ
ริ เริ่ ม เสนอให้ จั ด การออกเสี ย งประชามติ ทั้ ง ในกรณี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ หรือการประกาศใช้กฎหมายสหพันธรัฐ นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ท�ำให้คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในทุกรัฐ ได้มีส่วนมีเสียงอย่างเสมอภาคกันใน
การตัดสินใจทางการเมือง โดยกลุ่มพลังทางสังคมที่ส�ำคัญต่างก็มีอ�ำนาจใน
การแสดงประชามติของตนอยูใ่ นมืออย่างเสมอหน้ากัน หรือกล่าวอีกนัยหนึง่
การออกเสียงประชามติเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับแบ่งปันอ�ำนาจร่วมกัน (powersharing device)64 โดยกลุ่มคนที่เป็นเสียงข้างน้อยในสังคมสามารถน�ำมา
ใช้เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนจากการใช้อ�ำนาจตัดสินใจของฝ่าย
เสียงข้างมากในเวทีการเมือง (safeguards for the protection of
minorities) ได้เช่นกัน สถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงจึงก่อให้เกิด
“กระบวนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมมีชีวิตทาง
การเมืองเดียวกัน”
64 โปรดดู

Alexander H. Trechsel and Hanspeter Kriesi, “Switzerland: the
referendum and initiative as a centerpiece of the political system,” in Michael
Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe,
p. 202. ; Adrian Vatter, “Consensus and direct democracy: Conceptual and
empirical linkages,” in European Journal of Political Research, 38: 171-192
(2000), pp. 176-180.
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ประการที่สาม การออกเสียงประชามติมีข้อดี คือ ท�ำให้ประชาชน
สามารถก�ำหนดตัดสินกฎกติกาการอยูร่ ว่ มกันได้ดว้ ยตนเอง แต่ถงึ กระนัน้ ก็ดี
Jean-François Aubert ได้ชี้ว่า ชาวสวิสก็ไม่ได้ออกเสียงลงประชามติ
ตัดสินใจกันทุกเรื่อง การออกเสียงประชามติจะใช้ส�ำหรับการตัดสินใจ
ในมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวางเท่านั้น 65 เช่น
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ แม้ประชาชนสวิสจะผลักดันการน�ำกฎหมายที่ผ่านรัฐสภามาจัด
ให้มีการลงประชามติได้ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะต้องมีการน�ำกฎหมาย
ทุกฉบับมาลงประชามติ มีเพียงกฎหมายไม่กี่ฉบับซึ่งถือเป็นส่วนน้อยมาก
เท่านัน้ ทีจ่ ะมีการเรียกร้องให้นำ� มาลงประชามติกอ่ นประกาศใช้66 และโดย
ส่วนใหญ่การจัดการออกเสียงประชามติมาตรการทางกฎหมายนั้น มักจะมี
ที่ ม าจากการร่ ว มกั น ริ เริ่ ม ผลั ก ดั น ข้ อ เสนอของภาคประชาชนเอง มิ ใช่
การตัดสินใจของสภา แต่ถึงกระนั้น การใช้สิทธิริเริ่มเสนอให้น�ำกฎหมาย
ที่ผ่านสภา มาจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ก็มิได้มีผลกระทบบั่นทอน
กระบวนการนิติบัญญัติปกติแต่อย่างใด
ประการที่สี่ กระบวนการการออกเสียงประชามติ ท�ำให้ประชาชน
ต้องเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมือง และมีความตระหนัก
ร่วมรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนขบคิดไตร่ตรองการตัดสินใจในประเด็น
สาธารณะ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการเรียนรู้ทางการเมืองอย่างหนึ่ง
ส�ำหรับพลเมือง67 การออกเสียงประชามติแต่ละครั้ง ท�ำให้มีผู้คนอย่างน้อย
65 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 49.
66 โปรดดูเพิ่มเติมใน Bruno Kaufmann, Rolf Büchi, and Nadja Braun, eds.,
Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and Beyond, pp. 149-150.
67 Bruno Kaufmann, Rolf Büchi, and Nadja Braun, eds., Guidebook to
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ราว 200,000 – 300,000 คน หันมาให้ความสนใจศึกษาข้อมูลความรู้
เกีย่ วกับประเด็นสาธารณะ เพราะการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะนัน้ จ�ำเป็น
ต้องอาศัยข้อมูลหลากหลายแง่มุมเป็นพื้นฐาน การติดตามข้อมูลข่าวสาร
ในช่วงรณรงค์ก่อนการออกเสียงประชามติจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ประการที่ห้า การออกเสียงประชามติเป็นตัวเชื่อมระหว่างหลักการ
ปกครองแบบสหพันธรัฐกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ในแง่ของความ
สัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างมลรัฐกับรัฐบาลสหพันธรัฐนั้น การออกเสียง
ประชามติทำ� ให้มลรัฐต่าง ๆ สามารถพิทกั ษ์รกั ษาความเป็นเอกเทศในทางการ
ปกครองของตนเองไว้ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลกลางพยายามผลักดัน
กฎหมายทีม่ ลี กั ษณะรวมศูนย์อำ� นาจเข้าสูส่ ว่ นกลางจนเกินไป68 ตัวอย่างเช่น
ในช่วงปี ค.ศ. 1874 รัฐสภาสหพันธรัฐพยายามผลักดันการออกกฎหมาย
จ�ำนวนมากที่เป็นการขยายขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง แต่
ขณะเดียวกัน ประชาชนในมลรัฐต่าง ๆ ก็ผลักดันการจัดการออกเสียง
ประชามติคดั ค้านกฎหมายเหล่านัน้ ควบคูไ่ ปด้วย ดังนัน้ แม้วา่ รัฐสภาจะออก
กฎหมายมากีฉ่ บับ ประชาชนพลเมืองของมลรัฐต่าง ๆ ก็สามารถผนึกก�ำลังกัน
สกัดกั้นกฎหมายเหล่านั้นได้ไม่ยาก ในแง่นี้ การออกเสียงประชามติ จึงท�ำให้
ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งทางเลือกทางการเมืองที่ตนเองปรารถนา
ประการทีห่ ก การออกเสียงประชามติทำ� ให้เกิดพืน้ ทีส่ าธารณะส�ำหรับ
การอภิปรายโต้แย้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหตุด้วยผล ทั้งระหว่าง
ประชาชนพลเมืองด้วยกันเอง และระหว่างนักการเมืองกับประชาชน โดย
ฝ่ายต่าง ๆ ต้องอาศัยการน�ำเสนอข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้งของตน
ในกระบวนการรณรงค์ก่อนการออกเสียงประชามติ อย่างไรก็ตาม แม้ฝ่าย
Direct Democracy in Switzerland and Beyond, pp. 65-71.
68 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,
eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p.65.
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รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์การออกเสียงประชามติ แต่หาก
ประชาชนออกเสียงตัดสินใจสวนทางกับข้อเสนอแนะน�ำของรัฐบาล ก็มิได้
หมายความว่ารัฐบาลจะสูญเสียความชอบธรรมหรือความเชือ่ มัน่ ไปแต่อย่างใด
เพราะในกระบวนการจัดการออกเสียงประชามติของชาวสวิสนั้น เป็นการ
โต้แย้งถกเถียงและหาข้อยุติในประเด็นเฉพาะแต่ละเรื่องไป การพ่ายแพ้
ในการสนับสนุนการลงคะแนนเสียงประชามติ จะไม่ถกู น�ำมาโยงเกีย่ วข้องกับ
หลักความรับผิดชอบของคณะรัฐบาล
ประการที่ เจ็ ด การออกเสี ย งประชามติ เ ป็ น ช่ อ งทางส� ำ คั ญ ใน
กระบวนการเจรจาต่อรองทางการเมืองระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่มีจุดยืนและ
ผลประโยชน์ได้เสียแตกต่างกัน อันน�ำมาสู่ข้อยุติที่สะท้อนผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากที่สุด ในสวิตเซอร์แลนด์ บ่อยครั้งที่รัฐบาลต้องยอมท�ำตาม
ข้อต่อรอง ความต้องการของประชาชนที่แสดงผ่านการรณรงค์ผลักดันการ
จัดการออกเสียงประชามติ โดยการปรับเปลี่ยนผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ
ในทางที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับร่วมกันได้69 ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ กรณีที่
กลุ่มพลังทางเศรษฐกิจ หรือกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขนาดใหญ่
ยื่นค�ำขาดกับนักการเมืองว่า หากข้อเรียกร้องต้องการของตนไม่ได้รับการ
น�ำมาพิจารณาในกระบวนการร่างกฎหมาย พวกเขาก็จะออกมาสนับสนุน
การรณรงค์ต่อต้านกฎหมายฉบับนั้นเสีย นักการเมืองในสภา จึงต้องหาทาง
ประนีประนอมต่อข้อเรียกร้องนั้น ด้วยตระหนักดีว่า กลุ่มพลังทางการเมือง
ที่มีฐานสมาชิกร่วมสนับสนุนจ�ำนวนมาก ย่อมหมายถึงจ�ำนวนคะแนนเสียง
ประชามติที่มีน�้ำหนักอย่างไม่อาจมองข้ามได้ นักการเมืองจึงพยายามเลี่ยง
69 Wolf

Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in
Multicultural Societies, pp. 126-130. ; Jean-François Aubert, “Switzerland,” in
David Butler and Austin Ranney, eds., Referendums: A Comparative Study of
Practice and Theory, p.66.
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ที่จะปล่อยให้มีการผลักดันการออกเสียงประชามติคัดค้านกฎหมายของตน
โดยการน�ำข้อเสนอของกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาพิจารณาในกระบวนการร่าง
กฎหมายตัง้ แต่แรก กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นระดับสหพันธรัฐสวิส จึงด�ำเนิน
ไปในลักษณะ “การประนีประนอมออมชอม”70 ระหว่างฝ่ายนักการเมือง
และกลุ่มพลังทางการเมืองนอกสภา มากกว่าจะเป็นการผูกขาดอ�ำนาจโดย
รัฐสภา
ประการสุ ด ท้ า ย กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยทางตรง ท�ำให้กลุ่มองค์กรและสมาคมในภาคประชาสังคม
มีบทบาทส�ำคัญในเวทีทางการเมือง โดยเฉพาะในการก�ำหนดประเด็นวาระ
ทางการเมือง ดังจะเห็นได้วา่ การสนับสนุนผลักดันการจัดการออกเสียงประชามติ
ในสวิตเซอร์แลนด์ เกิดขึน้ จากบทบาทการเคลือ่ นไหวของกลุม่ พลังทางสังคม
ทีห่ ลายหลาก ได้แก่71 สหภาพผูป้ ระกอบการค้า และกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ
เช่น กลุ่มผู้เช่า ช่างฝีมือ ผู้ประกอบธุรกิจการค้า เกษตรชาวนา ผู้ขับขี่รถยนต์
กลุ่มผู้นิยมระบอบสหพันธรัฐ โดยเฉพาะในเขตรัฐที่ประชากรส่วนใหญ่
ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งผลักดันสนับสนุนการรักษาอ�ำนาจความเป็นอิสระ
ของมลรัฐเอาไว้ โดยอาศัยกลไกการออกเสียงประชามติในการคัดค้านต่อต้าน
การด�ำเนินมาตรการรวมศูนย์อ�ำนาจของรัฐบาลกลาง รวมตลอดจนสมาคม
พิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและระบบนิเวศ ขบวนการสตรีนยิ ม และขบวนการนักเรียน
นักศึกษา เป็นต้น

70 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,

eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p.49.
71 Jean-François Aubert, “Switzerland,” in David Butler and Austin Ranney,
eds., Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p.48.
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สิทธิการออกเสียงประชามติเป็นสิทธิที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นสิทธิที่ประชาชนเจ้าของประเทศจะได้ร่วมกันใช้อ�ำนาจที่เป็นของตนเอง
และด้วยตนเอง ประชาชนไม่ได้มอบอ�ำนาจให้ตัวแทนคือรัฐสภาตัดสินใจ
ทางการเมืองการปกครอง การบริหาร และการตรากฎหมายไปเสียทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตราและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้
ในการปกครองประเทศ รวมทัง้ ในการตราและแก้ไขกฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญ
อย่างมากบางฉบับ
ในกรณี ข องประเทศไทย รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการลงประชามติไว้ในหมวดที่ 3 คือ
หมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย แต่ได้เขียนคือบัญญัติไว้ใน
หมวดที่ 7 (หมวดนี้มีทั้งหมดจ�ำนวน 3 มาตรา คือ มาตราที่ 163, 164 และ
165 ซึง่ เกีย่ วข้องกับการลงประชามติจริงๆ เพียงมาตราเดียวคือ มาตรา 165)
ว่าด้วยการมีสว่ นร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ซึง่ เริม่ ต้นโดยนายก
รัฐมนตรีดว้ ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจปรึกษาหารือประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
ประชาชนออกมาใช้เสียงลงประชามติได้ กระนัน้ ก็ตาม ประชามติทจ่ี ะจัดขึน้
อาจแบ่งได้อีกเป็น 2 แบบ ซึ่งเป็นอ�ำนาจขององค์กรผู้มีอ�ำนาจที่จะก�ำหนด
ได้โดยตรง นั่นก็คือ การออกเสียงประชามติแบบมีข้อยุติอย่างหนึ่งกับการ
ออกเสียงประชามติแบบปรึกษาหารือ ในลักษณะเป็นการช่วยงานของฝ่าย
คณะรัฐมนตรีอีกอย่างหนึ่ง
ทัง้ ๆ ตามความเป็นจริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.
2550 นี้ ได้ผ่านการลงประชามติมาแล้ว จึงถือได้ว่า การออกเสียงประชามติ
เป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของ “อ�ำนาจสูงสุดในการก่อตัง้ องค์กรทางการเมือง”
(Constituent Power) ฉะนั้น การให้อ�ำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นองค์กรทาง
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การเมื อ งที่ ไ ด้ รั บ อ� ำ นาจมาจากอ� ำ นาจสู ง สุ ด ในการก่ อ ตั้ ง องค์ ก รทาง
การเมืองอีกทีหนึ่ง มีอ�ำนาจกลับไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจสูงสุด
ซึ่ ง สถาปนาอ� ำ นาจทั้ ง หลายทั้ ง ปวง จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผลและ
ไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของระบอบประชาธิปไตย ดังตัวอย่าง
เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
ฉะนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีเพิ่มเติมขั้นตอนการลงประชามติไว้
ในการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ รวมทั้งเสนอให้เพิ่ม
“สิทธิในการออกเสียงประชามติ” ไว้เป็นสิทธิอีกประเภทหนึ่ง กล่าวคือ
จากเดิมที่บัญญัติไว้ให้ประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อกัน
เสนอร่างกฎหมายได้ (มาตรา 163 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550) ก็เพิ่มเป็น
ประชาชนไม่น้อยกว่า 100,000 คนเข้าชื่อกันเสนอให้มีการลงประชามติใน
ร่างกฎหมายใดๆ ที่มีความส�ำคัญและที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้
แน่นอนว่ากรอบระยะเวลาของการออกเสียงประชามตินั้นมีความ
ส�ำคัญ เช่น 3-6 เดือน เพราะต้องให้ทงั้ สองฝ่าย หรือหลายฝ่ายได้มรี ะยะเวลา
ชี้แจงถึงผลดีและผลเสียให้ประชาชนทราบ ส่วนผลการลงคะแนนก็ควรมี
2 ประเภท คือ ข้างมากของเสียงข้างมากอย่างง่ายอย่างหนึ่ง และข้างมาก
ของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติทั้งหมด ซึ่งในบางลักษณะก็ได้บัญญัติเป็น
แนวทางไว้แล้ว (ดูมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550) ซึ่งจะมีส่วนสิทธิของพลเมือง และพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้
ก้าวหน้าและมั่นคงเป็นอันมาก.

*****
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The Constitutionality of
Civil Disobedience in the World
Nantapol Khaimuk *
1

Civil disobedience has been in existence since the beginning
of human civilization. In the governance of people, not all subjects
rejoice under the rule of law and therefore protest. Civil
disobedience can be defined as the refusal to obey governmental
demands or commands especially as a nonviolent and usually
collective means of forcing concessions from the government.
In the history of many nations, for example, Gandhi led the
resistance against British rule while Martin Luther King fought for
civil rights in America. Acts of civil disobedience have actually
established the foundations of governments and autonomy of
nations.
Moreover, in more recent years, acts of civil disobedience
are also done against the tyranny of one’s government. Modern
day actions have been made to check upon uncontrolled power
and institutional corruption. Edward Snowden, a whistleblower,
leaked top-secret information about NSA information-gathering
programs to tell the public how the agency and the government
exceeded its mandate and abused its power.
* Former Secretary to Justice of the Constitutional Court.
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With respect to the legal contexts of their protests, the
leaders of their movements were certainly acting against the law.
Ultimately, however, why are these leaders considered heroes
and why have their acts of civil disobedience created impact in
today’s society? Actions that even authorities today embrace
and celebrate the civil disobedient acts. If not for justice, then
are seemingly legitimate reasons such as transparency, security,
stability, privacy, integrity, and autonomy justifiable? According
to history, it can be seen that formerly rebellious acts can become
nationalistically proud movements. Let us explore instances of
the constitutionality of civil disobedience in the world. We delve
into examples of initially disobedient actions that eventually
served to transform systems of government or bring down corrupt
institutional policies and laws that are unconstitutional.
Mohandas Karamchand Gandhi or better known as
Mahatmai Gandhi can easily be considered the best-known figure
for civil disobedience. His attempt to practice nonviolence,
modesty, and self-sufficiency enabled him to employ civil
disobedience in the nationwide movement for Britain to withdraw
from India and achieve independence. In 1920, when Gandhi
took leadership of the Indian National Congress (INC), one of
India’s two major political parties, he began steady escalations
of demands for the independence of India. To briefly elaborate
on the political control administered by the United Kingdom, we
refer to Britain’s rule between 1858 until India’s independence
in 1947 called the British Raj. The Raj brought down The Mughal
dynasty, which had ruled India for 300 years and its emperor,
was exiled. Control of India was put under direct administration
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in London via the Indian Councils Act 1861. This meant that
Indian subjects were put under British modes of thought and
ultimately British imposed laws. If the Government of India
needed to enact new laws, the Legislative Council (with half of
its members consisting of British officials and the other half
comprising Indians and domiciled Britons who served only in
advisory functions) the final consent from the Secretary of State
in London would still be required. Under such governance, any
civil or constitutional rights for the Indian population would be
severely be withheld. Even when the Indian Statutory Commission
had been dispatched to India in 1928 to study constitutional
reform, its members did not include one single Indian person.
Gandhi’s perseverance and civil disobedience continued. The Salt
March, also mainly known as the Salt Satyagraha on 12 March
1930 was an important factor in the Indian independence
movement. It was a direct action campaign of tax
resistance and nonviolent protest against the British salt
monopoly in colonial India, and triggered the wider Civil
Disobedience Movement. He marched 388 kilometers from
Ahmedabad to Dandi, Gujarat to make salt himself. Thousands
of Indians joined him on this march to the sea. This was the most
significant organized challenge to British authority and Britain
responded by imprisoning over 60,000 people including Gandhi
himself.
In another movement, The Quit India Act or the August
Movement movement was launched in August 1942 in response
to Gandhi’s call for Satyagraha- “insistence on truth” (satya
‘truth’; agraha ‘insistence’) or “truth force”. The All-India Congress

68

The Constitutionality of Civil Disobedience in the World

Committee proclaimed a mass protest demanding what Gandhi
called “an orderly British withdrawal” from India. Gandhi and
Congress had withdrawn their support of the Raj when the Viceroy
declared war on Germany in September 1939 without consulting
India. Tensions escalated until Gandhi demanded immediate
independence in 1942 and the British responded by imprisoning
him and tens of thousands of Congress leaders for the duration.
Almost the entire INC leadership, and not just at the national
level, was imprisoned without trial within hours after Gandhi’s
speech. Finally, Britain gave in and after the end of World War II,
the India Independence Act was declared on 15 August 1947.
The Constitution of India came into effect on 16 January 1950
and has since been declared as Republic Day. It is evident that
the once illegal civil disobedient movement culminated into the
independence that Indians had lost to Europeans since the 18th
century. Today, there are 3 national holidays that commemorate
those events: Independence Day, Republic Day, and Mahatma
Gandhi’s birthday on 2 October.
Another stout practitioner of civil disobedience was Martin
Luther King, a pastor and leader in the African American Civil
Rights movement. King was deeply inspired by Gandhi’s teachings
and travelled to India to see for himself that the most effective
weapon available to the people fighting for justice and human
dignity was non-violent resistance. To briefly mention the legal
background in the US at that time, laws that promoted civil rights
for all citizens existed and include the Fifteenth Amendment of
the US Constitution which prohibits federal and state governments
from denying a citizen the right to vote based on that citizen’s
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“race, color, or previous condition of servitude”. However, there
were racial segregation laws under the Jim Crow laws that were
enacted between 1876 and 1965 that restricted the civil rights
and civil liberties of African Americans.
There were many occasions in which King used civil
disobedient acts to change the ongoing unfair treatment. An
incident in 1955, which a 15 year-old girl refused to give up her
bus seat to a white man in compliance with Jim Crow laws in
Montgomery, Alabama, brought King’s attention as he was on
the committee from the African American community that looked
into the case. Similarly later that year, in another incident, Rosa
Parks, an African American woman was arrested for not giving up
her seat. As a result, The Montgomery Bus Boycott was a campaign
led by King to protest the policy of racial segregation on the local
public transit system. The campaign lasted over a year and King
was arrested. Consequently, a United States District Court ruling
in the Browder vs Gayle case led to a Supreme Court decision
to declare the Alabama and Montgomery laws to be
unconstitutional. King’s role in the incident transformed him into
a national figure.
Another important event that further escalated his
movement for civil rights was the March on Washington for Jobs
and Freedom in 1963. The march, organized by a group of civil
rights, labor, and religious organizations, brought hundreds of
thousands of people to protest and call for civil and economic
rights for African Americans. At the Lincoln Memorial, King
delivered his I Have a Dream speech. It is strongly believed that
the march was a turning factor in President John F. Kennedy to

70

The Constitutionality of Civil Disobedience in the World

push for this bill (before his assassination on 22 November 1963)
and the endorsement of the Civil Rights Act 1964 by President
Lyndon B. Johnson. The legislation outlawed major forms of
discrimination against racial, ethnic, national and religious
minorities, and women. Congress asserted its authority to legislate
under several different parts of the United States Constitution,
mainly its power to regulate interstate commerce under Article
One (section 8), its duty to guarantee all citizens equal
protection of the laws under the Fourteenth Amendment and
its duty to protect voting rights under the Fifteenth Amendment.
Not only have civil disobedient acts pushed for independence
and civil rights but also to fight against corruption and abuse of
power. In a modern-day act of disobedience, Edward Snowden,
a former Central Intelligence Agency (CIA) employee and former
National Security Agency (NSA) contractor revealed top- secret
NSA documents to several media outlets. In his act of
whistleblowing, Snowden’s declared motive was to inform the
public about NSA’s global surveillance programs and tapping of
telephone conversations. His actions brought to light issues
related to mass government surveillance, secrecy, and the
balance between national security and information privacy.
Whether Snowden’s civil disobedience has labeled him to be a
patriot or a traitor can be debated. Nevertheless, a federal judge
ruled that the government had “almost certainly” violated the
US Constitution. On 16 December 2013, Justice Richard J. Leon
ruled that bulk collection of American telephone metadata most
likely violated the Fourth Amendment of the US Constitution
(part of the Bill of Rights that prohibits unreasonable searches
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and seizures and requires any warrant to be judicially sanctioned
and supported by probable cause). As another federal judge
ruled that the programs were legal, this indicated that the
Supreme Court would most likely decide the constitutionality of
this matter. On 28 December 2013, Justice William Pauley
dismissed a lawsuit filed by the American Civil Liberties Union
alleging that the NSA’s phone records program was unconstitutional.
The purpose of the program was within bounds of section 215
of the Patriot Act ((Access to records and other items under the
Foreign Intelligence Surveillance Act) to allow the Director of the
FBI (or an official designated by the Director, so long as that
official’s rank is no lower than Assistant Special Agent in Charge)
to apply for an order to produce materials that assist in an
investigation undertaken to protect against international terrorism
or clandestine intelligence activities. The act specifically gives an
example to clarify what it means by “tangible things”: it includes
“books, records, papers, documents, and other items”.)
Furthermore, it has caused an uncomfortable situation between
US President Barrack Obama and German Chancellor Angela
Merkel following Snowden’s revelation that Europeans were also
targets of the surveillance program including Merkel’s mobile
phone.
The constitutionality of civil disobedient acts in the world
can serve as precious case studies for the ongoing protests in
Thailand. If not real world examples, respected philosophers
such as John Rawls provide justification for civil disobedience as
a public, non-violent and conscientious breach of law undertaken
with the aim of bringing about a change in laws or government
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policies. However, his theory depends on the context of a nearly
just society leaving uncertainty about the justification in a less
just society.
Similarly, political scientist and scholar John Harvey Wheeler
states that civil disobedience is as old as our species, as old as
war and peace. Constitutionalism combines two elements: the
rule of law and democracy. The two often appear to be
incompatible; constitutionalism unifies them. Popular demand
sometimes conflicts with the rule of law.
Charles H. McIlwain, the great authority on constitutionalism,
gave a formula for the synthesis of the two in the form of a
political equation:
Constitutionalism is “the institutionalization of civil
disobedience”. Civil Disobedience is constitutional populism; the
rule of law is constitutional order. The English and the Americans
balanced this constitutional equation in characteristically
different ways but for both, Civil Disobedience is central to
constitutionalism. Civil Disobedience means that the people can
nullify tyrannical governmental actions. Constitutionalism
requires that the capability for doing so must be protected.
In addition, American author and philosopher Henry David
Thoreau argues that individuals should not permit governments
to overrule or atrophy (waste away a part of their organ) their
consciences, and that they have a duty to avoid allowing such
acquiesce (knowingly stand by without raising any objection to
the infringement of their rights) to enable the government to
make them the agents of injustice.
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Lastly, Thailand’s Constitution of the Kingdom of Thailand
2007 permits peaceful protests as stated in Chapter III Rights and
Liberties of the Thai People, Part 11 Liberties in connection with
Assembly and Association, Section 63:
A person shall enjoy the liberty to assemble peacefully
and without arms. The restriction on such liberty under paragraph
one shall not be imposed except by virtue of the law specifically
enacted for the case of public assembling and for securing public
convenience in the use of public places or for maintaining public
order during the time when the country is in a state of war, or
when a state of emergency or martial law is declared.

*****
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การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม*1
ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ **
2

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม”
เป็ น หั ว ข้ อ ที่ ทั น สมั ย ทั้ ง ในประเทศไทยและในโลก กรณี ป ระเทศไทย
เป็นข้อเรียกร้องของ กปปส. และเป็นความต้องการของรัฐบาลเช่นเดียวกัน
วันนีจ้ งึ น�ำเสนอ 2 ประเด็นหลัก คือ การปฏิรปู การเมืองในโลกเป็นประเด็นแรก
และการปฏิรูประลอกสองในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ 2

ก. การปฏิรูปการเมืองและหลักนิติธรรมในโลก
ในโลก 20 ปีมานีม้ กี ระแสปฏิรปู แรงมาก ถ้าเราพิจารณาประชาธิปไตย
ตั้งแต่ก่อก�ำเนิดขึ้นมา พัฒนาการประชาธิปไตยเคียงคู่กับหลักนิติธรรม
มาโดยตลอด ทั้ ง ยั ง มี ป ั ญ หา และการปฏิ รู ป หาทางออกมาโดยตลอด
ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน

I. ในยุคก�ำเนิดประชาธิปไตย
เมื่อมีการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776 และจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1787 ตลอดจนเกิดการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
* การบรรยายพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 16 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การปฏิรูป
การเมืองภายใต้หลักนิติธรรม, วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.
** ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558, ที่ปรึกษาตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ.
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ประชาธิปไตยก็เริ่มเกิดในตะวันตกทั้งในอเมริกาและยุโรป โดยเน้นการ
จัดท�ำรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร การมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนการคุ้มครองความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
ในยุคนีก้ ารปฏิรปู เน้นที่ การสร้างหลักนิตธิ รรมและความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ ตามมา
ด้วยการควบคุมกฎหมายที่รัฐสภาออก ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญโดยศาลฎีกา
สหรัฐอเมริกาในปี 1803 ในคดี Marbury V. Madison และการสร้างทฤษฎี
ที่ว่า “อ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ คือ อ�ำนาจก่อตั้งระบอบ และองค์กร
ทางการเมื อ ง” อยู ่ เ หนื อ และเป็ น ที่ ม าของอ� ำ นาจขององค์ ก รอื่ น ที่
รัฐธรรมนูญก่อตั้งขึ้น เช่น อ�ำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภา โดย Siéyès
ได้น�ำเสนอให้จัดตั้ง “ลูกขุนรัฐธรรมนูญ” (Jurie constitutionnaire) ขึ้น
เพือ่ ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขดั รัฐธรรมนูญในปี 1795 และศาลรัฐธรรมนูญไทย
ก็เคยวินจิ ฉัยไว้โดยใช้หลักเดียวกันนีใ้ นค�ำวินจิ ฉัยที่ 18-22/2555 ว่า “อ�ำนาจ
ในการก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองหรืออ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
เป็นอ�ำนาจของประชาชนอันเป็นที่มาโดยตรงในการให้ก�ำเนิดรัฐธรรมนูญ
โดยถือว่ามีอำ� นาจเหนือรัฐธรรมนูญทีก่ อ่ ตัง้ ระบบกฎหมายและองค์กรทัง้ หลาย
ในการใช้อ�ำนาจทางการเมืองการปกครอง เมื่อองค์กรที่ถูกจัดตั้งมีเพียง
อ�ำนาจตามที่รัฐธรรมนูญให้ไว้และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงเป็นไปไม่ได้
ที่จะให้องค์กรนั้นใช้อ�ำนาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเอง กลับไปแก้
รัฐธรรมนูญ เหมือนการใช้อ�ำนาจแก้ไขกฎหมายธรรมดา”
นี่เองคือที่มายุคใหม่ของสิ่งที่ John Adams ประธานาธิบดีคนที่ 2
แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกา “เป็นรัฐบาลของกฎหมาย
ไม่ใช่รัฐบาลของมนุษย์” (a government of laws, and not of men)
หรือที่ยุโรปเรียกว่า “นิติรัฐ” นั่นเอง
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1.1 การปกครองแบบประชาธิปไตยที่รัฐบาลต้องมาจากความ
ยินยอมเห็นชอบของประชาชน โดยเฉพาะมาจากการเลือกตั้ง แต่เป็นการ
เลือกตัง้ ทีจ่ ำ� กัดตามฐานะเศรษฐกิจ (การเสียภาษี) และให้ผชู้ ายลงคะแนนได้
เท่านั้น
1.2 การเน้นความเสมอภาคของบุคคลโดยปฏิเสธเหล่าก�ำเนิด
และให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และการเมือง
ไม่ให้ความสนใจฐานะทางเศรษฐกิจและความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและ
สังคม ในยุคนี้ สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจสังคมจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับ
1.3 และเพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเต็ ม ที่ ก็ ต ้ อ งมี ก ารแบ่ ง แยกการใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตย
(Separation of Powers) ดังนั้น แนวคิดของการจ�ำกัดอ�ำนาจผู้ปกครอง
ทั้งโดยกฎหมาย (นิติธรรม) และโดยการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจ ก็เกิดขึ้น
ด้วยเหตุดังนี้ ในยุคเริ่มแรก ประชาธิปไตย (Democracy) กับหลัก
นิติธรรม (The rule of law) หรือที่ยุโรปเรียกว่า นิติรัฐ (Etat de droit
– Rechtsstaat) ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกัน และเปรียบเสมือนเหรียญเดียวกัน
แต่ ค นละด้ า น ด้ า นหนึ่ ง ของเหรี ย ญเป็ น มิ ติ ท างการเมื อ งที่ เรี ย กว่ า
“ประชาธิปไตย” (Democracy) อีกด้านหนึ่งของเหรียญ คือการปกครอง
โดยกฎหมายทีท่ รงธรรม หรือ เป็นไปตามหลัก“นิตธิ รรม” (The rule of law)
หลักนิติธรรมในยุคนี้ จึง
1. ให้ความส�ำคัญกับการปกครองโดยกฎหมายที่ทรงธรรมมากกว่า
อ�ำเภอใจมนุษย์ และในใจกลางการปกครอง มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่
ทรงธรรมสูงสุดที่คุ้มครองมนุษย์ทุกคนในสังคม และกฎหมายนี้อยู่เหนือทุก
องค์กรในรัฐไม่ว่าประมุขของรัฐ องค์กรนิติบัญญัติ หรือบริหาร หรือตุลาการ
ต่อไปนี้ มนุษย์ไม่ใช่อธิปัตย์อีกต่อไป กฎหมายต่างหากที่เป็นอธิปัตย์
(Supremacy of Law)
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2. กฎหมายที่ทรงธรรมต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ใต้ปกครอง
โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและทางการเมือง
3. เพือ่ ให้การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อย่างจริงจัง ต้องมีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจสูงสุดออกจากกัน
จุดอ่อนที่ส�ำคัญของยุคนี้ อันจะน�ำไปสู่การปฏิรูปในยุคต่อมา คือ
1. ความเสมอภาคที่เลือกปฏิบัติ
1.1 การให้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง แบบจ� ำ กั ด (ตามแนวคิ ด พลเมื อ ง
active กับ พลเมือง passive) เกิดจากทฤษฎีอ�ำนาจอธิปไตยของชาติ
ซึ่งถือว่าแม้ประชาชนก็เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ไปเลือกตั้ง ดังนั้น การให้สิทธิ
เลือกตั้งจึงต้องดูความเหมาะสมของประชาชนที่จะไปท�ำหน้าที่ คือ
		 1.1.1 ต้องเสียภาษีเท่าที่กฎหมายก�ำหนด จึงจะมีสิทธิ
		 ในฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1791, ค.ศ.1815 - ค.ศ.1848
ก�ำหนดให้ต้องเสียภาษี 300 ฟรังก์ จึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง และเสียภาษี
1,000 ฟรังก์ เพือ่ ให้มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็น ส.ส. ท�ำให้มผี มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
มีน้อยมากเพียง 246,000 คน ซึ่งต่อมาก็ยกเลิก แล้วเปลี่ยนเป็นให้สิทธิ
แก่พลเมืองทุกคน (universal suffrage) ในปี 1848 (สมัยสาธารณรัฐที่ 2)
		 ในเบลเยียม ตั้งแต่ได้เอกราชในปี 1830-1894 ใน ค.ศ.
1848 รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ ผู้เสียภาษี 42.2 ฟรังก์ มีสิทธิเลือกตั้ง และ
ในปี 1894 ก็เปลี่ยนเป็น Plural votes คือ ให้มีสิทธิลงคะแนนเพิ่มตาม
จ�ำนวนภาษีที่จ่ายมากขึ้น และยกเลิกระบบดังกล่าวในปี 1919 โดยให้สิทธิ
แก่พลเมืองทุกคน
		 ในปรัสเซีย ตั้งแต่ปี 1849 มีการใช้ระบบเสียภาษี 3 ชั้นใน
การเลือกสภามลรัฐ ปรัสเซียจนกระทั่ง 1918 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็น
ชาย อายุ 24 ปี และเสียภาษีในชั้นใดชั้นหนึ่ง คือ
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รวยสุด 1/3 ในปี 1849 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4.7%
รองลงมา 1/3
„
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12.7%
จนสุด
1/3
„
มีผ้มู ีสิทธิเลือกตั้ง 82.6%

ผลคะแนนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เสียภาษีชั้นแรก เลือกผู้แทนได้
17.5 คน ในขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เสียภาษีชั้นที่ 3 มีผู้แทนเพียง 1 คน !
ต่อมา เมื่อมีการเลือกตั้ง Reichstag ในยุคจักรวรรดิ ก็มีการ
ยกเลิกระบบดังกล่าวไปในปี 1871 แต่ยงั ใช้ในระดับมลรัฐจนถึงการสถาปนา
สาธารณรัฐไวมาร์ ก็มีการยกเลิกระบบนี้ไปอย่างสิ้นเชิงในปี 1918
นี่คือ กระบวนการก�ำหนด power sharing ของคนกลุ่มต่างๆ
ในสังคมซึง่ ท�ำให้ในเยอรมนี นายทุนทีเ่ ป็นกลุม่ อนุรกั ษ์นยิ ม (conservative)
คุมอ�ำนาจการเมืองในจักรวรรดิปรัสเซียได้ ตลอดกาล
1.1.2 ชายเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มาจากความคิดประชาธิปไตย
โบราณของกรีก ว่าพลเมืองกรีกต้องเป็นทหารจึงจะเข้าประชุมสภาประชาชน
ได้ ดังนั้น ประชาธิปไตยยุคแรกที่ Huntington บอกว่ามี 29 ประเทศ
ต่างก็ให้ชายเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น อาทิ
		 อังกฤษ ต้นแบบเริ่มให้สตรีมีสิทธิเลือกตั้ง (ปี 1918) โดย
ต้องมีอายุ 30 ปี และส�ำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่ชายอายุ 21 ปี
ก็มีสิทธิเลือกตั้งได้ มาให้สิทธิเท่ากันจริง ในปี 1928 และประเทศต่างๆ
ก็ทยอยกันให้สิทธิสตรีในการเลือกตั้ง ดังนี้
		 สหรัฐอเมริกา ปี 1920
		 ออสเตรเลีย
ปี 1902
		 นิวซีแลนด์
ปี 1893
		 เยอรมนี
ปี 1918
		 ฝรั่งเศส
ปี 1944
		 สวิสเซอร์แลนด์ ปี 1971
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ไทย		
ญี่ปุ่น		
อิตาลี		

ปี 1932
ปี 1947
ปี 1946

2. ความเสมอภาคเฉพาะทางกฎหมาย แต่ความเหลื่อมล�้ำและ
เอาเปรียบในความเป็นจริง
ประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 18 และ 19 เน้นสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล เช่น สิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพในความเชื่อทางศาสนา
หรือสิทธิเสรีภาพทางการเมือง เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ไม่ให้ความสนใจกับความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจสังคม ระหว่าง “คนไม่ม”ี
กับ “คนมั่งมี” และ “คนชั้นกลาง” ยิ่งปรัชญาเศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยม
ของ Adam Smith ซึ่งห้ามรัฐแทรกแซงทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลอย่างสูงด้วย
ดังนั้น นายทุนซึ่งทางกฎหมายเท่าเทียมกับกรรมกร แต่ในความเป็นจริงมี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมเหนือกว่ามหาศาล ก็อาศัยช่องว่างของรัฐธรรมนูญ
และความได้เปรียบกดขีข่ ดู รีดกรรมกร/ชาวนา ซึง่ เป็นทีม่ าของนวนิยายส�ำคัญ
ของโลก ที่แสดงความไม่เป็นธรรมนี้ เช่น Oliver Twist ของ Charles
Dickens; Germinal ของ Emile Zola เป็นต้น
ความไม่เสมอภาคนี้ ท�ำให้เกิดกระแสปฏิรูปกระจายไปทั่วโลก
3 กระแส ซึ่งถือว่าท้าทายประชาธิปไตยทางการเมืองในศตวรรษที่ 19 คือ
กระแสแรกคือ Marxism ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นของการกดขี่ที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้า
นัน้ คือ ระหว่างเจ้าของทีด่ นิ กับทาสติดทีด่ นิ ทีส่ นิ้ สุดลงพร้อมๆกับการปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศส และเกิดประชาธิปไตย/ทุนนิยม ขึ้น เพื่อให้นายทุนใช้การเลือกตั้ง
เข้ า สู ่ อ� ำ นาจรั ฐ มากดขี่ ก รรมกรและชาวนาอี ก ดั ง นั้ น ต้ อ งสถาปนารั ฐ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์เพื่อท�ำลายนายทุน โอนกิจการทรัพย์สินมาเป็น
ของกรรมกร/ชาวนา และสถาปนา “ประชาธิปไตยประชาชน” (People’s
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democracy) ขึ้น ต่อมาเรียกว่า “ประชาธิปไตยรวมศูนย์” (Democracy
– centralism)
ทั้งนี้ ได้มีการน�ำแนวความคิดดังกล่าวไปใช้ และมีการยึดอ�ำนาจ
ส�ำเร็จในรัสเซีย (ปี1917) โดยเลนิน และขยายไปยังยุโรปกลาง และยุโรป
ตะวันออกทั้งหมด ต่อมาในปี 1949 (2492) เหมาเจ๋อตุง ก็ยึดจีนได้ และ
ขยายมายังเกาหลีเหนือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ในเวลาต่อมา เกิด Socialist
Block ขึ้น
กระแสที่สอง คือ การเกิดขึ้นของลัทธิสังคมชาตินิยม ฟาสซิสม์
และนาซี โดยเฉพาะเกิดในอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 น�ำโดยมุสโสลินี
ซึ่ ง เป็ น พวกต้ อ งการแก้ ร ะบบทุ น นิ ย มด้ ว ยสั ง คมชาติ นิ ย ม (Social
nationalism) ทีเ่ น้นบทบาทคนส่วนใหญ่ทเี่ ป็นกรรมกรและสหภาพโดยดูแล
กรรมกรในเรือ่ งทีพ่ กั อาศัย บ�ำเหน็จบ�ำนาญ แต่ไม่ได้เน้นการต่อสูท้ างชนชัน้
เหมือน Marxism แต่เป็นการต่อสู้ทางเชื้อชาติ (เช่น เยอรมันกับยิว) และ
ให้ความส�ำคัญกับชาตินิยมของชาติตนว่าเหนือกว่าชาติอ่ืน และต่อต้านทั้ง
ประชาธิปไตยเสรีและคอมมิวนิสต์ ให้ความส�ำคัญกับผู้น�ำที่เข้มแข็งและ
พัฒนาจนกลายเป็นเผด็จการในที่สุด กระแสนี้สิ้นสุดลงเมื่อเยอรมัน-อิตาลี
ซึ่งเป็นฝ่ายอักษะแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 และปรากฏอยู่อย่างจ�ำกัดในสเปน
ยุคฟรังโก

II. ยุครัฐสวัสดิการ (welfare state)
กระแสที่สามเกิดในตะวันตกโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกไม่
ต้องการเป็นสังคมนิยมและฟาสซิสม์กต็ อ้ งมีการปฏิรปู จากรัฐทุนนิยมไปสูร่ ฐั
สวัสดิการ โดยเน้นว่ารัฐต้องเป็นผู้มีบทบาทหลักในการสร้างความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดความเสมอภาคในโอกาสและการก
ระจายความมั่งคั่งใหม่ เน้นที่การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสและอ่อนแอซึ่งเป็น
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คนจน กรรมกร
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี Roosevelt ได้ด�ำเนิน
โครงการ New Deal ;ในยุโรป บิสมาร์ค (Bismarck) เริ่มให้สวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสในปี 1880 ทั้งบ�ำนาญผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
อังกฤษก็เริ่มใช้นโยบายนี้ในปี 1906-1914 ภายใต้รัฐบาลพรรค Liberal
โดยให้บ�ำนาญสูงอายุ อาหารฟรีในโรงเรียน ต่อมาก็ขยายไปยังการประกัน
สุขภาพในปี 1948 ฝรั่งเศส หลังจากเกิดการยึด Paris โดย Commune de
Paris ในปี 1871 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ ช้แรงงาน แนวคิดรัฐสวัสดิการก็เริม่ ขยาย
จนพรรคแนวร่วมประชาชน (Front Populaire ซึ่งเป็นพันธมิตรของพรรค
ฝ่ายซ้าย) ได้เป็นรัฐบาลและท�ำการปฏิรูประบบแรงงาน โดยให้ตั้งสหภาพ
และนัดหยุดงานได้ เพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ก�ำหนดเวลาท�ำงาน (ไม่เกิน 40 ชัว่ โมง /
สัปดาห์) ส่งเสริม SME และรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับ 1946 ก็บัญญัติ
เรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนไว้ในค�ำปรารภ
นักนิติศาสตร์เยอรมันจึงเรียกรัฐใหม่นี้ว่า “นิติสังคมรัฐ” หรือนิติรัฐ
ที่เน้นความเท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจหรือรัฐสวัสดิการนั่นเอง
นิติธรรมในยุคนี้จึงขยายไปสู่การพิทักษ์ความเสมอภาคที่ แท้จริงทั้งทางเพศ
และความเท่าเทียมในโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

III. ความไร้ เ สถี ย รภาพของรั ฐ บาลและเผด็ จ การรั ฐ สภากั บ
การสร้ า งระบบรั ฐ สภาที่ ท� ำ ให้ มี เ หตุ ผ ล (Rationalised
Parliamentary system) และการเพิ่มอ�ำนาจศาลในการ
คุ้มครองรัฐธรรมนูญ
ในคลื่นประชาธิปไตยในยุคแรกที่เริ่มในศตวรรษที่ 18 ตอนปลายมา
ตลอดศตวรรษที่ 19 มีประเทศที่เป็นประชาธิปไตย 29 ประเทศ ส่วนใหญ่
ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จและมีปัญหามาก
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โดยเฉพาะเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล ในฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ 3 ตั้งแต่ปี
1870-1946 ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ 80 ปีมีรัฐบาล 120 ชุด ท�ำให้ฝรั่งเศส
อ่อนแอจากที่เคยเป็นประเทศมหาอ�ำนาจโลกในต้นศตวรรษที่ 19 จนแพ้
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเยอรมนียุคสาธารณรัฐไวมาร์ซึ่งเริ่มในปี 1919
ก็ประสบทั้งปัญหาเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งปัญหาเงินเฟ้อ และ
ว่างงานและความไร้เสถียรภาพจนฮิตเลอร์ได้เข้าสู่อ�ำนาจในปี 1933 และ
แก้รัฐธรรมนูญไวมาร์ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีของฮิตเลอร์ มีอ�ำนาจตรา
กฎหมายได้ โดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา (Enabling Act 1933) รัฐบัญญัติ
มอบอ�ำนาจนี้ มีชื่อสวยหรูว่า “กฎหมายเยียวยาทุกข์ของประชาชนและ
สาธารณรัฐ” ซึง่ ให้อำ� นาจรัฐบาลออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญได้ โดยมาตรา 2
ของกฎหมายนี้บัญญัติว่า “กฎหมายที่ตราโดยคณะรัฐมนตรีของ Reich
อาจแตกต่ า งจากรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ สภาผู ้ แ ทนราษฎร
(Reichstag) และสภาผู้แทนรัฐ (Reichsrat) และสิทธิของประธานาธิบดี”
จริงอยูแ่ ม้วา่ รัฐสภา (Reichstag และ Reichsrat) ยังอยู่ แต่ไม่ได้ออกกฎหมาย
และไม่มีการอภิปรายใดๆ เมื่อได้อ�ำนาจ ฮิตเลอร์ก็ออกกฎหมายก�ำหนดให้
ยุบพรรคการเมืองทั้งหมดภายใน 3 เดือนยกเว้นพรรคนาซี ต่อมาภายหลัง
ไฟไหม้รัฐสภา Reichstag ฮิตเลอร์ก็ออกรัฐกฤษฎีกาว่าด้วยอัคคีภัยของ
Reichstag ให้อ�ำนาจรัฐบาลจ�ำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน จ�ำกัดเสรีภาพในการ
ชุมนุม ให้รัฐบาลสามารถตรวจจดหมายและการสื่อสารได้ และยกเลิก
การขอหมายปล่อย Habeas Corpus จากศาล ดังนัน้ รัฐธรรมนูญไวมาร์
ยังอยูแ่ ต่ตวั อักษรบนเล่มสมุด แต่จติ วิญญาณตายไปแล้วในความเป็นจริง
เพื่อแก้ปัญหาไร้เสถียรภาพและเผด็จการรัฐสภา จึงมีการปฏิรูป
เกิดขึ้น
แนวทางแรก คือ การปฏิรปู การเมืองของประเทศต่างๆในยุโรปทีเ่ ป็น
ไปเพื่อท�ำให้ระบบรัฐสภามีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยการบัญญัติรัฐธรรมนูญ
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ให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นโดยให้ล้มรัฐบาลยาก และลดบทบาทของรัฐสภาลง
และแก้กฎหมายเลือกตั้งเพื่อเอื้อให้พรรคการเมืองได้เสียงข้างมากเด็ดขาด
ในการตั้งรัฐบาล เช่น Basic law ของเยอรมันก็ก�ำหนดให้มีการไว้วางใจ
แบบสร้างสรรค์ (constructive motion of no confidence) ขึ้น และเพิ่ม
บทบัญญัติเพื่อให้รัฐบาลขอความไว้วางใจจากสภา และหากไม่ได้รับความ
ไว้วางใจก็อาจเลือกยุบสภาหรือประกาศภาวะฉุกเฉินทางนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้ภายใน
เวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อท�ำให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเดินไปได้จนกว่าจะเรียก
เสียงข้างมากคืนมา หรือในประเทศฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ 5
ปี 1958 ก็มีบทบัญญัติห้าม ส.ส.เป็นรัฐมนตรี ให้รัฐบาลขอความไว้วางใจ
จากสภาในร่างกฎหมายหรือนโยบายส�ำคัญ หากรัฐบาลชนะญัตติไม่ไว้วางใจ
ร่างกฎหมายหรือนโยบายนั้นก็ถือว่าได้รับความเห็นชอบ และมีการตั้ง
คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ คุ ้ ม ครองความเป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของ
รัฐธรรมนูญและนิตริ ฐั นักวิชาการเรียกระบบรัฐสภาแบบทีป่ รับใหม่ให้รฐั บาล
มีเสถียรภาพว่า ระบบรัฐสภาที่ท�ำให้มีเหตุผล (Rationalised parliamentary system)
แนวทางที่ 2 คือ การฟื้นฟูนิติธรรมและความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนเพิ่มขึ้นด้วยการ
ตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ประเทศแรกที่ตั้งศาลนี้คือออสเตรียตามข้อเสนอของ
Hans Kelsen ในปี 1919 ตามมาด้วยศาลรัฐธรรมนูญเชคโกสโลวเกียใน
ปี 1920 และขยายไปยังเยอรมันในปี 1949 โดยรัฐธรรมนูญของประเทศ
เหล่านี้ให้อ�ำนาจศาลควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญ และควบคุมได้
แม้แต่การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไม่ให้ขดั หลักการพืน้ ฐานทีร่ ฐั ธรรมนูญ
วางไว้ ไม่ให้ขัดหลักการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจและการห้ามกระจาย
รูปแบบสหพันธ์ โดยเรียกบทบัญญัติที่ห้ามแก้นี้ว่า Eternity Clause
(มาตรา 1 และมาตรา 20) ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 79 วรรคสาม ต่อมาศาลนี้
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ก็ข ยายไปยั ง ฝรั่ งเศสในปี 1958 และขยายไปอี ก 40 ประเทศรวมทั้ ง
ประเทศไทย ในประเทศเหล่านี้ก็ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผล
ทั่วไปคล้ายกฎหมาย และผูกพันรัฐสภา ฝ่ายบริหาร และศาลอื่นๆ ดังเช่นที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ว่า “สิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
การควบคุมแม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ขยายไปยังหลาย
ประเทศ อาทิ อินเดีย ซึ่งศาลฎีกาอินเดียวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ขัดหลักการพื้นฐานมาตั้งแต่ปี 1967 ในคดี I.C. Golak Nath and Ors. VS
State of Punjab and Anr. .ในคดี Kesavananda Bharati V. The State
of Kerala (1973) ศาลฎีกาวางหลักว่าสภาไม่อาจแก้รัฐธรรมนูญให้ขัด
“โครงสร้างพื้นฐาน” (basic structure) โดยเฉพาะการพรากสิทธิของ
ประชาชนได้ ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอินเดีย แต่ศาลฎีกา
วางหลักว่า “ข้อจ�ำกัดนี้เกิดจากความจ�ำเป็นที่เห็นได้ชัดในการที่จะธ�ำรงไว้
ซึ่งรัฐธรรมนูญนิยม” รัฐสภาซึ่งพรรคคองเกรสของนางอินทิรา คานธี
มีเสียงข้างมากเด็ดขาดก็แก้รฐั ธรรมนูญครัง้ ที่ 42 เพือ่ เอาชนะ โดยบัญญัตวิ า่
“จะไม่มีข้อจ�ำกัดใดในอ�ำนาจของรัฐสภาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้”
ซึง่ ศาลฎีกาอินเดียก็วนิ จิ ฉัยการพยายามขยายอ�ำนาจสภาและลดอ�ำนาจศาล
ต่อไปว่าการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 42 นี้ใช้บังคับไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการ
พื้นฐาน (คดี Minerva Mills V. Union of India, 1980) โดยวินิจฉัยว่า
รัฐสภาหาอาจมีอ�ำนาจแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มอ�ำนาจโดยไม่มีข้อจ�ำกัด
ในการแก้รฐั ธรรมนูญให้ตนเองได้ไม่ เพราะอ�ำนาจ “แก้ไขเพิม่ เติม” ไม่ใช่
“อ�ำนาจท�ำลาย” รัฐธรรมนูญ นอกจากศาลอินเดียแล้ว ศาลสหรัฐอเมริกา
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ก็ เ คยวิ นิ จ ฉั ย คดี เ กี่ ย วกั บ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในประเด็ น ที่ 8
(Proposition 8) ซึ่งมีความว่า “เฉพาะการสมรสระหว่างชายและหญิง
เท่านัน้ ทีจ่ ะถือว่ามีผลตามกฎหมาย และเป็นทีย่ อมรับในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย”
โดยประชาชนชาวมลรัฐแคลิฟอร์เนียลงประชามติเห็นชอบ ร้อยละ 52.27
ในปี 2008 ท�ำให้มีผู้น�ำคดีไปฟ้องศาลสหรัฐอเมริกา เป็นคดี Perry V.
Schwazeneger (2010) ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 14 ศาลชัน้ ต้นสหรัฐอเมริกา
พิพากษาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจริง
จึงใช้บังคับไม่ได้ มลรัฐแคลิฟอร์เนียอุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนตาม
ศาลชัน้ ต้น ศาลสูงสหรัฐก็ตดั สินไม่รบั ฟ้อง (Hollingsworth V. Perry (2013))
(โปรดดู ชมพูนุท ตั้งถาวร. (2556). กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
และการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ในต่างประเทศ (ภายใต้โครงการปฏิรปู สถาบันการเมือง). กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า)
โดยสรุป ในยุคนี้การปฏิรูปเน้นที่การสร้างเสถียรภาพให้รัฐบาล
การขจัดเผด็จการรัฐสภา ตลอดจนการฟื้นฟูนิติธรรม โดยการสร้าง
“ศาลรัฐธรรมนูญ” ให้พทิ กั ษ์รฐั ธรรมนูญเพือ่ ไม่ให้ถกู ละเมิดโดยองค์กรอืน่
ที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น
ในยุ ค นี้ Huntington เรี ย กว่ า ประชาธิ ป ไตยคลื่ น ลู ก ที่ 2
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี 1962 ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
เป็น 36 ประเทศ และประมาณกลางทศวรรษ 1970 ก็ลดเหลือ 30 ประเทศ
ครั้นโลกเข้าสู่ปลายศตวรรษที่ 20 Huntington เห็นว่าโลกเข้าสู่
คลื่นลูกที่ 3 ของประชาธิปไตย หลังปี 1974 ซึ่งมีการปฏิวัติดอกคาร์เนชัน
(Carnation Revolution) ในประเทศโปรตุเกส โดยทหารและประชาชน
ร่วมกันโค่นล้มประธานาธิบดีเอสตาโด โนโว (Estado Novo) ซึง่ เป็นเผด็จการ
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ไปสูป่ ระชาธิปไตย ประเทศไทยเองก็เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก่อนหน้า
โปรตุเกส 1 ปี และในทศวรรษ ที่ 1980 ประเทศในเอเชียหลายประเทศ
ก็เข้าสู่ประชาธิปไตยตั้งแต่ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ในละตินอเมริกาก็มี
การขับไล่เผด็จการในประเทศต่างๆ ตลอดทศวรรษที่ 1980 และหลังจาก
ก�ำแพงเบอร์ลินล่มสลายในปี 1989 ประเทศยุโรปตะวันออกและรัฐต่างๆ
ที่เคยอยู่ในจักรวรรดิโซเวียต ก็กลายเป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้
จึงท�ำให้ในปลายศตวรรษที่ 20 มีประเทศที่พยายามเป็นประชาธิปไตยกว่า
100 ประเทศ ส�ำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้างตามแต่ปัจจัยภายในแต่ละประเทศ
นอกจากนั้น เร็วๆ นี้ก็เกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงส์ ที่ประชาชนและ
NGO ร่วมกันโค่นผู้น�ำเผด็จการในตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบีย เยเมน และลามไปใน
ซีเรีย บาห์เรน อัลจีเรีย อิรัค จอร์แดน คูเวต โมร็อคโค เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในประเทศประชาธิปไตยใหม่ ปัญหาก็เกิดขึ้นมากมาย
และแม้ประชาธิปไตยเก่าอย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือฝรั่งเศส ก็เริ่มมี
ปัญหาใหม่
ในประเทศประชาธิปไตยใหม่ที่แม้มีการเลือกตั้ง มีรัฐสภา แต่ปัญหา
ความไม่มเี สถียรภาพของประชาธิปไตย เพราะเกิดจากการถูกทหารแทรกแซง
ก็ดี หรือการแพร่กระจายของประชานิยมสุดขั้ว อันน�ำไปสู่ผู้น�ำที่ทุจริต
เผด็จการและพ้นจากการตรวจสอบของสังคมก็ดี ดังเช่นในเวเนซูเอลาและ
ปารากวัย การไม่เคารพหลักนิตธิ รรมและกฎหมายของรัฐบาลกึง่ เผด็จการก็ดี
ก็ยงั คงด�ำรงอยู่ แม้แต่ประเทศประชาธิปไตยเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาภายหลัง
เหตุการณ์ 1 กันยายน 2001 และการประกาศสงครามกับผู้ก่อการร้าย
ก็น�ำไปสู่การออกกฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนอย่างมหาศาล อาทิ
การดักฟังโทรศัพท์ การตรวจการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
เหตุการณ์เหล่านี้น�ำไปสู่การปฏิรูปการเมืองและนิติธรรมใหม่ใน
ต้นศตวรรษที่ 21 นี้
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IV. การลดอ�ำนาจรัฐบาล เพิ่มการตรวจสอบและส่วนร่วมของ
ประชาชน
การปฏิ รู ป การเมื อ งในประเทศประชาธิ ป ไตยเก่ า อย่ า งฝรั่ ง เศส
ซึ่งใช้รัฐธรรมนูญแบบระบบรัฐสภาที่ท�ำให้มีเหตุผลมาตั้งแต่ ปี 1958 และมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ 18 ครั้ง โดยครั้งหลังสุดแก้ไข
เพิ่มเติมเมื่อปี 2008 เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารซึ่งเข้มแข็ง
เกินไปกับรัฐสภา และขยายการตรวจสอบ และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
โดยลดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีจาก 7 ปี เหลือ 5 ปี และด�ำรง
ต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ลดอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในการประกาศภาวะวิกฤตตาม
มาตรา 16 ลงเมื่อพ้น 30 วันและ 60 วัน ลดอ�ำนาจอภัยโทษทั่วไปให้เหลือ
เพียงอภัยโทษเฉพาะราย เพิ่มอ�ำนาจรัฐสภา โดยเฉพาะให้คณะกรรมาธิการ
มีอ�ำนาจไม่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งต�ำแหน่งต่างๆ โดยประธานาธิบดี
ได้ ลดอ�ำนาจรัฐบาลในการก�ำหนดวาระการประชุมของสภา เพิม่ การคุม้ ครอง
ฝ่ายข้างน้อย โดยหลักพหุนิยมด้วยการให้การแสดงออกและส่วนร่วมของ
ทุกกลุม่ การเมืองของพรรคการเมือง เพิม่ อ�ำนาจของศาลบัญชีในการตรวจสอบ
ขยายอ� ำ นาจตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ วิ นิ จ ฉั ย กฎหมายที่ ผ ่ า นรั ฐ สภา
ขัดรัฐธรรมนูญได้ โดยให้ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดเป็นผูส้ ง่ (ทัง้ ๆทีฝ่ รัง่ เศส
ปฏิเสธการควบคุมกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วว่าขัดรัฐธรรมนูญมา 200 ปี
ตามปรัชญารุสโซทีว่ า่ กฎหมายทีป่ ระกาศแล้ว คือการแสดงเจตจ�ำนงของปวงชน
(Law is general will of the people) และก�ำหนดให้มี “ผู้พิทักษ์สิทธิของ
พลเมือง” (The Defender of Rights) ไว้ เพือ่ คุม้ ครองประชาชนทีถ่ กู ละเมิด
สิทธิโดยมีวาระ 6 ปี และต้องรายงานต่อรัฐสภา และประธานาธิบดี
ในอังกฤษ มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อปฏิรูปรัฐธรรมนูญและ
การเมือง (Political and Constitutional Reform Committee) และ
รัฐบาลก็ต้ังรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และการเมืองเพื่อติดตาม
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เรื่องนี้ โดยมีการปฏิรูปเรื่องส�ำคัญ อาทิ การจ�ำกัดอ�ำนาจยุบสภาของนายก
รัฐมนตรีโดยให้สภามีวาระ 5 ปี ยุบไม่ได้ เว้นแต่สภาจะมีมติให้ยุบตัวเองใน
Fixed Term Parliament Act 2011 การลดอ�ำนาจสภาขุนนางในฐานะ
ศาลสูงสุดและตั้งศาลสูงสุด (Supreme Court) แทนใน Supreme Court
Act 2009 การปรับปรุงให้สภาขุนนางมีขุนนางที่แต่งตั้งตลอดชีพ (Life
peers) เป็นสมาชิกเป็นหลัก และขุนนางโดยสายเลือด เหลือเพียง 92 คน
รวมทั้งเปลี่ยนกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ให้พระราชธิดา
มีสิทธิเช่นเดียวกับพระราชโอรสในการสืบราชสมบัติ การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
อังกฤษยังไม่ยุติจวบจนปัจจุบัน
ในละติ น อเมริ ก าก็ มี ก ารปฏิ รู ป เพื่ อ เพิ่ ม นิ ติ ธ รรมและความเป็ น
ประชาธิปไตยในเรื่องส�ำคัญๆ คือ การปฏิรูปให้ศาลมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารมากขึน้ การเพิม่ องค์กรปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
การเพิม่ สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจสังคม การเพิม่ ส่วนร่วมของประชาชน และ
การปรับสมดุลระหว่างอ�ำนาจฝ่ายบริหารและรัฐสภา
เป็นอันว่าการปฏิรูปการเมืองยังคงเป็นวาระ (agenda) ของประเทศ
ทั่ ว โลกและที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ การปฏิ รู ป เหล่ า นี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเดี ย วกั น
แทบทั้ ง สิ้ น คื อ เพื่ อ เพิ่ ม การปกครองโดยกฎหมายที่ ท รงธรรมตาม
หลักนิติธรรม เพื่อจ�ำกัดอ�ำเภอใจของมนุษย์และเสียงฝ่ายข้างมากทั้งสิ้น

ข. การปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ระลอกสองของ
ประเทศไทย
ประเทศไทยได้ เ ปลี่ ย นผ่ า นจากเผด็ จ การทหารก่ อ นปี 2520
ไปสู่ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ในปี 2521 เรื่อยมาจนมีความพยายามปฏิรูป
การเมืองในปี 2539 โดยมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมาร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2540 ซึ่งถือว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” รัฐธรรมนูญฉบับนี้
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พยายามแก้ปัญหาของระบอบการเมืองไทยใน 3 แนวทาง คือ
ประการแรก ปรับการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองของ
พลเมืองด้วยการขยายศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
ให้ประชาชนเพิม่ ขึน้ พร้อมทัง้ เพิม่ ส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองและการ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ประการที่สอง มุ่งขยายนิติธรรม และปราบปรามทุจริต ด้วยการเพิ่ม
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง เพิม่ องค์กรตรวจสอบควบคุมต่างๆ อาทิ ป.ป.ช. คตง. ผูต้ รวจ
การแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กกต. ฯลฯ รวมทั้ง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่างๆ อาทิ การแสดงบัญชี
ทรัพย์สิน หนี้สิน การถอดถอน การด�ำเนินคดีอาญาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการ
เมือง เป็นต้น
ใน 2 ประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ยึดหลักการเดียวกันและเพิ่ม
ความเข้มข้นขึน้ โดยเพิม่ เรือ่ งจริยธรรมให้จริงจังขึน้ เพิม่ การเอาผิดกับผูท้ จุ ริต
เลือกตั้งให้ยุบพรรคการเมืองได้และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ที่รู้เห็นเป็นใจ หรือละเลยไม่ให้ด�ำรงต�ำแหน่งการเมือง 5 ปี เป็นต้น
ในประการที่สาม รัฐธรรมนูญ 2540 ต้องการสร้างเสรีภาพและ
ประสิทธิภาพให้รฐั บาลด้วยมาตรการต่างๆ ของระบบรัฐสภาทีท่ ำ� ให้มเี หตุผล
ซึ่งประสบความส�ำเร็จยิ่ง เพราะท�ำให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากเด็ดขาดและอยู่
ครบวาระ 4 ปี และท�ำให้นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อน
แต่ก็ท�ำให้การตรวจสอบทางการเมืองผ่านญัตติไม่ไว้วางใจเป็นไปไม่ได้
ที่ส�ำคัญคือเกิดความรู้สึกทั่วไปในสื่อมวลชน และประชาชนว่า รัฐบาลก�ำลัง
ขยายอ�ำนาจอิทธิพลไปครอบง�ำองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ และสือ่ มวลชน
อย่างกว้างขวางลึกซึง้ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื “นิตธิ รรม” ก�ำลังถูกท�ำลาย
จึงเป็นที่มาของการประท้วงอย่างยืดเยื้อของประชาชน และจบลงด้วยการ
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ยึดอ�ำนาจเมื่อ 19 กันยายน 2549 พร้อมกับการจัดท�ำรัฐธรรมนูญ 2550
ขึ้นมา เพื่อปรับสมดุลอ�ำนาจเสียใหม่โดยเพิ่มข้อจ�ำกัดอ�ำนาจบริหารให้
มากขึ้น และปรับกระบวนการสรรหาศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระให้
ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังไม่จบสิ้น และเห็นได้
ชัดว่า ในขณะทีพ่ รรคการเมืองอ้างความชอบธรรมจากเสียงข้างมากทีม่ าจาก
การเลือกตัง้ ของประชาชน ว่าให้อาณัตมิ ากระท�ำการตามหลักประชาธิปไตย
แต่ ฝ ่ า ยต่ อ ต้ า นก็ อ ้ า งว่ า เสี ย งข้ า งมากที่ ป ราศจากคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ก็ปราศจากความชอบธรรมทีจ่ ะบริหารประเทศ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ทัง้ สองฝ่ายต่าง
ก็เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการปฏิรปู การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอีกครัง้ ใหญ่
ส� ำ หรั บ ตั วผู้บรรยายเห็นว่า การปฏิรูปครั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ นการปฏิ รู ป
เพื่อน�ำไปสู่การปกครองที่ทรงธรรม และยึดนิติธรรมโดยเคร่งครัด ดังนี้
1. รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายทรงธรรมที่ สู ง สุ ด ซึ่ ง อยู ่ เ หนื อ
ทุกองค์กรที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น
ดังนั้น การตราและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ต้องยึด
หลักในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง อย่างเคร่งครัด คือ จะต้องมีการลงประชามติ
โดยประชาชน และพระมหากษัตริย์ต้องทรงลงพระปรมาภิไธยทุกครั้ง
หากประชาชนไม่เห็นชอบด้วยเสียงข้างมากในประชามติ หรือพระมหากษัตริย์
ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยก็ดี ร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องตกไป เหมือนในการจัด
ท�ำรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี 2492, 2540, และ 2549
เพราะตามประเพณีการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อ�ำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออ�ำนาจ
ก่อตั้งองค์กรทางการเมือง (Constituent Power) อยู่ที่พระมหากษัตริย์
และประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน
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นอกจากนั้น เพื่อไม่ให้รัฐสภาที่เป็นเพียง “ผู้แทน” ของปวงชน
ท� ำ การฝ่ า ฝื น รั ฐ ธรรมนู ญ โดยท� ำ ให้ ก าร “แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ” กลายเป็ น
“การท�ำลาย” รัฐธรรมนูญ ต้องก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจตรวจสอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้งโดยกระบวนการ และเนื้อหาให้ชัดเจน
ทุกครัง้ เหมือนร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ทัง้ ทีผ่ บู้ รรยายเห็นว่า
แม้ในปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญก็มีอ�ำนาจอยู่ตามมาตรา 291 (1) วรรคสอง
ประกอบมาตรา 154 แล้วก็ตาม แต่ก็ต้องให้มีผู้เสนอมาให้ศาลพิจารณา
ต่อไป ควรให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องผ่านการตรวจสอบของ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติ ก่อนน�ำไปลงประชามติทุกครั้ง เหมือนการ
ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องถูกตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญทุกครั้ง
2. หลักนิติธรรมต้องยิ่งใหญ่ เหนืออ�ำเภอใจของทุกองค์กร
อันทีจ่ ริง ตามคติการปกครองไทยแต่โบราณ แม้พระมหากษัตริย์
ทรงสมบูรณาญาสิทธิในระบอบราชาธิปไตย ก็ต้องอยู่ใต้พระธรรมศาสตร์
พระมหากษั ต ริ ย ์ จ ะทรงใช้ พ ระราชอ� ำ นาจให้ ขั ด กั บ พระธรรมศาสตร์
ประเพณี และยุติธรรมหาได้ไม่ ต่อเมื่อทรงใช้พระราชอ�ำนาจตัดสินคดี หรือ
วางพระราชก� ำ หนดบทพระไอยการถู ก ต้ อ งตรงตามพระธรรมศาสตร์
ประเพณี และยุติธรรมแล้ว จึงจะจัดเป็นราชศาสตร์ อันเป็นกฎหมายลูกได้
นี่ก็เห็นชัดเจนว่า นิติธรรมอยู่เหนือพระราชอ�ำนาจล้นพ้นนั้น
ยิ่งในระบอบประชาธิปไตยด้วยแล้ว นิติธรรมก็คือ เหรียญอีก
ด้านหนึง่ ทีแ่ ยกไม่ได้จากประชาธิปไตย บุคคลจึงหาอาจรับแต่ประชาธิปไตย
แต่ปฏิเสธนิติธรรมได้ไม่ ใครท�ำลายความยิ่งใหญ่ของนิติธรรม เขาผู้นั้น
ก็ท�ำลายประชาธิปไตยไปด้วยนั่นเอง
แต่ “นิติธรรม” (The Rule of Law) ไม่ใช่ตัวบทกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า legislation ที่เกิดจากเจตจ�ำนง

92

การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม

ในการเขียนกฎเกณฑ์ของมนุษย์ที่มีอ�ำนาจการเมือง แต่นิติธรรม คือ
“......แนวทางในการปกครองที่ ม าจากหลั ก ความยุ ติ ธ รรม
ตามธรรมชาติ อันเป็นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไม่มี
ผลประโยชน์สว่ นตนเข้ามาเกีย่ วข้องและแอบแฝง หลักนิตธิ รรม จึงเป็นหลักการ
พื้นฐานส�ำคัญของกฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งรัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงานต่างๆของรัฐก็ดี จะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ” (ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556)
ดังนั้น นิติธรรมก็คือ “รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร”
ตรงกับที่นักนิติศาสตร์ ส�ำนักโครงสร้างนิยมเรียกว่า “Higher law” หรือ
กฎหมายที่ อ ยู ่ สู ง กว่ า กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรทั้ ง ปวง หรื อ ตรงกั บ ที่
คณะตุลาการรัฐธรรมฝรัง่ เศสเรียกว่า “บล็อกแห่งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”
(Bloc de constitutionalité) ทีร่ ฐั สภาจะใช้อำ� นาจออกกฎหมายลายลักษณ์
อักษรที่เป็นรัฐบัญญัติ (Loi) ให้ขัดไม่ได้ ซึ่งรวมถึงค�ำประกาศสิทธิมนุษยชน
และพลเมือง ค.ศ. 1789 ค�ำปรารภรัฐธรรมนูญ 1946 หลักการพื้นฐานของ
กฎหมายแห่งสาธารณรัฐ ฯลฯ สิง่ เหล่านี้ ศาลจะเป็นผู้ “ค้นหา” มาใช้ในการ
ควบคุมกฎหมายและการกระท�ำไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญนั้นเอง แม้ศาลฎีกา
สหรัฐอเมริกาเองก็เคยตีความหลัก Due process of law หรือ ศุภนิติ
กระบวน ในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 5 ว่ารวมถึงการที่ต�ำรวจต้องบอกสิทธิในการ
ให้การและการมีทนายให้ผู้ต้องหาทั้งที่ไม่มีมาตราใดในร่างรัฐธรรมนูญเขียน
ไว้เลย (คดี Miranda V. Arizona (1966)) ศาลฎีกาอินเดียก็เคยควบคุมการ
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไม่ให้เป็นการท�ำลายรัฐธรรมนูญเสียเองดังกล่าวมา
แล้วข้างต้น
ศาลฎีกาไทยเองก็เคยใช้ “ประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย” ในการควบคุมการใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติไม่ให้ขัด
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รัฐธรรมนูญมาหลายคดี ที่ส�ำคัญคือศาลฎีกาใช้หลักนี้เองในการควบคุม
การใช้อ�ำนาจเบ็ดเสร็จของคณะรัฐประหาร ว่าจะออกกฎหมายมาให้ขัด
“ประเพณี ก ารปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิ ป ไตย” ไม่ ไ ด้
(ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 912/2536, 913/2536, 921/2536, 1131/2536 เป็นต้น)
ด้วยเหตุนี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยึดถือแต่ตัวหนังสือของ
บทบัญญัติลายลักษณ์อักษร แต่พิจารณาหลักกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษรซึง่ สะท้อนคุณธรรมชัน้ สูงทางกฎหมายจึงชอบด้วยหลักนิตศิ าสตร์ และ
กระแสแห่งความยุติธรรมทุกประการ
3. การจัดสรรผลประโยชน์และความมั่งคั่งเสียใหม่ : การยกเลิก
ประชานิยม (Populism) และสถาปนารัฐสวัสดิการ (Welfare State)
ขึ้นแทน
รัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ได้ขยายสิทธิ เสรีภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคมหลายประการ แต่ไม่ได้ปรับโครงสร้างการจัดสรร
ทรัพยากรและความมัง่ คัง่ จึงท�ำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมยังเข้าไม่ถงึ ทรัพยากร
เป็นช่องว่างให้พรรคการเมืองใช้นโยบายประชานิยมสุดขัว้ หาเสียงและน�ำมา
เป็นนโยบายรัฐบาล ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปว่าประชานิยมไม่ทำ� ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากร และไม่ทำ� ให้ลดความเหลือ่ มล�ำ้
แต่อย่างใด ทีส่ ำ� คัญคือ ประชานิยมเป็นการน�ำเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบนั
โดยผลั ก หนี้ ไ ปอยู ่ ใ นอนาคตที่ มี ป ั ญ หา ที่ สุ ด ก็ คื อ ประชานิ ย มยั ง ย�้ ำ ให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสต้องพึ่งพิงพรรคการเมืองผู้ให้ และต้องตอบแทนด้วย
คะแนนเสียงอันเป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แนวดิ่ง ดังนั้น การปฏิรูป
การเมืองใหม่ต้องท�ำ 2 แนวทาง คือ
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แนวทางแรก ต้องยกเลิกประชานิยม และก�ำหนดให้การหาเสียง
ด้วยประชานิยมต้องระบุที่มาของรายได้ที่จะน�ำมาใช้จ่ายในแต่ละเรื่อง และ
ต้องบังคับให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภาจ�ำนวนมาก ตั้งแต่ล�ำดับ
ที่ 1-4 ต้องมาอภิปรายทางโทรทัศน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งรัฐธรรมนูญ
ต้องก�ำหนดให้การกู้เงินของรัฐบาลกระท�ำได้เฉพาะเพื่อการลงทุน หรือ
Refinance เงินกู้ที่ใช้ในการลงทุนเท่านั้น จะกู้เงินมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้
แนวทางทีส่ อง จะต้องตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการปรับ
โครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรท�ำนองเดียวกับคณะกรรมการกระจายอ�ำนาจ
ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ มี ห น้ า ที่ ศึ ก ษาและเสนอแนะการจั ด สวั ส ดิ ก าร
ให้ประชาชนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ การจัดสรรสวัสดิการ
ดังกล่าวต้องตราเป็นกฎหมาย นอกจากนัน้ ต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีอากร
เพือ่ สร้างรายได้มาใช้ในการให้สวัสดิการอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สนิ
ภาษีมรดก ภาษีจากรายได้ในการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
4. ส�ำหรับการปฏิรปู การเมืองนัน้ ควรมีการปฏิรปู ในด้านต่างๆ คือ
4.1 การแบ่งอ�ำนาจทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองกับกลุม่
อาชีพต่างๆ โดยให้สภาผูแ้ ทนราษฎรมาจากการเลือกตัง้ และเป็นสภาอันเป็น
ที่มาของรัฐบาล และการบริหารราชการแผ่นดินให้วุฒิสภามาจากวิชาชีพ
ต่างๆ เป็นสภาคานอ�ำนาจและตรวจสอบและเป็นสภาปรับให้การจัดสรร
ทรัพยากรโดยกฎหมายทั่วถึง และเป็นธรรมขึ้น
4.2 ในสภาผู้แทนราษฎร ให้ยกเลิกการบังคับให้ผู้สมัคร ส.ส.
และ ส.ส.ต้องสังกัดพรรค เพือ่ อิสระให้ ส.ส.ตอบสนองต่อมติมหาชนและความ
ต้องการของปวงชน แทนทีต่ อ้ งอยูภ่ ายใต้คำ� สัง่ ของนายทุนเจ้าของพรรค และ
เพือ่ ลดโอกาสเกิดความรุนแรงทางการเมืองอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่าง
นายทุน พรรคกับประชาชน

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
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4.3 การเพิ่ ม มาตรการคุ ้ ม ครองฝ่ า ยข้ า งน้ อ ยทางการเมื อ ง
โดยเฉพาะการเฉลี่ยเวลาออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ให้เท่าเทียมกันระหว่าง
ฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล การส่งเสริมการจัดตัง้ สหภาพข้าราชการเพือ่ คานอ�ำนาจ
นักการเมืองที่ไม่ใช่ระบบคุณธรรม โดยสหภาพข้าราชการดังกล่าวสามารถ
กระท�ำได้ทันทีตามมาตรา 28 วรรคสาม ประกอบมาตรา 64 วรรคสอง
โดยไม่ต้องรอกฎหมายลูกแต่อย่างใด
4.4 การเพิ่มหลักจริยธรรมในการเมือง และการบริหารและ
จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณธรรมของทั้งองค์กร
ทางการเมือง องค์กรภาครัฐ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งการเมืองและข้าราชการ ทั้งนี้
โดยให้กระท�ำโดยสม�่ำเสมอ
4.5 การปฏิรูปสื่อให้เป็นอิสระจากรัฐและทุนอย่างแท้จริง และ
ต้องห้ามสื่อที่สร้างความเกลียดชัง ความรุนแรง
4.6 การตรากฎหมายก�ำหนดกติกาการชุมนุมสาธารณะให้เป็น
ไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างแท้จริง
4.7 การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบโดยเฉพาะต�ำรวจ
5. การสร้างความเคารพ “นิตธิ รรม” ให้เกิดขึน้ ในทุกระดับ ทัง้ ระดับ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตลอดจนประชาชน
ต้ อ งเคารพกติ ก าทุ ก ประเภท และโดยเฉพาะกฎหมาย ไม่ ล ะเมิ ด หรื อ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย และค�ำพิพากษาหรือค�ำวินิจฉัยของศาล เพราะรัฐที่
ปราศจากนิติธรรม หรือนิติธรรมอ่อนแอทั้งระดับรัฐและประชาชนนั้น
ย่ อ มไม่ อ าจพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ เจริ ญ ได้ ด้ ว ยเหตุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ความเชือ่ มัน่ จากผูล้ งทุน และยิง่ นิตธิ รรมล่มสลายไปเมือ่ ใด รัฐก็จะกลายเป็น
Failed state หรือ รัฐล้มเหลวไม่อาจเป็นรัฐอยู่ได้ และเมื่อนั้นอนาธิปไตย
(anarchy) และความวุ่นวายสับสนก็จะเกิดขึ้นกับสังคมและสมาชิกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
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ท้ายที่สุดนี้ ผู้บรรยายขอน�ำค�ำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
บารอนเนส มากาเร็ต แทชเชอร์ (Margaret Thatcher) ซึ่งกล่าวไว้อย่าง
ไพเราะจับใจมาสรุปว่า
“การเป็นประชาธิปไตยยังไม่เพียงพอ เสียงข้างมากไม่อาจเปลี่ยน
สิ่งที่ผิดให้ถูกได้ หากจะเป็นประเทศเสรีจริงๆ ประเทศนั้นต้องมีความรัก
ที่ลึกซึ้งต่อเสรีภาพ และเคารพหลักนิติธรรมอย่างผูกพันไม่เสื่อมคลาย”
“Being democratic is not enough, a majority cannot turn
what is wrong into right. In order to be considered truly free,
countries must also have a deep love of liberty and an abiding
respect for the rule of law”

*****
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ดร. ปัญญา อุดชาชน*
บทความนี้ ผู้เขียนแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งว่าด้วยแนวคิด
และความหมายของค�ำว่าสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ส่วนที่สองว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิชมุ ชนตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ส่วนทีส่ ามว่าด้วย
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชน ส่วนที่สี่ว่าด้วยวิเคราะห์การใช้สิทธิมนุษยชนในการท�ำประชา
พิ จ ารณ์ ข องประเทศแคนาดาและวิ เ คราะห์ รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายของ
ประเทศไทย ส่วนสุดท้ายว่าด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดและความหมายของสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ชุมชน

1.1 สิทธิมนุษยชน
1.1.1 ความเป็นมา
		
องค์การสหประชาชาติได้รับรองกฎบัตรสหประชาชาติ
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนใน International Bill of Rights และได้ประกาศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 เพื่อ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตร
สหประชาชาติและเพือ่ เป็นมาตรฐานกลางทีจ่ ะให้ประเทศสมาชิกน�ำไปปฏิบตั ิ

* ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ , ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร “หลั ก นิ ติ ธ รรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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ให้เกิดผลอย่างจริงจังภายในประเทศของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท�ำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติต่อ
สตรี กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เป็นต้น การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนครัง้ แรกเมือ่ เดือนเมษายน
– พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ทีก่ รุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ในโอกาสครบรอบ
20 ปี ของการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights : UDHR) ส�ำหรับ การประชุมระดับโลก
ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 14 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ที่กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ภายหลังสงครามเย็นได้สิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญา
กรุงเวียนนาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Vienna Declaration) การประชุมครั้งนี้
มีประเด็นส�ำคัญในการประชุม ดังนี1้
		
1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการ
ด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
		
2. ความเกีย่ วพันระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยและ
ความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน
		
3. ประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการด�ำเนิน
งานด้านสิทธิมนุษยชน
		
4. แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชน และพัฒนาศักยภาพของสหประชาชาติในการด�ำเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชน

1

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2556). ศัพท์สทิ ธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา, กรุงเทพ, หน้า 233-234.
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1.1.2 ความหมาย
		
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิและ
เสรีภาพที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่ก�ำเนิด และไม่อาจถูกพรากไปจาก
มนุษย์ได้โดยไม่เป็นการท�ำลายความเป็นมนุษย์ของผู้นั้น สิทธิมนุษยชนจึง
เป็นคุณลักษณะประจ�ำตัวของมนุษย์ เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่
มนุษย์ทกุ คนพึงมีในฐานะทีเ่ กิดมาเป็นมนุษย์ และมีมาตัง้ แต่กอ่ นทีจ่ ะมีรฐั เกิดขึน้
เช่น สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น2
		
จะเห็นได้ว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนได้มเี อกสารความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก มีทงั้ กฎบัตร
สหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ส�ำหรับกฎบัตรสหประชาชาติในค�ำปรารภบัญญัตวิ า่ “จะยืนยันความเชือ่ มัน่
ในสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักมูลในเกียรติศกั ดิแ์ ละคุณค่าของมนุษย์บคุ คลใน
สิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีของสหประชาชาติ ...” นอกจากนั้น
มาตรา 13 ของกฎบัตรดังกล่าวยังระบุอำ� นาจหน้าทีข่ องสมัชชาสหประชาชาติ
ว่า “สมัชชาจะต้องริเริ่มศึกษาและสนับสนุนวัตถุประสงค์การช่วยเหลือ
โดยค�ำนึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานส�ำหรับทุกคน โดยไม่มีความ
แตกต่างเรื่อง เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือ ศาสนา” ส่วนปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นได้ให้ความส�ำคัญสิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (Economic Social and Cultural Rights) มาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบัน และคือว่าวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสิทธิมนุษยชน
แห่งโลก”
2

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2543). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540, วิญญูชน, กรุงเทพ, หน้า 44.
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1.2 สิทธิชุมชน
1.2.1 ความเป็นมา
		
ค�ำว่า “ชุมชน” เป็นกลุ่มบุคคลที่ด�ำเนินวิถีชีวิตของ
ตนเองและพึ่งตนเองได้ในทางสังคมหรือวัฒนธรรมในกลุ่มของตนเอง โดยมี
ความผูกพันร่วมกันทั้งทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วน “สิทธิชุมชน” เป็นสิทธิที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดย
พัฒนาการมาจากจารีตประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมในการควบคุมวิถีชีวิตใน
ทางปฏิบัติจนน�ำไปสู่บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อกลไกรองรับการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ใ ห้ มี ผ ลในทางกฎหมาย ในระดั บ ระหว่ า งประเทศ สิ ท ธิ ชุ ม ชนได้
รับรองไว้ในกฎกติการะหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติปฏิญญาเรื่องสิทธิชนพื้นเมืองขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยหลักการสิทธิปวงชน
พื้นเมือง ปฏิญญาไลป์ซิกว่าด้วยสิทธิเกษตรกร และอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 เป็นต้น กฎกติการะหว่างประเทศดังกล่าว
มี เ นื้ อ หาที่ ส� ำ คั ญ ในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นการก� ำ หนดอนาคตของตนเอง
สิทธิการเป็นพลเมืองของตน สิทธิในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพ สันติสุข
มั่นคง สิทธิเสรีภาพทางศาสนา คุ้มครองระบบนิเวศพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
รวมถึงสิ่งแวดล้อมและสิทธิในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2.2 ความหมาย
		
สิทธิชุมชน (Community Rights) หมายถึง สิทธิของ
ชุมชนท้องถิ่นตามวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดและปฏิบัติกันมา โดยมีจารีต
ประเพณีเป็นกลไกทางสังคมในการควบคุมการปฏิบัติและถือเป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติด้วย ต่อมาได้มีกฎหมายบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนเพื่อให้ได้
รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อกั ษรและมีผลในทางกฎหมายเมือ่ มีการกระท�ำ
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ที่กระทบต่อสิทธิชุมชนได้
		
จะเห็นได้วา่ สิทธิชมุ ชนในปัจจุบนั ได้รบั การคุม้ ครองทัง้
กฎหมายภายใน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้น และ
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยสิทธิชุมชนได้มีแนวคิดพัฒนาการมาจากการ
คุ้มครองสิทธิชนพื้นเมือง สิทธิชุมชนดั้งเดิม สิทธิการคุ้มครองประเพณี
วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการคุม้ ครองพันธุกรรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อปกป้องและเคารพสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ตลอดจนการปกป้องมิให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของมนุษยชาติ

ส่วนที่สอง สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย
1.1 ระดับระหว่างประเทศ
ประเทศไทยได้ท�ำความตกลงและเป็นภาคีกับความตกลงและ
อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้ว ดังนี3้
1.1.1 ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปราม
การค้าทาสผิวขาว ค.ศ. 1904 และ 1910 (International Convention for
Suppression of the White Slave Traffic 1904 และ 1910)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1910 โดย
การภาคยานุวัติ และข้อ 8 ของอนุสัญญาดังกล่าวก�ำหนดว่าการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาฉบับนี้จะถือว่าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ.1904 ด้วย หากไม่มีการ
แจ้งเป็นอย่างอื่น ดังนั้น โดยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1910 ไทยจึง
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1904 ด้วย
3

กุลพล พลวัน. (2543). สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย, กรุงเทพ, หน้า 516 – 517.
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1.1.2 อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก
ค.ศ. 1921 (International Convention for the Suppression of the
Traffic in Women and Children 1921)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2465
(ค.ศ.1922)
1.1.3 อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี
ในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women 1979-CEDAW)
		
- อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 3 กันยายน 2524
(ค.ศ. 1981)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528
(ค.ศ. 1985)
1.1.4 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention
on the Rights of the Child 1989 – CRC)
		
- อนุสญ
ั ญาฯมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2533
(ค.ศ. 1990)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2535
(ค.ศ. 1992) โดยอนุ สั ญ ญา ดั ง กล่ า วมี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ ไทยตั้ ง แต่ วั น ที่
26 เมษายน 2535 (ค.ศ. 1992)
1.1.5 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางการเมืองของสตรี ค.ศ. 1952
(Convention on the Political Rights of Women 1952)
		
- อนุสญ
ั ญามีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2497
(ค.ศ. 1954)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2497 (ค.ศ. 1954)
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1.1.6 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Convenant on Civil and
Political Rights 1966 – ICCPR)
		
- กติกาฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2510
(ค.ศ. 1967)
		
- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2539
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศอีกทั้งหมด 11 ฉบับ ดังนี้
(1) อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจ�ำ
สัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921)
(2) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบตั โิ ดยเท่าเทียมกันใน
เรื่องค่าทดแทนส�ำหรับคนชาติในบังคับ และคนต่างชาติ พ.ศ. 2468 (ค.ศ.
1925)
(3) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงาน
บังคับ พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930)
(4) อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 30 ว่ า ด้ ว ยการแก้ ไขบางส่ ว นของ
อนุสัญญา พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
(5) อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจัดตั้งบริหารจัดหางาน
พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
(6) อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่
กรรมการพื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจ้าง พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955)
(7) อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรกงานบังคับ
พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957)
(8) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยแก้ไขบางส่วนของอนุสญ
ั ญา
พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)
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(9) อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการท�ำงาน พ.ศ.
2507 (ค.ศ. 1964)
(10) อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุขนั้ ต�ำ่ ทีอ่ นุญาตให้ทำ� งาน
ในเหมืองใต้ดิน พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965)
(11) อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน�้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้
คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1987)
1.2 ระดับภายในประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ดังนี้
1.2.1 การเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.2.2 การห้ามการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
1.2.3 การห้ามเข้าแทรกแซงหรือปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุและ
โทรทัศน์
1.2.4 การรับรองคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ โทรทัศน์เป็นทรัพยากรของ
ชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
1.2.5 การรับรองเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม
การวิจัย
1.2.6 การมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี
1.2.7 การมีสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2.8 การได้รับสิทธิบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
1.2.9 การได้รับสิทธิของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่จะได้
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รับการคุ้มครองจากรัฐ
1.2.10 การได้รับสิทธิของคนชรา
1.2.11 การได้รับสิทธิของคนพิการ
1.2.12 การได้รับสิทธิของผู้บริโภค
1.2.13 การได้รบั สิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
1.2.14 การได้รับสิทธิในการท�ำประชาพิจารณ์
1.2.15 การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
1.2.16 การมีสิทธิในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ และการ
ต่อต้านโดยสันติวิธี
1.2.17 การได้รับสิทธิในการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว เปิดเผย
1.2.18 การได้รับสิทธิที่จะมีทนายโดยรัฐจัดให้
1.2.19 การได้รับสิทธิในฐานะเป็นพยาน
1.2.20 การได้รับการเยียวยาจากรัฐในคดีอาญาและถูกคุมขัง
ระหว่างการพิจารณาคดี
1.3 การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
ต่างประเทศ
1.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
		
แนวความคิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเริ่มปรากฏตั้งแต่การรวมตัวของ 13 อาณานิคมของ British
America ในปี พ.ศ. 2318 และต่อมาปี พ.ศ. 2319 ได้มีค�ำประกาศอิสรภาพ
(Declaration of Independence) ของสหรัฐอเมริกาขึ้นเพื่อคุ้มครอง
อิสรภาพของพลเมือง (Civil Liberties) จากหลักการดังกล่าวน�ำมาสู่
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รั ฐ ธรรมนู ญ ของสหรั ฐ อเมริ ก า พ.ศ. 2330 ซึ่ ง เป็ น การก่ อ ก� ำ เนิ ด หลั ก
ประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนโดยได้มกี ารประกาศแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมือง (Bill of Rights) นอกจากนั้น ในศตวรรษที่ 20 ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างมากในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติและได้
ยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights) ซึ่งได้ประกาศใช้ในวันที่ 10 ธันวาคม 2491 รัฐธรรมนูญ
ของสหรั ฐ อเมริ ก า พ.ศ. 2330 ดั ง กล่ า วได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ศ าลสู ง สุ ด ของ
สหรัฐอเมริกา (The U.S. Supreme Court) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตีความ
รัฐธรรมนูญภายใต้คำ� ขวัญที่ว่า “ความยุติธรรมที่เสมอภาคภายใต้กฎหมาย
(Equal Justice under the Law)
		
การพิ จ ารณาว่ า กฎหมายใดขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ไม่
ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์การตรวจสอบดังนี4้
		
(1) Low Level Scrutiny กฎหมายโดยทั่วไป ศาลจะ
ตรวจสอบความมีเหตุและผลของกฎหมาย ถ้าพิจารณาแล้วว่ากฎหมายนั้น
ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อันสมเหตุสมผล ก็ไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ หลักการ
ตรวจสอบนี้เรียกว่า “Rational Relation Test” และเป็นการตรวจสอบใน
ระดับที่เคร่งครัดน้อยที่สุด
		
(2) Strict Scrutiny กรณีที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
เชื้อชาติ (race) ศาลถือว่าเป็นกรณีต้องสงสัย (suspect) ว่าเป็นการ
ขัดรัฐธรรมนูญเสมอ กล่าวคือศาลจะตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ากฎหมายดังกล่าว
ขัดรัฐธรรมนูญ และจะตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยกฎหมายที่ไม่ขัด
รัฐธรรมนูญนัน้ ต้องแสดงให้ได้วา่ มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องออกกฎหมายเช่นนัน้
และจะตรวจสอบ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่ามีเหตุผลหรือ
4

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2553).การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีก่ ระทบต่อสิทธิมนุษยชน, ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพ, หน้า 144-145.
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ความเป็นไปได้หรือไม่ และตรวจสอบวิธีการที่น�ำไปสู่เป้าหมายนั้นได้มีกลไก
การใช้บังคับกฎหมายอย่างรอบคอบ (narrowly tailored) หรือไม่ หลักการ
ตรวจสอบนี้เรียกว่า “Strict Scrutiny” และมีบรรทัดฐานมาจากคดี
Slaughter-House ในภายหลังปรากฏว่าศาลได้ขยายออกไปตรวจสอบ
กฎหมายลักษณะอื่นๆ ด้วย ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการไม่ให้สิทธิความเป็น
พลเมือง (non citizen) (Graham v. Richardson, 403 U.S. 365 (1971)
(พ.ศ. 2514) บุตรของบิดามารดาที่ไม่ได้ท�ำการสมรส (non marital
children) (Levy Louisiana, 391 U.S. 68 (1968) (พ.ศ. 2511)) กฎหมาย
เกี่ยวกับสตรี (Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976) (พ.ศ. 2519))
		
(3) Heightened Scrutiny กฎหมายที่กระทบสิทธิ
หน้าทีพ่ ลเมือง (Civil and political rights) แม้รฐั ธรรมนูญไม่ได้รบั รองสิทธิไว้
ศาลก็เข้าไปตรวจสอบ เช่น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน สิทธิในการ
เคลือ่ นไหวเดินทาง สิทธิเกีย่ วกับการรับเด็กหรือเลีย้ งดูเด็ก สิทธิในการด�ำเนิน
คดีในศาล ตัวอย่างเช่น คดี Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942)
(พ.ศ. 2485) กฎหมายออกมาเพือ่ ให้มกี ารบังคับท�ำหมันผูก้ ระท�ำผิดกฎหมาย
อาญาบางฐาน แม้วา่ รัฐธรรมนูญจะไม่ได้ให้หลักประกันไว้ แต่ศาลเห็นว่าเป็น
สิทธิพื้นฐาน (one of the basic civil rights of men) และเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับชาติพันธุ์มนุษย์ (fundamental to the very existence and
survival of the race) หรือในคดีอื่นที่ศาลเข้าไปตรวจสอบ เช่น สิทธิในการ
ออกเสียงเลือกตัง้ (right to vote) เช่น คดี Harper v. Virginia State Board
of Election, 383 U.S. 663 (1966) (พ.ศ. 2509) หรือสิทธิในการเดินทาง
เคลื่อนไหว (right to travel) เช่น คดี Shapiro v. Thompson, 394 U.S.
618 (1969) (พ.ศ. 2512) หรือสิทธิในการมาขอความยุติธรรมจากศาล
(right to access to the judicial process) เช่น คดี Griffin v. Illinois,
351 U.S. (1956) (พ.ศ. 2499) เป็นต้น
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ด้ ว ยความส� ำ คั ญ ของค� ำ ประกาศอิ ส รภาพของ
สหรัฐอเมริกา (America Declaration of Independence) เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา พ.ศ.
2330 (ค.ศ. 1787) ได้มีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น
The Civil Rights Act, The Americans with Disabilities Act เป็นต้น
เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ มี ก ฎหมายภายในที่ บั ญ ญั ติ
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ไว้ ใ นการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและศาลสู ง สุ ด ของ
สหรัฐอเมริกาเองได้วางหลักกฎหมายอันเกิดจากแนวค�ำพิพากษาของศาล
(Precedent) เพื่อเป็นบรรทัดฐานปฏิบัติต่อมา
1.3.2 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
		
(1) แนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นหลักทีไ่ ด้รบั การบัญญัตไิ ว้
ทัง้ ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน รัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 25 ได้บัญญัติ
ว่า “หลักทัว่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมาย
ระดับสหพันธ์ หลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวอยู่ในล�ำดับ
ที่สูงกว่ากฎหมายภายใน และก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่โดยตรงต่อผู้ที่อาศัย
อยู่ในสหพันธรัฐ” จึงแสดงให้เห็นว่าประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐได้ยอมรับ
หลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเป็นกฎหมายภายในโดย
กฎหมายระหว่ า งประเทศได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น
อย่างมาก
		
(2) กรณีศึกษา
			 (2.1) กรณี ข องกฎเกณฑ์ ข องกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศที่มีความมุ่งหมายที่จะใช้กับรัฐเท่านั้นมีกรณีตัวอย่าง ดังนี5้
5

อ้างแล้ว., หน้า 164-171.
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				 ก. การท� ำ สั ญ ญาตามกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ สั ญ ญาประเภทนี้ อ าจจะมี คู ่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง อ้ า งกั บ คู ่ สั ญ ญา
อีกฝ่ายหนึ่งว่า สัญญาดังกล่าวขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กฎเกณฑ์ของ
กฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวจึงวางอยู่บนเงื่อนไขว่า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
(ประเทศเยอรมนีตะวันตก) อ้างกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ประเทศเยอรมนี
ตะวั น ออก) ก่ อ นการตกลงท� ำ สั ญ ญาว่ า มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ได้
ตามกฎหมายระหว่างประเทศมิได้ก�ำหนดรูปแบบส�ำหรับการท�ำสัญญา
สองฝ่ายไว้ แต่อย่างใดกรณีจึงเป็นไปตามความประสงค์ของคู่สัญญาว่า
จะตกลงกันด้วยวาจาหรือท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยการกระท�ำใดๆ
ทัง้ นีย้ อ่ มเป็นไปตามหลักการทีว่ า่ การนิง่ เสียไม่ปฏิเสธข้อเสนอของอีกฝ่ายหนึง่
ถือว่าเป็นการยอมรับ
				 ข. การกระท�ำของรัฐ หลักว่าด้วยการกระท�ำ
ของรั ฐ เป็ น หลั ก การในทางกฎหมายของฝ่ า ยแองโกล-อเมริ ก า ซึ่ ง ตาม
หลักการดังกล่าวองค์กรของรัฐภายในประเทศไม่อาจตรวจสอบอ�ำนาจของ
รัฐต่างประเทศได้ โดยแท้จริงแล้วตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ศาลและฝ่ายปกครองย่อมมีสิทธิตรวจสอบการกระท�ำของรัฐ
ต่างประเทศได้ตามหลักความชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศและในกรณี
ทีข่ ดั กับกฎหมายระหว่างประเทศย่อมไม่อาจกระท�ำการในเยอรมนีตะวันตกได้
				 ค. การตีความสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในการตีความสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
จะต้องค�ำนึงถึงหลักการที่ได้รับการพัฒนาตามกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค้นหาเจตจ�ำนงของคู่สัญญาที่เห็นพ้องต้องกัน
โดยพิจารณาจากเนื้อหาของสัญญาทั้งหมด วัตถุประสงค์ของสัญญาและ
การเกิดขึน้ ของสัญญา การตีความสัญญาจะต้องตีความและใช้ในขอบเขตของ
หลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่เนื้อหาของสัญญานั้นไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
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ง. การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน หลักการทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน
ของกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีหลักส�ำคัญว่า บุคคลซึ่งเป็น
ผู้ร้ายข้ามแดนจะถูกส่งตัวกลับได้ก็เฉพาะได้มีการกระท�ำผิดในทางอาญา
เนื่ อ งจากการส่ ง ผู ้ ร ้ า ยข้ า มแดนได้ รั บ การยอมรั บ เป็ น หลั ก การพื้ น ฐาน
ศาลยุตธิ รรมแห่งสหพันธ์เห็นว่าหลักการดังกล่าวเป็นหลักทัว่ ไปของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ตามความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์เห็นว่าการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดนที่ถูกพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตมิได้เป็นการละเมิดหลัก
ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
				 จ. การคุ้มครองทางการทูต ตามหลักทั่วไป
ของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองทางการทูต
และสามารถใช้สิทธิต่อรัฐได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ในระหว่างที่เกิดความ
เสียหายนั้นบุคคลนั้นยังมีสัญชาติของรัฐนั้นอยู่และในระหว่างที่ยกสิทธิขึ้น
เรียกร้องนั้น บุคคลนั้นยังเป็นพลเมืองของรัฐนั้นอยู่เช่นกัน
				 ฉ. การเวนคื น ทรั พ ย์ สิ น ของต่ า งประเทศ
การเวนคืนเป็นหลักการที่อยู่บนพื้นฐานของหลักดินแดน ตราบเท่าที่เป็น
การเวนคืนทรัพย์สนิ ภายในประเทศ ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูน่ อกเขตแดนของ
ประเทศนั้น โดยหลักการแล้วการเวนคืนที่จะต้องด�ำเนินการในรัฐที่ท�ำการ
เวนคืนจะต้องได้รบั การยอมรับการมีผลของการเวนคืนจากศาลของเยอรมนี
ตะวันตก กรณียอ่ มไม่มหี ลักทัว่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศว่า ผูพ้ พิ ากษา
ของศาลภายในประเทศมีหน้าทีผ่ กู พันจากกฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ ะต้อง
วินิจฉัยว่า การกระท�ำของรัฐต่างประเทศที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ
เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้น
				 ช. อ�ำนาจเหนือเขตแดน การกระท�ำของรัฐ
หนึ่งเหนือเขตแดนของอีกรัฐหนึ่ง ตามหลักดินแดนของกฎหมายระหว่าง
ประเทศแล้วไม่อาจกระท�ำได้ หากอีกรัฐหนึง่ ไม่ยนิ ยอมให้กระท�ำการหรือเป็น
กรณีที่ไม่อาจอ้างเหตุผลจากหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศได้
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				 ซ. อ�ำนาจนิติบัญญัติเป็นอ�ำนาจเหนือพื้นที่
อ�ำนาจของรัฐในการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับเหนือพื้นที่ของรัฐ
นัน้ ๆ การมีผลดังกล่าวมิได้เกิดจากกฎหมายระหว่างประเทศ หากแต่เกิดจาก
อ�ำนาจในการบังคับภายในประเทศเอง กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศไม่มีการก�ำหนดเกี่ยวกับการมีผลใช้บังคับของกฎหมายของรัฐ
นอกเหนือจากเขตแดนของรัฐนัน้ แต่อย่างใด กฎหมายระหว่างประเทศสามารถ
จ�ำกัดเฉพาะการมีผลบังคับของกฎหมายภายในเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม
หลักดินแดน ซึ่งตามหลักดังกล่าวกฎหมายอาจน�ำไปใช้บังคับนอกเหนือ
เขตแดนได้ หากมีประเด็นเชื่อมโยงกับเรื่องภายในประเทศ เช่น หน้าที่ตาม
กฎหมายประกันสังคมซึ่งมีประเด็นค�ำถามว่า มาตรา 25 ขัดกับการมีหน้าที่
ตามกฎหมายประกันสังคมของลูกจ้างทีอ่ ยูใ่ นประเทศเยอรมนีและไปท�ำงาน
ในต่างประเทศทีม่ ใิ ช่เป็นการไปท�ำงานเพียงชัว่ คราวซึง่ เรือ่ งนีเ้ ห็นว่าเป็นการ
ขัดกับมาตรา 25 ดังกล่าว
				 ฌ. เอกสิ ท ธิ์ ข องรั ฐ ไม่ มี ก ฎเกณฑ์ ข อง
กฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ ำ� กัด ไม่ให้เขตอ�ำนาจศาลภายในประเทศส�ำหรับ
การฟ้องรัฐต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวที่ดินของสถานทูต ส�ำหรับการฟ้องรัฐ
ต่างประเทศเพือ่ ให้ความยินยอมในทางทะเบียนในกรณีทเี่ กีย่ วกับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินของสถานทูตและการฟ้องเนื่องจากการเรียกร้องค่าซ่อมแซมอาคาร
ของสถานทูต ในกรณีนี้อ�ำนาจศาลของเยอรมันมิได้ถูกจ�ำกัดโดยหลักทั่วไป
ของกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด
				 ญ. หลัก “สัญญาต้องเป็นสัญญา” หลักทัว่ ไป
ของกฎหมายระหว่างประเทศจะต้องได้รับการค�ำนึงถึงจากศาลของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี หากข้อพิพาทนั้นมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้น
ว่า สัญญานัน้ จะต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศบังคับใช้หรือไม่ สัญญาทีถ่ กู
บอกเลิกโดยขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่อาจสร้างหลักสัญญาต้องเป็น
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สัญญาได้ กรณีนี้ต้องถือว่าสัญญายังคงมีผลต่อไป แต่อย่างไรก็ตามมิได้
หมายความว่า การบอกเลิกที่เป็นการขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศจะ
ยกเลิกการมีผลใช้บงั คับภายในประเทศของสัญญาดังกล่าว ซึง่ โดยแท้จริงแล้ว
กฎหมายระหว่างประเทศมีกฎเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขในทางรูปแบบและทาง
เนือ้ หาของการบอกเลิกสัญญา ซึง่ ก�ำหนดองค์กรทีใ่ ช้อำ� นาจในการต่างประเทศ
มีข้อจ�ำกัดในการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว การละเมิดข้อจ�ำกัดดังกล่าว
เช่นเดียวกับการละเมิดข้อสัญญาทีก่ ำ� หนดไว้เกีย่ วกับการบอกเลิกสัญญาและ
การละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการบอกเลิกสัญญา ซึ่งมีผลท�ำให้
การยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
				 ฎ. สัญชาติ รัฐใดรัฐหนึ่งย่อมมีสิทธิในการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อก�ำหนดว่าบุคคลใดเป็นผู้มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ รัฐอื่นๆ
จะต้องยอมรับกฎหมายของรัฐนัน้ ตราบเท่าทีก่ ฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับ
สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ประเพณีปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศและหลักพืน้ ฐาน
ทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในเรื่องหลักการว่าด้วยสัญชาติ ตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐแต่ละรัฐจะต้องอยูใ่ นขอบเขตของข้อจ�ำกัดของ
กฎหมายระหว่างประเทศ
			 (2.2) กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้
บังคับภายในประเทศโดยมีความมุ่งหมายต่อปัจเจกบุคคล มีตัวอย่างดังนี้
				 กฎเกณฑ์ทมี่ คี วามมุง่ หมายใช้กบั ปัจเจกบุคคล
ประการหนึ่งคือ สิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่า
เป็นสิทธิขั้นต�่ำที่คนต่างด้าวควรจะได้รับตามกฎหมายระหว่างประเทศ
มาตรฐานขั้นต�่ำดังกล่าวครอบคลุมตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แต่เป็นเรือ่ งยากทีก่ ำ� หนดถึงความแน่นอนชัดเจนของสิทธิดงั กล่าวแต่อย่างไร
ก็ตามมาตรฐานขั้นต�่ำควรประกอบด้วย สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพ
และกรรมสิทธิ์ ข้อห้ามในการทรมานและข้อห้ามในการเข้าถึงศาลภายใน
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ประเทศ แต่ทั้งนี้ย่อมไม่หมายรวมถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิใน
ทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศนั้นมีเพียงกฎเกณฑ์ที่มีความมุ่งหมายที่จะใช้กับรัฐเท่านั้น
			 (2.3) กฎหมายระหว่ า งประเทศดั ง กล่ า วอยู ่ ใ น
ล�ำดับชั้นที่เหนือกว่ากฎหมายภายใน (มาตรา 25 ประโยคที่ 2)
			 มาตรา 25 ประโยคที่ 2 บัญญัติกฎหมายระหว่าง
ประเทศอยู่ในล�ำดับชั้นที่เหนือกว่ากฎหมายภายใน ดังนั้น จึงก่อให้เกิด
ข้อถกเถียงกับล�ำดับชัน้ ของกฎหมายระหว่างประเทศในการจัดล�ำดับชัน้ ของ
กฎหมายภายใน หากแต่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า กฎหมายระหว่าง
ประเทศอยู่ในล�ำดับชั้นที่เหนือกว่ากฎหมายธรรมดา แต่อยู่ในล�ำดับชั้นที่ต�่ำ
กว่ารัฐธรรมนูญโดยรวม ซึง่ หมายความว่ามิได้อยูใ่ นล�ำดับชัน้ ของรัฐธรรมนูญ
และมิได้อยู่ในล�ำดับชั้นที่เหนือรัฐธรรมนูญ แต่มิได้อยู่ในล�ำดับชั้นที่ต�่ำกว่า
รัฐธรรมนูญของมลรัฐแต่อย่างใด ปัญหาเกีย่ วกับการจัดล�ำดับชัน้ ของกฎหมาย
มีความส�ำคัญน้อยในทางปฏิบัติ เพราะกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง
รัฐธรรมนูญกับกฎหมายระหว่างประเทศไม่เคยเกิดขึ้น นอกจากนี้ ความ
ผูกพันขององค์กรของรัฐภายในรวมทั้งปัจเจกบุคคลมิได้ขึ้นอยู่กับการจัดอยู่
ในล�ำดับชั้นของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
			 จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา
มีบทบัญญัติที่เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพและเป็นแม่แบบของ
รัฐธรรมนูญหลายๆ ประเทศและเป็นหลักส�ำคัญหลายประการในสนธิสญ
ั ญา
ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ รวมถึงกฎหมายสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนียดึ ถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา 25
ของรั ฐ ธรรมนู ญได้บัญ ญัติว ่าหลักเกณฑ์ทั่ว ไปของกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกฎหมายแห่ ง สหพั น ธ์ ที่ มี ค ่ า บั ง คั บ สู ง กว่ า
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กฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยรัฐสภาและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายรองรับสนธิสัญญาอยู่ในอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์
1.3.3 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of
Human Rights)
		
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of
Human Rights – ECtHR) ตั้งอยู่ที่เมืองสตราส์บูร์ก (Strasbourg) ประเทศ
ฝรัง่ เศส ใกล้กบั ชายแดนประเทศเยอรมัน ตัง้ ขึน้ ตามหลักการอนุสญ
ั ญายุโรป
ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (The European Convention on Human
Rights) ในปี ค.ศ. 1950 (วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950) และมีผลบังคับใช้
ในปี ค.ศ. 1953 (วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1953) อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้
ในระดับชาติ โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นกฎหมายของรัฐภาคี เพื่อปกป้อง
สิ ท ธิ ต ามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นอนุ สั ญ ญา เป็ น หลั ก ประกั น สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและ
สิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐาน (the fundamental civil and political
rights) เพื่อดูและตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาของประเทศสมาชิก
ซึ่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า
อนุ สั ญ ญาเพื่ อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน (The
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms) ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสัญญาที่ส�ำคัญที่สุดของสภายุโรป (The
Council of Europe) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกของสภายุโรปทั้ง
47 ประเทศ ได้ลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีและให้สัตยาบันรับหลักการของ
อนุสัญญาฯ ดังกล่าว6
6

ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2556). เอกสารศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
ระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2556, กรุงเทพฯ, หน้า 17 – 21.
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ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โรปเดิ ม ได้ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ภาคี รั ฐ
8 ประเทศ ได้ประกาศยอมรับอ�ำนาจศาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1958
อันนับเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี หลังจากที่อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับ จึงได้มี
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR) เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1959
โดยในชั้นแรกเป็นศาลชั้นต้น (initially) และภายหลังจากที่ได้มีพิธีสาร
ฉบับที่ 11 (Protocol No. 11) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1998 จึงเป็นศาลถาวร (permanent) ท�ำงานเต็มเวลา (full-time
court) โดยอาจกล่าวได้วา่ จากจุดเริม่ ต้นในการก่อตัง้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปขึน้
กว่า 50 ปีที่ผ่านมา ได้มีค�ำพิพากษากว่า 10,000 คดี ซึ่งมีผลผูกพัน
เฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องและมีผลในทางปฏิบัติแก่รัฐบาลทั้งในแง่ของ
การปกครอง การออกกฎหมายและการบริหารประเทศในหลายพื้นที่ และ
ได้มีรัฐใหม่ๆ เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังเหตุการณ์ก�ำแพง
เบอร์ลิน (the fall of the Berlin Wall) ในปี ค.ศ. 1989 จนกระทั่งมีสมาชิก
47 ประเทศในปัจจุบัน
		
(1) อ�ำนาจหน้าที่
			 อ�ำนาจหน้าทีข่ องศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (ECtHR)
เป็นไปตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (The European
Convention on Human Rights) ซึ่งหลักส�ำคัญของอนุสัญญาฯ ให้ความ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้
			 (1.1) สิทธิในการด�ำรงชีวิต
			 (1.2) สิ ท ธิ ใ นการที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาคดี
ที่เป็นธรรมทั้งในทางแพ่งและอาญา
			 (1.3) สิทธิทจี่ ะได้รบั การค�ำนึงถึง/เคารพชีวติ ส่วนตัว
ของบุคคลและครอบครัว
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			 (1.4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
			 (1.5) เสรีภาพทางความคิด จิตส�ำนึกและศาสนา
			 (1.6) สิทธิในการครอบครองทรัพย์สนิ อย่างสุขสงบ/
การคุ้มครองทรัพย์สิน
			 (1.7) สิทธิในการที่จะได้รับการเยียวยาที่ดี
			 (1.8) สิทธิในการเลือกตั้งและการรับเลือกตั้ง
			 โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อนุ สั ญ ญาห้ า มกระท� ำ การ
ทรมาน การลงโทษอย่างรุนแรงเกินขอบเขต การกระท�ำอย่างไม่เหมาะสม
หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นมนุษย์ การบังคับแรงงาน การกักกันอย่าง
ไม่ถูกกฎหมายหรือกระท�ำโดยพลการ/ปราศจากเหตุผล และการกดขี่ท�ำให้
ไม่สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพที่ตนมีได้
		
(2) กระบวนการยื่นฟ้องคดี
			 ศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โรป (ECtHR) ไม่ มี อ� ำ นาจ
พิจารณาคดีโดยไม่มีการร้องขอได้ การน�ำคดีขึ้นสู่ศาลสามารถท�ำได้โดย
รัฐบาลคู่กรณีหรือบุคคลธรรมดา การยื่นเรื่องต่อศาลสามารถแบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ 1) ระดับปัจเจกบุคคล (Individual) ประกอบด้วย บุคคลใด
บุคคลหนึง่ กลุม่ บุคคล บริษทั /องค์กร หรือหน่วยงาน NGO และ 2) ระดับรัฐ
(Inter-State) สามารถร้องขอต่อศาลให้พิจารณาในการฟ้องร้องรัฐบาล
ของภาคีรัฐทั้ง 47 ประเทศ หากเกิดการละเมิดในสิทธิมนุษยชนขึ้นโดย
รัฐภาคีสมาชิก ในกรณีที่มีรัฐใดรัฐหนึ่งล่วงละเมิดข้อก�ำหนดตามที่ก�ำหนดไว้
ในอนุสัญญา ทั้งนี้ รัฐหรือบุคคลไม่อาจร้องขอต่อศาลให้ตัดสินกรณีรัฐอื่นๆ
หรือบุคคล เป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการได้ และผู้ยื่นค�ำร้อง
ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น ในทางปฏิบัติการยื่นเรื่องต่อศาล
บุคคลสามารถยืน่ เรือ่ งโดยส่งแบบค�ำร้อง (application form) พร้อมเอกสาร
ที่จ�ำเป็นต่างๆ ได้เอง “โดยตรง” ในชั้นแรกทนายไม่มีความจ�ำเป็นในการ
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เริ่มยื่นเรื่องต่อศาลดังกล่าว ระบบของอนุสัญญาฯ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ชอ่ งทางในการน�ำเรือ่ งเข้าสูศ่ าลได้ “ง่าย” บุคคลสามารถน�ำเรือ่ งเข้าสูศ่ าลได้
จากภูมิภาคที่ไกลของประเทศสมาชิก โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
		
สุดท้ายศาลอาจพิพากษาโดยการประกาศว่ารัฐภาคีได้
ละเมิดอนุสญ
ั ญาฯ และอาจสัง่ ให้รฐั ภาคีจา่ ยค่าเสียหาย ซึง่ รัฐภาคีนนั้ จะต้อง
ด�ำเนินการปฏิบัติตามค�ำตัดสินของศาล แต่ศาลไม่มีอ�ำนาจที่จะยกเลิก
กฎหมายภายในของรัฐได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการรัฐมนตรีของสภายุโรป
(The Council of Europe Committee of Ministers) มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่ศาลตัดสินเป็นที่สุด ทั้งนี้ ค�ำพิพากษาของ
ศาลมีผลผูกพันต่อรัฐคู่กรณีในการปฏิบัติตามค�ำสั่งของศาล แนวทางการ
พิจารณาคดียดึ ตามค�ำพิพากษาทีศ่ าลได้พพิ ากษาไปแล้วเป็นหลัก (case law)
ดังนั้น ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่าค�ำพิพากษาของศาลมีผลท�ำให้อนุสัญญาฯ
มี อ� ำ นาจ (powerful) และมี ส ่ ว นช่ ว ยในการท� ำ ให้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรมและ
ประชาธิปไตยในยุโรปมีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
(3) องค์ประกอบของคณะผู้พิพากษา
			 ผู้พิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปประกอบด้วย
ผู้พิพากษาจากแต่ละรัฐภาคีทั้ง 47 ประเทศ โดยรัฐภาคีอาจเสนอรายชื่อ
ผู้พิพากษาที่มีสัญชาติอื่นในนามของตนได้ ดังกรณีประเทศลิกเตนสไตน์
ได้เคยเสนอชื่อผู้พิพากษาสัญชาติเดียวกันด�ำรงต�ำแหน่งพร้อมกัน ถึงแม้ว่า
ผู้พิพากษานั้นจะได้รับการเสนอชื่อจากรัฐภาคีอื่นๆ
			 ผู ้ พิ พ ากษาศาลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โรปมี คุ ณ สมบั ติ
เช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก กล่าวคือ
เป็นข้าราชการหรือมีตำ� แหน่งหน้าทีใ่ นรัฐบาล ท�ำงานโดยอาศัยความรูค้ วาม
สามารถของตน มีความเป็นอิสระ โดยจะประกอบอาชีพอันกระทบกระเทือน
ต่อความมีอิสระแห่งตนมิได้ และไม่ได้ปฏิบัติงานในนามของรัฐที่เสนอชื่อ
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แต่อย่างใด ซึง่ ศาลสิทธิมนุษยชนจะเหมือนกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ที่จะเลือกประธานของตนเองขึ้นมา
			 ภายหลังจากทีพ่ ธิ สี ารฉบับที่ 11 (Protocol No. 11)
มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (ปัจจุบนั ใช้พธิ สี ารฉบับที่ 14
หรือ Protocol No. 14 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2010)
กระบวนการคัดเลือกผู้พิพากษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ
ถูกบทบัญญัติไว้ในมาตรา 22 และ 237 กล่าวโดยสรุปผู้พิพากษาได้รับ
คัดเลือกโดยเสียงข้างมากจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3 คน จากแต่ละรัฐภาคี
โดยสมัชชาแห่งรัฐสภายุโรป (the parliamentary Assembly of the
Council of Europe) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 9 ปี โดยไม่สามารถ
ได้รับเลือกให้เป็นผู้พิพากษาได้อีก มีอายุเกษียณไม่เกิน 70 ปี ซึ่งจะมีการ
คัดเลือกผู้พิพากษาใหม่มาด�ำรงต�ำแหน่งทุกครั้งที่วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
สิ้นสุดลงหรือมีรัฐสมาชิกใหม่เข้าร่วม ทั้งนี้ ผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งแทนหรือกรณีตอ้ งพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จ
7

Article 22 – Election of Judges
The judges shall be elected by the Parliamentary Assembly with
respect to each High Contraction Party by a majority of votes cast from a list
of three candidates nominated by the High Contracting Party.
Article 23 – Terms of office and dismissal
1. The judges shall be elected for a period of nine years. They may
not be re-elected.
2. The terms of office of judges shall expire when they reach the
age of 70.
3. The judges shall hold office until replaced. They shall, however,
continue to deal with such cases as they already have under
consideration.
4. No judges may be dismissed from office unless the other judge
decides by a majority of two-thirds that judge has ceases to fulfill
the required conditions.
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นอกจากนี้ ผู้พิพากษาอาจพ้นจากต�ำแหน่ง ถ้ามีผลการตัดสินโดยใช้เสียง
ข้างมาก 2 ใน 3
			 ผูพ้ พิ ากษาได้รบั การเลือกตัง้ จากการเสนอชือ่ ในส่วน
ของแต่ละรัฐภาคี แต่พวกเขาจะกระท�ำการในฐานะผูพ้ พิ ากษาศาลสิทธิมนุษยชน
ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐ ผู้พิพากษาทั้งหมดมีอิสระเต็มที่และไม่สามารถ
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการกิจกรรมใดๆ ที่จะส่งผลต่อหน้าที่ เพื่อความ
เป็นธรรมในการด�ำรงต�ำแหน่ง
(4) โครงสร้างของศาลและองค์คณะในการพิจารณาคดี
		
ภายใต้ระเบียบศาล (the Rule of Court) ศาลได้แบ่ง
องค์ประกอบออกเป็น 4 หมวด และก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้
3 ปี โดยจะต้องให้ความเท่าเทียมกันตามแต่ละภูมิศาสตร์ และประเภทของ
คดี รวมทั้งค�ำนึงถึงความแตกต่างของระบบกฎหมายในแต่ละรัฐภาคีด้วย
องค์ประกอบของศาล แบ่งออกเป็น 1) A single judge ใช้ส�ำหรับกรณี
การร้องเรียนที่ไม่เป็นที่ยอมรับโดยชัดแจ้ง 2) A three-judge Committee
ใช้ส�ำหรับกรณีการลงคะแนนยอมรับและที่ประชุมต้องมีมติโดยเอกฉันท์
3) A seven-judge Chamber ใช้ส�ำหรับกรณีการลงคะแนนยอมรับและ
ที่ประชุมต้องมีมติโดยเสียงข้างมาก และ 4) The Grand Chamber of 17
judges ทั้งนี้ ค�ำพิพากษาของ The Grand Chamber ถือเป็นที่สิ้นสุด
		
โครงสร้างของศาลจะแบ่งออกเป็นองค์คณะ (Section)
ซึง่ แต่ละคณะจะประกอบไปด้วยผูพ้ พิ ากษาบนพืน้ ฐานความเป็นธรรมในด้าน
ภูมิศาสตร์และความเท่าเทียมกันทางเพศ จากนั้นแต่ละองค์คณะเลือกสภา
(Chamber) ประกอบด้วยประธานองค์คณะและผู้พิพากษาอีก 6 คน
ที่ จ ะเลื อ กหมุ น เปลี่ ย นกั น ไป นอกจากนี้ ยั ง มี ส ภาใหญ่ (The Grand
Chamber) ซึ่งมีสมาชิก 17 คน ประกอบด้วย ประธานศาลสิทธิมนุษยชน
1 คน รองประธานศาลสิทธิมนุษยชน 2 คน รวมถึงผู้พิพากษาอื่นอีก
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องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี องค์คณะหรือ
จ�ำนวนของผู้พิพากษาในแต่ละคดีจะแตกต่างกันออกไปตามความซับซ้อน
ของประเด็นปัญหาแห่งคดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์คณะจะประกอบด้วย
ผู้พิพากษา 3 นาย แต่ถ้าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก ก็อาจใช้ผู้พิพากษา
องค์คณะถึง 7 นายก็ได้ หรือในส่วนกรณีที่ผู้พิพากษามีสัญชาติเดียวกับ
คู่กรณี มีหน้าที่โดยต�ำแหน่งในองค์คณะ ก็จะใช้องค์คณะ 7 นายเช่นกัน และ
หากว่าเป็นคดีที่มีความส�ำคัญอย่างมาก จะใช้องค์คณะที่ประชุมใหญ่ (The
Grand Chamber) อันประกอบไปด้วยผู้พิพากษาทั้งสิ้น 17 นาย
		
(5) กระบวนการพิจารณาคดีในศาล (Procedure
before the Court)
			 (5.1) โดยทั่วไป (General)
				 รัฐภาคีสมาชิกแห่งอนุสญ
ั ญาหรือปัจเจกชนใด
ที่ได้มีการร้องเรียนว่าตนเป็นผู้เสียหายจากการละเมิดอนุสัญญาฯ อาจจะ
เสนอคดีขึ้นสู่ศาลได้โดยตรงที่เมืองสตราส์บูร์ก โดยร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน
หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรัฐภาคีสมาชิกในสิทธิหนึ่งที่ได้รับการ
ประกันในอนุสญ
ั ญาฯ ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการของผูร้ อ้ งเรียนและ
แบบฟอร์มส�ำหรับการเขียนค�ำร้องนั้น สามารถขอดูได้ที่หน่วยงานทะเบียน
(Registry) ได้
				 ผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นปัจเจกชนอาจจะเสนอค�ำร้อง
ด้วยตนเองได้ โดยสภายุโรปได้รเิ ริม่ ก่อตัง้ โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายแก่บรรดาผู้ร้องเรียนที่ไม่มีความรู้เพียงพอด้วย ส่วนภาษาทางการ
ที่ใช้ในศาลคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส แต่ผู้ร้องเรียนสามารถจะร่าง
ค�ำร้องเป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการรัฐภาคีก็ได้โดยที่คู่กรณีอาจมีตัวแทน
และมีที่ปรึกษากฎหมายได้ด้วย
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			 (5.2) กระบวนการรั บ ฟ้ อ ง (Admissibility
procedure)
				 ค�ำร้องเรียนของปัจเจกชนจะต้องได้รับการ
พิจารณาตรวจสอบจากผู้รายงาน (Reporter) ก่อน ซึ่งหลังจากได้มีการ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ผู้รายงานก็จะท�ำการตัดสินว่า ควรจะส่งเรื่องให้
คณะกรรมการ 3 นาย (a three-member Committee) หรือศาลครบ
องค์คณะ (Chamber) พิจารณาต่อไป
				 คณะกรรมการ 3 นาย อาจตัดสินข้อร้องเรียน
ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในกรณีทไี่ ม่ยอมรับพิจารณาหรือกระท�ำ
การถอดถอนค�ำร้องออกไปก็ได้ ค�ำร้องของปัจเจกชนทีไ่ ม่ได้รบั การพิจารณา
โดยคณะกรรมการหรือที่ถูกน�ำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลครบองค์คณะ
โดยตรงจากผูร้ ายงานนัน้ ศาลครบองค์คณะจะท�ำการตัดสินใจทัง้ การยอมรับไว้
พิจารณาและตัดสินเนื้อหาแห่งคดี (Merits) ด้วย ศาลอาจจะสละอ�ำนาจ
ในการพิจารณาของตนให้กบั ศาลทีป่ ระชุมใหญ่ในกรณีทคี่ ดีนนั้ มีความส�ำคัญ
ในการตีความตัวอนุสัญญา หรือกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะแยกออกไปจากคดี
เกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่ ยกเว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะถอนค�ำร้องเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน 1 เดือน
				 ในชั้นต้นของกระบวนการพิ จารณาว่ า จะ
ยอมรับไว้พิจารณาหรือไม่นั้น โดยทั่วไปแล้วจะกระท�ำเป็นลายลักษณ์อักษร
ถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินให้ท�ำการพิจารณาในกรณีที่ประเด็นของคดีมีความ
สัมพันธ์กันกับเนื้อหาแห่งคดีที่จะต้องได้รับการบันทึกด้วยวิธีอื่นแยกไว้
ต่างหากก็ตาม ส่วนในกรณีทศี่ าลได้ตดั สินว่าจะรับไว้พจิ ารณาหรือรับฟ้องนัน้
ก็จะต้องได้รบั การลงคะแนนเสียงข้างมาก และจะต้องระบุถงึ เหตุผลลงไปด้วย
และท้ายสุดก็ท�ำการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปด้วย
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			 (5.3) กระบวนการพิจารณา (Procedure on
the merits)
				 เมื่อศาลได้ท�ำการตัดสินรับค�ำร้องเรียนนั้น
แล้ว ศาลอาจจะท�ำการแนะน�ำคู่กรณีในเรื่องเกี่ยวกับพยานหลักฐานและ
การท�ำความเห็นหรือตั้งข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการเรียกร้อง
ให้มีการชดเชย (Just satisfaction) ของผู้ร้อง และท�ำการเผยแพร่การ
พิจารณาข้อถูกผิดของคดีต่อสาธารณชน
				 ประธานศาลอาจจะจัดการบริหารกระบวนการ
ให้ ค วามยุ ติ ธ รรมที่ เ หมาะสมให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ อนุ ญ าตให้ อ อกจาก
กระบวนการแก่รัฐภาคีอนุสัญญาใดที่มิได้เป็นคู่กรณี หรือเป็นแค่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับคดี แต่มิได้เป็นผู้ถูกร้องเรียน ในการเสนอความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรและพฤติการณ์แวดล้อมที่ได้รับการยกเว้นให้รับฟังได้
(Exceptional circumstances) หรือการตัง้ ตัวแทนในการพิจารณา รัฐภาคี
อนุสญ
ั ญาทีเ่ ป็นเจ้าของสัญชาติของผูร้ อ้ งเรียนนัน้ ย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะเข้ากระท�ำ
เป็นความลับ (confidential)
			 (5.4) การตัดสิน (Judgments)
				 ศาลจะต้องท�ำการตัดสินด้วยการลงคะแนน
เสียงข้างมาก ผู้พิพากษาใดมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีจะมีเอกสิทธิ์ใน
การเพิ่มเติมความคิดเห็นของตนลงไปต่างหากจากค�ำพิพากษารวม รวมทั้ง
มีสทิ ธิใ์ นการแสดงความเห็นขัดแย้งหรือแม้แต่ขดั แย้งเพียงเล็กน้อยลงไปด้วย
ก็ได้
				 คูก่ รณีสามารถร้องขอให้สง่ คดีไปยังทีป่ ระชุม
ใหญ่ได้ หากว่าเป็นคดีที่มีความส�ำคัญ หรือมีการตีความเกี่ยวกับค�ำร้อง
หรือเป็นประเด็นร้ายแรง โดยค�ำร้องขอนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบโดย
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องค์คณะ (Panal) ของที่ประชุมใหญ่ซึ่งประกอบด้วยประธานศาล ประธาน
แผนก (Presidents of the Sections) ผู้พิพากษาที่ประธานศาลแผนก
คัดเลือก และผู้พิพากษาท่านอื่นที่ได้รับการคัดเลือกโดยการหมุนเวียน
สลับกันไป ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มิใช่สมาชิกขององค์คณะใดคดีเดิมด้วย
				 ค�ำพิพากษาของศาลครบองค์คณะถือเป็น
ขั้นสุดท้ายและจะต้องมีค�ำตัดสินภายใน 3 เดือนหรืออย่างเร็วที่สุด หากว่า
คูก่ รณีประกาศว่าทัง้ สองฝ่ายไม่มเี จตนาในการร้องขอให้มกี ารเสนอไปถึงคณะ
panal หรือภายหลังจากได้มกี ารตัดสินของคณะ panal ทีไ่ ด้ปฏิเสธค�ำร้องขอ
ให้มีการเสนอมาสู่ตน ในกรณีที่คณะ panal ได้มีการยอมรับค�ำร้องแล้ว
ทีป่ ระชุมใหญ่กจ็ ะท�ำการตัดสินในรูปแบบของค�ำพิพากษา โดยทีป่ ระชุมใหญ่
จะท�ำการตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ซึง่ ค�ำพิพากษาของทีป่ ระชุมใหญ่
ถือเป็นที่สุด
			 (5.5) ผลผูกพันของค�ำพิพากษา
				 ค�ำพิพากษาทีส่ ดุ ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
(ECtHR) ทุกคดีจะมีผลบังคับแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนการสอดส่อง
ดูแลให้เป็นไปตามค�ำพิพากษานัน้ เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการรัฐมนตรีของ
สภายุโรป (The Council of Europe Committee of Ministers) อีกทั้ง
คณะกรรมการรัฐมนตรีจะต้องพิสูจน์ความจริงของรัฐที่ยอมรับว่าได้ท�ำการ
ละเมิดอนุสัญญา ด้วยการก�ำหนดมาตรการแก้ไขเยียวยาอย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับพันธะหน้าที่ทั่วไป หรือเป็นพิเศษนอกเหนือ
ไปจากค�ำพิพากษาของศาลด้วย
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ตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
คดี นี้ เ ป็ น คดี สื บ เนื่ อ งจากคดี ศ าลสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ยุ โรปได้ มี
ค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งเป็นคดีที่บรรดาผู้ฟ้องคดี
มีค�ำฟ้องเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ร้องขอในกรณีที่ญาติหรือ
กรณีที่ตนเองซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (la thalassemie)
ได้รบั การติดเชือ้ HIV หรือไวรัสตับอักเสบซี (I’hepatile C) จากการถ่ายเลือด
ซึ่งมาจากส�ำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (Service de santé nation)
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้แก่ นาย G.N. นาง G.S.
นาย D.S. นาง G.D.M. นาย S.C. นาง E.S. และ นาง D.S. เป็นคนชาติ
อิตาเลียน โดยแต่ละคนเกิดในปี ค.ศ. 1950 ค.ศ. 1957 ค.ศ. 1937
ค.ศ. 1938 ค.ศ. 1965 ค.ศ. 1920 และ ค.ศ. 1973 ตามล�ำดับ
โดยผู้ฟ้องคดีหกคนแรกเป็นญาติของผู้เสียชีวิตในช่วงทศวรรษที่
สิบแปด เนื่องจากบางคนติดเชื้อ HIV และบางคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
จากการถ่ายเลือดโดยส�ำนักงานสุขภาพแห่งชาติ ส�ำหรับผู้ฟ้องคดีที่ 7 คือ
นาง D.C. เป็นผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ ในกระแสเลือดเพียงคนเดียวทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ โดยผูป้ ว่ ย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียซึง่ เป็นโรคทางพันธุกรรมจ�ำเป็นต้องได้รบั การให้เลือด
เพื่อการด�ำรงชีวิต
เมื่อพิจารณาจากค�ำร้องขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างมาตรา 2 (สิทธิของ
การมีชวี ติ ) ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป โดยร้องว่าค�ำตัดสิน
ของศาล (ภายใน) เป็นค�ำตัดสินก่อนที่จะค้นพบไวรัสตับอักเสบซี และ HIV
โดยประชาคมวิทยาศาสตร์โลก จึงไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำของ
กระทรวงสุขภาพ (อิตาเลียน) และความเสียหายที่เกิดขึ้นและภายใต้มาตรา
14 (ห้ามการเลือกปฏิบัติ) ของอนุสัญญาฉบับเดียวกันนั้น ผู้ฟ้องคดีมีค�ำร้อง
กรณีทหี่ น่วยงานปฏิเสธทีจ่ ะตกลงกับกลุม่ ผูฟ้ อ้ งคดีโดยใช้หลักในการประนอม
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ข้อพิพาทดังเช่นที่หน่วยงานได้เคยใช้วิธีการนี้กับผู้ป่วยโรคเลือดไหลไม่หยุด
(homophiles) ทีต่ ดิ เชือ้ อันเป็นกรณีทสี่ ามารถน�ำมาใช้กบั ผูฟ้ อ้ งคดีในฐานะ
ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเช่นเดียวกัน
โดยทีค่ ำ� พิพากษาเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ศาลสิทธิมนุษยชนฯ
ได้ตดั สินว่าประเทศอิตาลีไม่ได้ละเมิดมาตรา 2 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับภาระในการ
ปกป้องสิทธิในการมีชีวิตของบรรดาผู้ฟ้องคดีและญาติของผู้ฟ้องคดี แต่ได้
ละเมิดมาตรา 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้กระบวนวิธีพิจารณาความแพ่งและ
ละเมิดมาตรา 14 ประกอบกับมาตรา 2
ศาลสิทธิมนุษยชนฯ ได้ตัดสินให้ประเทศอิตาลีจ่ายค่าเสียหายทาง
ศีลธรรม (dommage moral) เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 ยูโร ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
รวมทั้ ง ค่ า ฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด� ำ เนิ นคดี เ ป็ นเงิ นทั้ ง สิ้ น
9,000 ยูโร ส�ำหรับค่าเสียหายที่เป็นรูปธรรม (dommage materiel) นั้น
ในการปรับใช้มาตรา 41 ศาลสิทธิมนุษยชนฯ ไม่สามารถสงวนไว้เพื่อ
ค�ำพิพากษาภายหลังได้
คดีนต้ี ดั สินโดยองค์คณะประกอบด้วยผูพ้ พิ ากษารวม 7 คน โดยชีข้ าด
ตามการประนอมข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลอิตาเลียนและบรรดาผู้ฟ้องคดี
ตามมาตรา 41 โดยที่การตกลงเป็นไปตามหลักของความเป็นธรรมตามนัย
มาตรา 75 ย่อหน้าที่ 4 ของระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลสิทธิมนุษยชนฯ
และเป็นการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปจึงตัดสิน
ตามข้อตกลงของคู่กรณีโดยไม่มีการส่งคดีเข้าสู่องค์คณะใหญ่ (Grand
Chambre) ซึ่งประเทศอิตาลีต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 2,324,056.05 ยูโร
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ส่วนที่สาม ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิชุมชน
1.1 ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตาม
ค�ำวินิจฉัยที่ 15/2555 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555
เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 (1) ว่าพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 30
เป็นบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 2
ความเสมอภาค โดยมาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกัน
ในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” วรรคสอง
บัญญัติว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” วรรคสาม บัญญัติว่า “การ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การ
ศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้” และวรรคสี่ บัญญัตวิ า่ “มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้
เพื่ อ ขจั ด อุ ป สรรคหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลสามารถใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
วรรคสาม” เหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 30 วรรคสาม ได้เพิ่มหลักการใหม่ที่ส�ำคัญ ในการคุ้มครองคนพิการ
เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่าง ในเรื่องของ “ความพิการ” เนื่องมาจากความพิการมิได้อยู่ในกลุ่ม
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“สภาพทางกายหรือสุขภาพ” ซึง่ เป็นการมองคนพิการว่าเป็นผูป้ ว่ ยทีผ่ ดิ ปกติ
และต้องได้รับการดูแล แต่ในระดับสากลยอมรับกันว่า ความพิการเป็น
ผลจากความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มิได้
เอื้ออ�ำนวยให้คนพิการใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้ และควรให้ความส�ำคัญ
กับการเปลีย่ นแปลงหรือการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อคนพิการ
เพือ่ ให้คนพิการเข้าถึงปัจจัยพืน้ ฐานอย่างเท่าเทียม และสามารถด�ำรงชีวติ ได้
อย่างเป็นปกติสุขเช่นบุคคลทั่วไป ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของคนพิการไว้หลายประการ เช่น ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ต้องได้รับสิทธิในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
โดยทัดเทียมกับบุคคลอืน่ ตามมาตรา 49 ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพมีสทิ ธิเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
และความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมจากรั ฐ ตามมาตรา 54 ภายหลั ง จากที่
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 ว่า พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10)
ไม่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 แล้ว ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญา
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา และอนุสัญญาดังกล่าว
มีการกล่าวถึงลักษณะ “ความพิการ” และขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้ ประเทศไทยจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พั น ธกรณี ทั่ ว ไปในอนุสัญญา ข้อ 4 ที่ต้องออกมาตรการทางกฎหมาย
และด�ำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย
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กฎระเบียบ จารีตประเพณีและทางปฏิบตั ทิ มี่ อี ยูซ่ งึ่ ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อคนพิการ และในอนุสญ
ั ญา ข้อ 5 ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ได้ก�ำหนดให้รัฐภาคีห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวง เพราะเหตุแห่งความพิการ
และประกันให้คนพิการได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม และ
มีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง และเพื่อเป็นการส่งเสริม
ความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติ อนุสัญญาดังกล่าวยังก�ำหนดให้
รัฐภาคีดำ� เนินขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวง เพือ่ ประกันว่าจะจัดให้มกี ารช่วยเหลือ
ที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ อนุสัญญาดังกล่าวได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 1 ว่า คนพิการ
(persons with disabilities) หมายความรวมถึง บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อ
มีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น และอนุสัญญา
ดังกล่าว ได้กำ� หนดค�ำนิยามของค�ำว่า “การเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งความ
พิการ” ไว้ว่า หมายถึงความแตกต่าง การกีดกัน หรือการจ�ำกัดบนพื้นฐาน
ของความพิการซึ่งมีความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสีย หรือ
ท�ำให้ไร้ผลซึ่งการยอมรับการอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวง บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง หรือด้านอื่น รวมถึงการ
เลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบ รวมทัง้ การปฏิเสธการช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผลและ
ได้ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล” ไว้ว่า หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่จ�ำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระ
อันเกินสมควรหรือเกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีทจี่ ำ� เป็น เพือ่ ประกันว่าคนพิการ
ได้อุปโภคและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น เมื่อประเทศไทยเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของ
สหประชาชาติแล้ว หน่วยงานของรัฐ จึงมีหน้าที่ตามพันธกรณี ข้อ 27 (เอ)
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ทีก่ ำ� หนดว่า ห้ามการเลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งความพิการ ในทุกด้านทีเ่ กีย่ วกับ
การจ้างงาน รวมถึงเงือ่ นไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงาน
การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และสภาพการ
ท�ำงานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย และ (จี) ที่ก�ำหนดให้ว่าจ้างคนพิการ
เข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐ จะก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งใด ย่อมต้องค�ำนึงถึง
พันธกรณีตามอนุสัญญา ดังกล่าวด้วย การก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ไว้ใน
ขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการ โดยให้
เป็นดุลพินจิ ของ ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ ะให้มสี ทิ ธิ
สมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้น เป็นการตัดสิทธิ
คนพิการตั้งแต่ต้น โดยไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และไม่มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานนั้นเสียก่อน ทั้งภารกิจหลักตาม
อ�ำนาจหน้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรม คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และต้องนั่งพิจารณา
โดยครบองค์คณะ ความพิการจึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของผูจ้ ะเป็นข้าราชการตุลาการ ทีจ่ ะมีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คคู่ วาม
หรือผูเ้ กีย่ วข้อง ดังนัน้ การทีพ่ ระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ในส่วนที่บัญญัติ
ให้ผสู้ มัครสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ
ตุลาการ” จึงขัดต่อสิทธิของคนพิการในการเข้าท�ำงานบนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียม
กับบุคคลทั่วไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และ
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม
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1.2 ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิชมุ ชน ตามค�ำวินจิ ฉัย
ที่ 3/2552 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2552
เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งค�ำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นาย
ไพบูลย์ กองเกิด กับพวกรวม 211 คน) เพือ่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยว่า พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา
59 หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้ว บทบัญญัติมาตรา 46 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 จึงเป็นมาตรการทางกฎหมายประการหนึ่งที่ใช้บังคับกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มีการด�ำเนินโครงการหรือกิจการที่มีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติได้ประกาศให้โครงการหรือกิจการใดต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ด�ำเนิน
โครงการหรือกิจการนั้น ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย และเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
และชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสองแล้ว
ดัง นั้ น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรัก ษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง แต่อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์
ให้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่
รัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมาย
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อนุวตั ิการมาใช้บังคับก่อน การบังคับใช้บทบัญญัติ มาตรา 46 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
จึงต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ด้วย ดังนั้น
ในกรณีทมี่ กี ารด�ำเนินโครงการหรือกิจการทีต่ อ้ งจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์กด็ ี
หรือเป็นโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ดี
หากปรากฏว่าการด�ำเนินโครงการหรือกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อชุมชนทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ต่อบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนย่อมมีสทิ ธิฟอ้ งต่อศาลปกครองได้ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสาม เพื่อขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ด�ำเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดให้
มีการศึกษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือการให้องค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน
สิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นก่อนด�ำเนิน
โครงการหรือกิจการได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง
ดังนั้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง
2552

1.3 ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 592/2552 ลงวันที่ 2 ธันวาคม

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่

132

สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน

ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร (ค�ำร้องอุทธรณ์คำ� สัง่ ก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพือ่
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา)
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคนฟ้องว่า รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐไว้ในหลายมาตรา โดย
เฉพาะมาตรา 67 วรรคสอง ที่ก�ำหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษาและประเมิน
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ
จัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน
รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านสุขภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
เสียก่อน
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณา
ว่าศาลสมควรมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชัว่ คราวก่อนการพิจารณาหรือไม่ เห็นว่า มาตรา 66 วรรคหนึง่ แห่งพระราช
บัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัตวิ า่
“ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค�ำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ให้ศาลปกครอง
มีอ�ำนาจก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวและออกค�ำสั่งไปยังหน่วยงาน
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หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนด
โดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด” นอกจากนั้น
ในวรรคสองยังบัญญัติต่อไปว่า “การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
วรรคหนึ่งให้ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐและปัญญาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ
ประกอบด้วย” ซึ่งข้อ 75 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า
“นอกจากกรณีที่กล่าวในข้อ 69 ในเวลาใดๆ ก่อนศาลมีค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่งชี้ขาดคดี ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค�ำขอให้ศาลมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุ้มครองอย่างใดๆเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือ
คู่กรณีอาจยื่นค�ำขอให้ศาลมีค�ำสั่งก�ำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามค�ำพิพากษาได้”
ที่ ผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ทั้ ง แปดและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง สามสิ บ หกคน
อุทธรณ์วา่ โครงการหรือกิจกรรมได้ผา่ นการท�ำรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม
แล้ ว และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู ้ ช� ำ นาญการก่ อ นที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บังคับใช้แล้ว นั้น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การท�ำรายงานผลกระสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเพียง
ขัน้ ตอนหนึง่ ในการด�ำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งทั้งหมดนี้มีถึงสามขั้นตอน เพราะ
ยังจะต้องด�ำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย และให้องค์กรอิสระให้ความคิดเห็นประกอบด้วย ก่อนที่
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตอันจะท�ำให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งสามสิบหกคนจะด�ำเนินการตามโครงการได้ อุทธรณ์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสามสิบหกคนฟังไม่ขึ้น
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ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า มีเหตุเพียงพอที่จะก�ำหนด
มาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพือ่ บรรเทาทุกข์ชวั่ คราวก่อนการพิพากษาตาม
ค�ำขอของผูฟ้ อ้ งคดีทงั้ สีส่ บิ สามคนหรือไม่ เห็นว่า ปัญหาในเรือ่ งของการอนุมตั ิ
ให้มีการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่ได้มีการตรวจสอบและศึกษา
พิจารณาผลการประเมินในเรื่องต่างๆ ตามนัยมาตรา 67 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เสียก่อน หากให้
โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ดำ� เนินการต่อไป ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย
มากยิ่งกว่าการระงับโครงการหรือกิจกรรมไว้ก่อน กรณีจึงมีเหตุเพียงพอ
ที่ศาลจะมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามค�ำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบสามคน
ทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ แปดอุทธรณ์วา่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั้ แปดไม่มอี ำ� นาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะมีค�ำสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมใดได้ตามค�ำสั่ง
ศาลปกครองชัน้ ตอนนัน้ ศาลปกครองสูงสุด เห็นว่าแม้โครงการหรือกิจกรรม
ที่ผ่านการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2535 แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจได้ออกใบอนุญาตโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้
เพื่อให้สามารถด�ำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมได้ ใบอนุญาตดังกล่าว
มีสภาพเป็นค�ำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะเป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้
เกิดสิทธิ ไม่วา่ จะเป็นการถาวรหรือชัว่ คราว แต่การใช้อำ� นาจของผูถ้ กู ฟ้องคดี
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจเพื่อออกใบอนุญาต นอกจากจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายฉบับที่ให้อ�ำนาจออกค�ำสั่งทางปกครองแล้ว ค�ำสั่งทางปกครอง
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จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ออก
ค�ำสั่งนั้นด้วย อีกทั้งจะต้องไม่ขัด หรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ตามนัยมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หากการใช้อ�ำนาจไปขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัตอิ นื่ ๆ และรัฐธรรมนูญแล้ว ย่อมท�ำให้การออกใบอนุญาตของ
ผูถ้ กู ฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอน
ได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งทางปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่หรือโดยศาล
จึงมีค�ำสั่งแก้ค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข 7 ท้ายค�ำฟ้อง
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรม ล�ำดับที่ 16
ล�ำดับที่ 22 ล�ำดับที่ 37 ล�ำดับที่ 41 ล�ำดับที่ 45 ล�ำดับที่ 50 และล�ำดับที่ 54
และประเภทคมนาคม ล�ำดับที่ 2 ล�ำดับที่ 3 ล�ำดับที่ 4 และล�ำดับที่ 6 นอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตามค�ำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ส่วนที่สี่ วิเคราะห์การใช้สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนในการท�ำ
ประชาพิ จ ารณ์ ข องประเทศแคนาดาและวิ เ คราะห์
รัฐธรรมนูญ กฎหมายของประเทศไทย
1.1 ประเทศแคนาดา
การท�ำประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดาวิเคราะห์ได้ในสองด้าน
คือด้านรูปแบบและด้านเนื้อหา
1.1.1 ด้านรูปแบบ (FORM)
		
(1) กฎหมายเกี่ยวกับประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย
กฎหมาย ดังนี้
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			 (1.1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ The Constitutional
Act, 1982 ได้บัญญัติถึงหลักประกันในสิทธิและอิสรภาพขั้นพื้นฐานของ
พลเมือง โดยพลเมืองมีอสิ รภาพในความคิด ความเชือ่ การแสดงความคิดเห็น
การโฆษณา การพิมพ์และการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ
			 (1.2) กฎหมายประชาพิ จ ารณ์ ประกอบด้ ว ย
2 ระดับ คือ
				 1. ระดั บ รั ฐ บาลกลาง มี The Federal
Inquiries Act, 1970, (R.S.C.) เป็นกฎหมายหลักของประเทศในการท�ำ
ประชาพิจารณ์
		 2. ระดับรัฐบาลระดับจังหวัด แต่ละจังหวัด
จะมีกฎหมายประชาพิจารณ์ของตนเอง คือ The Provincial Inquiries Act
กฎหมายประชาพิ จ ารณ์ ทั้ ง สองระดั บ ได้
บัญญัติถึงเหตุผลของการท�ำประชาพิจารณ์ ได้แก่ เพื่อประโยชน์ที่จะน�ำไปสู่
ความสงบเรียบร้อย การบริหารงานของรัฐบาลที่ดี การปฏิบัติในกิจการของ
รัฐ การบริหารงานยุติธรรม ประโยชน์สาธารณะ และการปฏิรูปกฎหมาย
			 (1.3) กฎหมายเฉพาะ นอกจากมี ก ฎหมาย
ประชาพิจารณ์ระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐบาลระดับจังหวัดแล้ว ยังมี
กฎหมายเฉพาะที่ได้บัญญัติให้มีการท�ำประชาพิจารณ์ เช่น The Pine-Line
Act, 1955 (R.S.B.C.), The Water Act, 1960 (R.S.B.C.) The Fatality
Inquiries Act, 1980 (R.S.A.) เป็นต้น
		
(2) ลักษณะของการท�ำประชาพิจารณ์ แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ
			 (2.1) Public Policy Inquiries เป็นลักษณะการ
ท�ำประชาพิจารณ์เพื่อก�ำหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) และ
ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ของรัฐบาล
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		 (2.2) Investigative Inquiries เป็นลักษณะการท�ำ
ประชาพิจารณ์เพื่อสอบสวนค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขในเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่กระทบและอยู่ในความสนใจของประชาชน
		
(3) คณะกรรมการประชาพิจารณ์ คณะกรรมการ
ประชาพิ จ ารณ์ ข องประเทศแคนาดาที่ ป รากฏในค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง มี ใช้ อ ยู ่
2 ลักษณะ คือ Royal Commissions of Inquiry และ Commissions of
Inquiry ซึง่ ไม่มคี วามแตกต่างในสาระส�ำคัญอย่างใด แต่โดยทัว่ ไปมีขอ้ สังเกต
อยู่บ้างเกี่ยวกับการใช้ค�ำทั้งสองดังกล่าว โดย Royal Commissions of
Inquiry มักจะใช้กับ Public Policy Inquiries ส่วน Commissions of
Inquiries
		 (3.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์
กฎหมายประชาพิจารณ์ได้บัญญัติเกี่ยวกับผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาพิจารณ์ ดังนี้
				 1. ระดับรัฐบาลกลาง ได้แก่ The Governor
General เป็นผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
				 2. ระดับรัฐบาลระดับจังหวัด ได้แก่ The
Lieutenant – Governor เป็นผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง
			 อนึง่ ส�ำหรับการแต่งตัง้ คณะกรรมการประชาพิจารณ์
จะขึน้ อยูก่ บั เรือ่ งทีจ่ ะท�ำประชาพิจารณ์วา่ อยูใ่ นขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของรัฐบาลระดับใด
(3.2) จ� ำ นวนและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ
ประชาพิจารณ์ จ�ำนวนของคณะกรรมการประชาพิจารณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของผู้แต่งตั้งและลักษณะของเรื่องที่ท�ำประชาพิจารณ์ แต่จะมีจ�ำนวนเท่าใด
ก็ตาม การท�ำงานของคณะกรรมการประชาพิจารณ์จะท�ำงานในรูปลักษณะ
ของ คณะท�ำงาน (ad hoc organization) ทั้งสิ้น โดยจะมีคณะกรรมการ
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ที่ปรึกษา คณะกรรมการศึกษาวิจัยและคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ
เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการประชาพิจารณ์ ส�ำหรับคุณสมบัติของ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประชาพิจารณ์ โดยปกติแล้วจะเป็น
ผู้พิพากษาหรือเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อน นอกจากนั้นจะเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญสาขาด้านต่างๆ
		 (3.3) โครงสร้างของคณะกรรมการประชาพิจารณ์
คณะกรรมการประชาพิจารณ์มอี ำ� นาจทีจ่ ะจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ
และให้ ค� ำ ปรึ ก ษาได้ การจั ด โครงสร้ า งการท� ำ งานของคณะกรรมการ
ประชาพิจารณ์จะยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการท�ำประชาพิจารณ์
เป็นส�ำคัญโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย ประธาน รองประธาน คณะ
ที่ปรึกษา คณะผู้วิจัยด้านต่างๆ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ
		
(4) การศึกษาวิจัย คณะกรรมการประชาพิจารณ์เป็น
ผู้จ้างคณะวิจัย เพื่อท�ำหน้าที่ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปัญหา สาเหตุ ประโยชน์และผลกระทบต่อประชาชน เพื่อชี้ให้ประชาชนได้
ทราบและเข้าใจในการท�ำประชาพิจารณ์ ดังนัน้ จึงถือว่าเป็นหัวใจของการท�ำ
ประชาพิจารณ์ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
		
(5) งบประมาณการท�ำประชาพิจารณ์ รัฐบาลโดย
ความเห็ น ชอบของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การท� ำ
ประชาพิจารณ์ไว้ในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ทุกประเภท ค่าบริการจัดการประชุม ค่าจัดท�ำรายงาน เป็นต้น
โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอัตราเฉลี่ย 5-10 ล้านเหรียญดอลลาร์แคนาดา
ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่องการท�ำประชาพิจารณ์ และระยะเวลา
การท�ำประชาพิจารณ์ด้วย
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1.1.2 ด้านเนื้อหา (SUBSTANCE)
		
(1) กระบวนการการท� ำ ประชาพิ จ ารณ์ การท� ำ
ประชาพิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Public Policy Inquiries จะด�ำเนินการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจ
ด�ำเนินโครงการใดโครงการหนึ่ง จึงเป็นลักษณะการเตรียมความพร้อมการ
ด�ำเนินโครงการนอกจากนัน้ คณะกรรมการประชาพิจารณ์ จะออกข้อก�ำหนด
วิธพี จิ ารณาการท�ำประชาพิจารณ์ เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียด ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
เช่น การสาบานตนคณะกรรมการประชาพิจารณ์ วิธีการประชาพิจารณ์
เป็นต้น
(2) วิธีการประชาพิจารณ์ มีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
		 (2.1) ใช้ระบบไต่สวน (Inquisitorial System)
		 (2.2) คณะกรรมการประชาพิ จ ารณ์ มี อ� ำ นาจ
เช่นเดียวกับศาลในการบังคับพยานมาให้ปากค�ำ
		 (2.3) การสาบานตนของพยานหรื อ ผู ้ แ สดง
ความคิดเห็น
		 (2.4) การมี ส ่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนสามารถด�ำเนินการได้โดยการแสดงความคิดเห็น ณ ที่ประชุม
ประชาพิจารณ์และโดยท�ำหนังสือส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง Internet
		 (2.5) การรับฟังความคิดเห็นขั้นสุดท้าย ต้องแสดง
ให้ประชาชนพอใจและมั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการปฏิบัติตาม
ความเห็นส่วนใหญ่ที่มีเหตุผล
		

		
(3) ระยะเวลาการท�ำประชาพิจารณ์ การใช้เวลาท�ำ
ประชาพิจารณ์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทลักษณะของเรื่องที่ท�ำ
ประชาพิจารณ์ แต่ประเด็นส�ำคัญต้องได้ข้อมูลครบถ้วนและประชาชนเข้าใจ
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จนเป็นที่พอใจ ดังนั้น การท�ำประชาพิจารณ์แต่ละครั้งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลา
ประมาณ 2-5 ปี
		
ส่วนได้เสีย

(4) การอุทธรณ์การประชาพิจารณ์ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 (4.1) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ คู่กรณีและประชาชนผู้มี

		 (4.2) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ก่อนที่ผลสรุป
การศึกษาการประชาพิจารณ์ขั้นสุดท้าย (Final Report) จะเสนอต่อรัฐบาล
		 (4.3) การอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาล และการพิพากษา
ของศาลสูงสุดของแคนาดา (The Supreme Court of Canada) ถือว่า
สิ้นสุด
		
(5) ผลและการเปิดเผยรายงานการท�ำประชาพิจารณ์
มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		 (5.1) ผลการท�ำประชาพิจารณ์มฐี านะทางกฎหมาย
โดยเป็นข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ไม่ผกู พันทีร่ ฐั บาลต้อง
ปฏิบัติตาม
		 (5.2) การตัดสินใจของรัฐบาลอยู่บนพื้นฐานของ
ความมั่นคงของรัฐบาลและการให้เหตุผลต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อสื่อมวลชน
		 (5.3) การเปิดเผยรายงานการท�ำประชาพิจารณ์จะ
เปิดเผยทั้งที่มีลักษณะเป็นร่างรายงาน (Draft Final Report) และรายงาน
ผลสรุปการท�ำประชาพิจารณ์ (Final Report) โดยได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ทันทีที่คณะกรรมการประชาพิจารณ์ได้รายงานต่อรัฐบาลทุกกรณี
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1.2 ประเทศไทย
1.2.1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึง
คุณค่าลักษณะเฉพาะมนุษย์ ถือว่าเป็นคุณค่าที่ติดตัวมาแก่ก�ำเนิดซึ่งมีความ
แตกต่างจากสัตว์หรือสิง่ ของโดยถือว่าเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุด ผูใ้ ดจะก้าวล่วง
มิได้ เช่น การบังคับให้คนเป็นทาส การปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์ จะถือว่า
เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง ดังนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงมีบทบัญญัติที่รับรองไว้ ดังนี้
		
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”
		
(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”
		
(3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน”
		
(4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ
ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”
วรรคสองบัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้

142

สิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน

รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” วรรคสามบัญญัติว่า “บุคคลย่อมสามารถ
ใช้สทิ ธิทางศาลเพือ่ บังคับให้รฐั ต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตใิ นหมวดนีไ้ ด้โดยตรง
หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่ง
การใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและ
เสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” วรรคสี่บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิ
ตามความในหมวดนี้”
		
(5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 26 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 26 บัญญัติไว้อย่างเดียวกันว่า “การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐ
ทุ ก องค์ ก ร ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”
		
(6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับ
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949 (The Basic Law) โดยตรง กล่าวคือ มาตรา 1
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีหลักส�ำคัญ คือ
			 (6.1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะละเมิดมิได้ การ
เคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
ทั้งหมด
			 (6.2) ดั ง นั้ น ประชาชนชาวเยอรมนี ย อมรั บ
สิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจละเมิดและไม่อาจแบ่งแยกได้เป็นพื้นฐานของชุมชน
ของสันติภาพและของความยุติธรรมในโลก
			 (6.3) สิ ท ธิ พื้ น ฐานต่ อ ไปนี้ ผู ก พั น ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการในฐานะเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับโดยตรง
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(7) ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยที่รับรองศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ เช่น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2546 ว่าพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันแก่
ลูกจ้างและบุคคลอื่น โดยการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมและให้ฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน ออกเงิน
สมทบเข้ า กองทุ น และเมื่ อ ผู ้ ป ระกั น ตนประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย
ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร หรือชราภาพ ผู้ประกันตน
หรือบุคคลอืน่ จะได้รบั ประโยชน์ทดแทนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับกรณี
คลอดบุตรนั้น ผู้ประกันตนซึ่งต้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรให้ได้รับเงิน
สงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจ�ำนวน 4,000 บาท โดยกฎหมาย
ดังกล่าวได้มีการก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสิทธิว่า ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงิน
สมทบไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันคลอดบุตร
ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง และก�ำหนดเงื่อนเวลาการใช้สิทธิรับประโยชน์
ทดแทนว่า ผู้มีสิทธิจะต้องยื่นค�ำขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะเวลา
1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง
การก� ำ หนดเงื่ อ นไขและเงื่ อ นเวลาตามบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ไม่ ใช่ เ ป็ น
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สมควรกับความเป็นมนุษย์ของผูป้ ระกันตนตามความหมาย
ของค�ำว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” และไม่ใช่การละเมิดต่อสิทธิและ
เสรีภาพของผูป้ ระกันตนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 และมาตรา 26 แต่อย่างใด
1.2.2 การค้ามนุษย์ข้ามชาติ หมายถึง กระบวนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขัน้ รุนแรงทีถ่ อื ว่าขัดต่อหลักศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ โดยนิยาม
ค�ำว่า “การค้ามนุษย์ข้ามชาติจะปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา หากดูจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ข้ามชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ น่าสนใจ ดังนี้
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จากการศึกษา ASEAN Responses to Trafficking in
Persons Study จัดพิมพ์เมื่อปี 2549 และฉบับพิมพ์ปรับปรุงเมื่อปี 2550:
Human Trafficking Investigation Course – Participant Manual เรื่อง
การค้ า มนุ ษ ย์ ใ นกลุ ่ ม อาเซี ย นแต่ ล ะประเทศ (มร.วิ ล เลม พรี โ ทเรี ย ส
(Mr. Willem Pretorius). 2553. HUMEN TRAFFICKING INVESTIGATION
COURSE. เอกสารโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Asia
Regional Trafficking in Persons (ARTIP) Project) พบการค้ามนุษย์ใน
แต่ละประเทศ ดังนี้
		
(1) บรูไน มีข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ในประเทศบรูไน
ในระดับน้อยมาก โดยรัฐบาลบรูไนได้รายงานเมื่อปี 2547 ว่าไม่ปรากฏ
การค้ามนุษย์ในประเทศแต่อย่างใด
		
(2) กัมพูชา เป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทาง
ผ่านของการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ทพี่ บในกัมพูชามีทงั้ การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในอัตราสูงทั้งภายในประเทศกัมพูชา และที่ส่งผ่านไปประเทศอื่น
หญิงและเด็กถูกค้าเพื่อให้บริการทางเพศทั้งในประเทศและธุรกิจบริการ
ทางเพศในประเทศอื่นๆ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ
ผูห้ ญิง เด็ก และผูช้ าย ถูกค้าในเมืองใหญ่ๆ เช่น ประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร
เพื่อขอทาน ขายดอกไม้และแรงงานอื่นๆ โดยสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น
พวกเขาถู ก แสวงหาประโยชน์ แ ละถู ก ควบคุ ม โดยกลุ ่ ม อาชญากรรม
ชาวกัมพูชายังถูกค้าเพื่อประโยชน์ด้านแรงงานอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น เด็ก
และหญิงอาจท�ำงานรับใช้ในบ้านในสภาพเยี่ยงทาส โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ส่วนผู้ชายมักถูกค้าแรงงานในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง งานในไร่ หรือใน
เรือประมง การค้าเด็กทารกมีมากขึ้นในกัมพูชา เหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมี
เด็กก�ำพร้ามากขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ รวมทั้งยังมีการ
หลอกลวงจากการรับเป็นบุตรบุญธรรม เพือ่ ประโยชน์ทางด้านการค้ามนุษย์
ต่อไปด้วยเช่นกัน
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(3) อินโดนีเซีย เป็นประเทศต้นทางการค้ามนุษย์ภายใน
ประเทศและการใช้แรงงานเด็กซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย
มีคนที่ตกเป็นเหยื่อในการรับใช้ในบ้าน ร้านอาหารและธุรกิจให้บริการ
รวมทัง้ เรือประมงและธุรกิจบริการทางเพศ เด็กจะถูกจัดหามาเพือ่ การขอทาน
และงานอื่นๆ เช่นงานในเรือประมงและงานรับใช้ โดยการค้ามนุษย์ใน
อิ น โดนี เซี ย มี ห ลายรู ป แบบและเกิ ด ขึ้ น ได้ ทุ ก ระยะระหว่ า งการเดิ น ทาง
ชายหญิงชาวอินโดนีเซีย อาจเดินทางผ่านช่องทางที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง
เพื่อไปท�ำงานที่มีการสัญญาว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่ดี แต่ก็ตกเป็นเหยื่อใน
ที่สุด และต้องท�ำงานในโรงงาน ไร่นา รับใช้ในบ้าน หรือในซ่อง ปัจจุบัน
ยังไม่มขี อ้ มูลของผูช้ ายชาวอินโดนีเซียทีเ่ ดินทางย้ายถิน่ ผ่านช่องทางทีถ่ กู ต้อง
เพื่อไปท�ำงานมากนั้น แต่ข้อมูลระบุว่า หญิงและชายชาวอินโดนีเซียจ�ำนวน
มากเดินทางไปมาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง หรือประเทศในตะวันออกกลาง
เพื่อท�ำงานรับใช้ในบ้าน ในขณะที่ผู้หญิงบางส่วนซึ่งท�ำงานในบ้านตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์
		
(4) ลาว เป็ น ประเทศต้ น ทาง ไม่ พ บหลั ก ฐานของ
การค้ า มนุ ษ ย์ ภายในประเทศลาวมากนัก แต่ มี ก ารใช้ ล าวเป็ นประเทศ
ทางผ่านไปยังประเทศที่สาม การค้ามนุษย์เกิดขึ้นเมื่อมีการเดินทางโยกย้าย
จากประเทศลาวสู่ประเทศไทยแต่ไม่มีสถิติแน่นอน
		
(5) มาเลเซีย เป็นประเทศปลายทาง ไม่มีรายงานที่
แน่ชัดที่ระบุว่ามาเลเซียเป็นประเทศทางผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ของประเทศมาเลเซีย หรือที่เรียกว่า SUHAKAM ได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 หลังจากทราบว่ามีชาวต่างชาติ
จ�ำนวนมากถูกควบคุมตัวในคุกส�ำหรับหญิง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศมาเลเซีย หรือ SUHAKAM พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะถูกจับกุม
เนื่องจากหนังสือการขอเดินทางเข้าประเทศ หรือ VISA หมดอายุ ซึ่งโดย
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ส่วนใหญ่ผู้หญิงเหล่านี้มักจะหลบหนีซึ่งเป็นผลดีที่ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ในระยะเวลาต่อมา ก่อนที่จะถูกจับในฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ซึ่งหญิงสาวบางรายอาจถูกหลอกให้ไปท�ำงานที่มาเลเซีย เพื่อท�ำงานรับใช้
ในบ้าน หรือท�ำงานในร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เกต หรือร้านอาหาร
และกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้บางคน ในท้ายที่สุดต้องกลายเป็นเหยื่อในธุรกิจ
บริการทางเพศโดยไม่เต็มใจ ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขสถิติที่ระบุขนาดการค้า
มนุษย์ในมาเลเซียอย่างชัดเจน
		
(6) เมียนมาร์ การค้ามนุษย์เกิดขึน้ ในพม่า และมีตน้ ทาง
ในพม่า โดยมีปลายทางหลัก คือประเทศไทยและมีปรากฏว่ามีชาวพม่า
ตกเป็นเหยือ่ จ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ ในแต่ละปี ทัง้ ในประเทศจีน และในมาเลเซีย
ด้วยเช่นกัน จากรายงานระบุว่ามีการค้ามนุษย์ภายในประเทศพม่าด้วย
เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ชาวพม่าจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ
มากกว่า โดยเฉพาะผู้อพยพชาวพม่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาวพม่าที่เดินทาง
เข้าประเทศอื่นโดยไม่สมัครใจมักตกอยู่ในสถานการณ์ค้ามนุษย์ ชาวพม่า
บางรายเดินทางโยกย้ายถิ่นโดยสมัครใจแต่สุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อ เช่น กรณี
เด็กจากพม่าที่ถูกแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทย ขายดอกไม้ ขอทาน
และท�ำงานเป็นเด็กรับใช้ในบ้าน หากเป็นหญิงชาวพม่ายังไม่มีข้อมูลยืนยัน
ทีช่ ดั เจนเรือ่ งการค้ามนุษย์ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศไทย แต่คาดหมายได้วา่ ผูช้ าย
ชาวพม่าบางส่วนอาจจะถูกค้ามนุษย์ไปในลักษณะของงานก่อสร้าง หรือ
การใช้แรงงานในโรงงาน และธุรกิจในเรือประมง ทั้งยังมีการค้ามนุษย์จาก
ประเทศพม่าบางส่วนมาสู่ประเทศจีนอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าหญิง
ให้ไปแต่งงานและขายบริการทางเพศ ทัง้ นีย้ งั มีการซือ้ ขายเด็กทารกเพศชาย
เพื่อธุรกิจรับบุตรบุญธรรมด้วยเช่นกัน
		
(7) ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ประเทศต้ น ทางและ
ทางผ่านของการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ภายในประเทศฟิลิปปินส์เป็น
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ปัญหาส�ำคัญด้วยเช่นกัน ข้อมูลส่วนใหญ่รายงานสถานการณ์ของหญิง
ชาวฟิลิปปินส์ที่ถูกค้าไปประเทศอื่น ส่วนชายชาวฟิลิปปินส์มีข้อมูลเพียง
บางส่วนที่รายงานว่า ชายชาวฟิลิปปินส์มักเดินทางไปหางานในต่างประเทศ
ชายชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เดินทางจากพื้นที่ยากจนสู่เมืองใหญ่ที่เจริญกว่า
เช่น การเดินทางเข้าเมืองหลวงหรือกรุงมะนิลา เพือ่ หางานท�ำ ผูห้ ญิงและเด็ก
มักจะถูกค้าหรือถูกหลอกไปเพือ่ ธุรกิจทางเพศ และงานรับใช้ในบ้าน โดยได้รบั
ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และมีชาวฟิลิปปินส์ลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่าง
ผิดกฎหมาย โดยใช้เส้นทางทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์เข้าสู่ประเทศ
มาเลเซีย การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นมากในพื้นที่เสี่ยง เช่น
แถบชายแดน หญิงชาวฟิลิปปินส์จ�ำนวนมากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะผู้ให้ความบันเทิงและส่วนใหญ่แล้วเป็นการเดินทางโดยสมัครใจ
โดยหญิงกลุ่มนี้มีโอกาสสูงมากที่จะตกเป็นเหยื่อของการบังคับการค้าการให้
บริการทางเพศ หรือเกิดภาวะหนี้จ�ำยอมได้ หญิงชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่
มักจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์เพื่อเป็นคนรับใช้ในบ้าน
เริ่มแรกอาจเดินทางอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้องก็ได้ โดยจากผลการศึกษา
พบว่า หญิงเหล่านี้จะมีจุดจบโดยการตกเป็นเหยื่อในธุรกิจบริการทางเพศ
และถูกแสวงหาประโยชน์
		
(8) สิงคโปร์ มีข้อมูลค้ามนุษย์เพียงเล็กน้อยในสิงคโปร์
รัฐบาลสิงคโปร์ระบุวา่ สิงค์โปร์เป็นประเทศปลายทาง ต�ำรวจสิงคโปร์ ระบุวา่
จากรายงานการบังคับค้าประเวณีจ�ำนวน 30 รายงานระหว่างปี พ.ศ. 2545
– 2547 มีเพียงไม่กคี่ ดีทเี่ กีย่ วข้องกับเหยือ่ การค้ามนุษย์ และในจ�ำนวนเหยือ่
การค้ามนุษย์เพศหญิง จ�ำนวน 5 ราย ระบุว่าถูกหลอกให้มาท�ำงานบ้านใน
ประเทศสิงคโปร์ แต่หลังจากทีเ่ ดินทางเข้ามาถึงประเทศสิงค์โปร์แล้วพวกเธอ
จะถูกชักจูงใจ บังคับและข่มขู่ให้ขายบริการทางเพศ
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(9) ไทย ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจที่
ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน การเดินทางข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายส่งผล
ให้เกิดความเสีย่ งต่อการค้ามนุษย์ นอกจากนัน้ การท�ำงานแบบเครือข่ายก็ยงั
ท�ำให้มีการส่งเหยื่อออกไปประเทศอื่นในทวีปเอเชียอีกด้วย โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมามีความสนใจ
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะเด็กและหญิงที่เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านผ่าน
ประเทศไทยเพื่อเดินทางไปประเทศอื่นในเอเชียและในทวีปอื่นๆ การค้า
มนุษย์ในประเทศไทยมีหลายรูปแบบทัง้ เพือ่ งานรับใช้ภายในบ้าน งานก่อสร้าง
งานในไร่นาภาคเกษตรกรรมโรงงาน และธุรกิจการประมง เด็กส่วนใหญ่จาก
กัมพูชาถูกค้าเพื่อมาเป็นขอทานและขายของบนถนนในย่านการท่องเที่ยว
		
(10) เวียดนาม การค้ามนุษย์เกิดขึ้นในเวียดนามโดย
มากจากพืน้ ทีย่ ากจนสูเ่ มืองใหญ่และจากเวียดนามสูป่ ระเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค
ไม่ทราบช่องทางการเดินทางและประเทศปลายทางที่แน่ชัด แต่พบว่าชาว
เวียดนามจากตอนเหนือส่วนใหญ่ถูกค้าไปประเทศจีน และจากตอนใต้ไป
กัมพูชา ไต้หวัน และประเทศต่างๆในภูมิภาคประเทศปลายทางภายใน
ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และภายนอก
ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน และฮ่องกง ในกรณีของประเทศจีนมี
ความต้องการหญิงชาวเวียดนามเพือ่ ไปแต่งงาน ท�ำงานบ้านและแรงงานอืน่ ๆ
และยังมีความต้องการเด็กชายเพื่อรับเป็นบุตรบุญธรรมอีกด้วยจุดประสงค์
หลักทีพ่ บส�ำหรับการค้าหญิงเวียดนามไปยังกัมพูชาคือการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ จากการศึกษาพบว่าหญิงเวียดนามจ�ำนวนมากท�ำงานขายบริการ
ในกัมพูชา ซึ่ งมีบางส่วนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์กลุ่ม ที่ตกเป็นเหยื่อ
มักมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี และมีภาวะหนี้จ�ำยอม
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ส� ำ หรั บ กฎหมายที่ ถื อ ว่ า เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ของ
ประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เช่น8
		
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่วางหลักการในการให้ความ
ช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือระหว่างรัฐต่อรัฐในเรื่องทางอาญาไว้
หลายลักษณะ เช่น การสอบสวนและการสืบพยานบุคคล การจัดหาและ
ให้ซึ่งเอกสารหรือข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
การจัดส่งเอกสาร การปฏิบตั ติ ามค�ำร้องขอในการค้นและการยึด การโอนตัว
บุค คลที่ ถูกคุมขังเพื่อการสืบพยานบุคคล การสืบหาตัวบุ คคล การเริ่ม
กระบวนการทางอาญาตามค�ำร้องขอ และการให้ความช่วยเหลือในการ
ริบทรัพย์สิน เป็นต้น
		
กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญของหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายของไทยในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายของต่างประเทศที่รัฐของประเทศนั้นๆ มิได้มีข้อตกลงหรือสนธิ
สัญญาต่อกันไว้เป็นกรณีพเิ ศษ เพือ่ ใช้ในการสืบสวนสอบสวนและติดตามเอา
ตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ ซึ่งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ประสานความร่วมมือ
กับต่างประเทศตามกฎหมายฉบับนี้ คือ ส�ำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะ
ผูป้ ระสานงานกลาง (Central Authority) โดยมีอำ� นาจในการพิจารณาค�ำร้อง
ขอความช่วยเหลือจากประเทศผู้ร้องขอและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจ
ด�ำเนินการหรือจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยและส่งให้ประเทศผู้รับค�ำร้อง
ขอด�ำเนินการและพิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรือขอความช่วยเหลือ
หรือไม่
8

ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม. (2555). เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน, 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ,
หน้า 21-22.
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(2) พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ใน
ประเทศไทย การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะกระท�ำใน 2 รูปแบบ กล่าวคือ แบบมี
สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน และแบบไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
โดยในกรณีทมี่ สี นธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนกับต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นกรณี
ทีป่ ระเทศไทยเป็นประเทศผูร้ อ้ งขอหรือเป็นประเทศทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องขอย่อมจะ
ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ท�ำไว้กับประเทศนั้นๆ โดยมี
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลาง ส่วนกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญา
ดังกล่าว จะต้องกระท�ำผ่านวิธีทางการทูตซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นผู้ประสานงานกลาง
		
หลักการตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.
2551 ยึดถือหลักพืน้ ฐานว่าด้วยการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนทัว่ ไป กล่าวคือ ต้องเป็น
ความผิดตามกฎหมายไทยและต้องมีโทษจ�ำคุกไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี ทัง้ นีจ้ ะต้อง
ไม่เป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่เป็นกรณีที่จะเอาตัวผู้ถูกส่งข้ามแดนไป
ลงโทษในความผิดอย่างอืน่ อันมีลกั ษณะในทางการเมือง นอกจากนี้ หลักการ
ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในเรื่องของโทษประหารชีวิต โดยในกรณีที่
ประเทศร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนซึง่ ความผิดอันเป็นมูลเหตุทขี่ อให้สง่ ผูร้ า้ ย
ข้ามแดนนั้นต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย แต่ไม่ถึงโทษ
ประหารชีวติ ตามกฎหมายของประเทศผูร้ บั ค�ำร้องขอและรัฐบาลจ�ำเป็นต้อง
ให้ค�ำรับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดว่า ให้ประเทศผู้ร้องขอและผู้รับค�ำร้องขอเจรจาตกลงกันเพื่อให้
มีการรับรองดังกล่าวได้ โดยหากมีกรณีทศี่ าลได้พพิ ากษาลงโทษประหารชีวติ
ให้รัฐบาลด�ำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับตาม
ค�ำพิพากษาโดยวิธีจ�ำคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต
1.3 ศาลรัฐธรรมนูญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน
แม้ว่าปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
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2550 จะถูกยกเลิก (ยกเว้นหมวด 2) โดยประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เรือ่ ง การสิน้ สุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และส่งผลให้ขอ้ ก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
และอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญสิ้นสุดไปด้วยก็ตาม แต่ในอนาคต
ตามหลักของรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ที่ต้องบัญญัติหลักการ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญเนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง และถื อ ว่ า การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานจะต้ อ งถู ก น� ำ มาบั ญ ญั ติ
ในกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญย่อมต้องมีอำ� นาจ
หน้าที่และบทบาทส�ำคัญในการพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎหมายกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนหรือไม่ และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในที่สุด
รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกิจที่ประเทศไทยเป็นภาคีของสหประชาชาติด้วย
เพราะฉะนัน้ เมือ่ มีการบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิชมุ ชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญในอนาคต ศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นองค์กรศาลที่จะต้อง
ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผู้เขียนเห็นว่ารูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของไทยคือ
รูปแบบ “ศาลรัฐธรรมนูญ” (The Constitutional Court)

ส่วนสุดท้าย บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1.1 บทสรุป
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และสิทธิชมุ ชน (Community
Rights) ล้วนเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย แต่สิทธิมนุษยชน
จะถูกรับรองโดยกฎหมายทัง้ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ
และกฎหมายภายใน ส่วนสิทธิชุมชนจะถูกรับรองโดยกฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศซึง่ ได้แก่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายล�ำดับรอง กรณีประเทศไทย
ด้านสิทธิมนุษยชนประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามความตกลง
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ระหว่างประเทศ อนุสัญญาประเภทต่างๆ กติการะหว่างประเทศ และ
รัฐธรรมนูญ ด้านสิทธิชมุ ชนรัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตใิ ห้ความคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน
และกฎหมายระดับ พระราชบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติ
ป่ า ไม้ พ.ศ. 2548 พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบั ญ ญั ติ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบั ญ ญั ติ ส งวน
และคุ ้ มครองสั ต ว์ป่า พ.ศ. 2535พระราชบัญ ญั ติส วนป่ า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2547 เป็นต้น
ส�ำหรับศาลรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองหลักสิทธิมนุษยชน
หลักสิทธิชุมชนรวมถึงหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของ
ชนชาวไทยมาโดยตลอดนับแต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
ดังบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย
การใช้ บั ง คั บ กฎหมายและการตี ค วามกฎหมายทั้ ง ปวง” ดั ง ปรากฏใน
ค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็น
องค์กรศาลทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีส่ ำ� คัญในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญและการคุม้ ครอง
สิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามหลักกฎหมายมหาชน ดังนัน้ เมือ่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำรงคงอยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ต่อไป
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1.2 ข้อเสนอแนะ
1.2.1 ด้ า นกฎหมาย กล่ า วคื อ ถึ ง แม้ ว ่ า รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้ให้
การรับรองสิทธิชุมชนก็ตาม แต่กฎหมายที่ส�ำคัญที่เกิดจากการเสนอและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
เป็นต้น ยังไม่ได้รับการตราเป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ร่างพระราชบัญญัติ
ดั ง กล่ า วได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ของสิ ท ธิ ชุ ม ชนในการจั ด การป่ า อนุ รั ก ษ์ แ ละ
นอกพื้นที่อนุรักษ์ การก�ำหนดลักษณะของชุมชนที่อยู่ใกล้และอยู่ในสภาพที่
จะดูแลป่าไม้ได้ และให้มกี ารรวมกลุม่ ของบุคคลอายุตงั้ แต่ 18 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป
ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในท้องที่นั้นจ�ำนวน 15 คน ขึ้นไป ขอจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อ
ท�ำหน้าที่รักษาป่าชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการป่าชุมชน การวางแผน
การท�ำแผนที่ป่าชุมชน และกฎกติกาดูแลป่าชุมชนร่วมกัน
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองไทยใน
ปัจจุบัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ควรน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาพิจารณาโดยด่วนเพื่อให้มีการ
ใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (Public Hearing) ควรมีการบัญญัติไว้ในกฎหมายที่มีศักดิ์
ระดับพระราชบัญญัติ มิใช่แค่ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธปี ระชาพิจารณ์เป็นกลไกลส�ำคัญ
ทางกฎหมายที่ควรได้รับการรับรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
1.2.2 ด้านการบริหาร กล่าวคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ควรมีการผนึกก�ำลังของ
องค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน และส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย
เป็นต้น เพื่อผลักดันและด�ำเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน โดยมี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการร่วมกันและรัฐบาลให้ความส�ำคัญในการจัดสรร
งบประมาณและถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ต่อไป
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บทน�ำ
หากจะกล่าวถึงสิทธิมนุษยชนแล้ว โดยความเข้าใจทั่วไปของวิญญูชน
ย่อมจะทราบดีว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคน อันเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้
รับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายทั้งกฎหมายไทย และของต่างประเทศที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งที่
กฎหมายมุ่งเน้นที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลทุกคน
สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโลกในขณะนี้ จากการรายงานของ
สหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี1
ว่า ในเอเชียยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นจ�ำนวนมาก เช่น เกาหลีเหนือ
จีน เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น โดยรายงานระบุวา่ หลังผ่านมา 60 ปี ประชากร
โลกกว่าหนึ่งในสามยังมีชีวิตอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ ขณะที่สิทธิตาม
กฎหมายกั บ ความจริ ง ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของหลายประเทศในโลกยั ง มี
ความแตกต่างกันอยู่มาก นอกจากนี้ รายงานยังได้เน้นย�้ำถึงการที่ประเทศ
ประชาธิปไตยเกิดใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์อาหรับสปริง ก�ำลัง
*

อดี ต สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร, ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร “หลั ก นิ ติ ธ รรม
เพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
1 สหรัฐเปิดรายงานสิทธิมนุษยชนประณามปราบม็อบ-ต�ำหนิเอเชีย (สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน) กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557
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ปราบปรามภาคประชาสังคม มีการจับกุมและกักขังผู้ประท้วงในบาห์เรน
ทีเ่ รียกร้องให้กษัตริยป์ ฏิรปู รัฐธรรมนูญ โดยผูช้ มุ นุมบางคนถูกท�ำร้ายร่างกาย
ระหว่างถูกกักขังด้วย และยังรายงานว่า สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเอเชีย
ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ที่แย่อยู่ แม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ส�ำนัก
ข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงปักกิง่ ประเทศจีน เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 25572
ว่า จีนกล่าวหาสหรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยวิธีการทางทหาร และไม่อาจ
คุ้มครองชีวิตพลเรือนชาวอเมริกันจากการใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธปืน โดย
รายงานคณะมนตรีแห่งรัฐของจีนกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐท�ำเป็นมองไม่เห็นต่อ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ แต่กลับเรียกตัวเองว่า ตุลาการแห่งสิทธิ
มนุษยชนโลก นอกจากนี้ ยังมีความรุนแรงทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนาและการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ใ นอเมริ ก า ขณะที่ บ างประเทศในโลกอย่ า งอั ฟ กานิ ส ถาน
ปากีสถาน และเยเมน กลับถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงด้วยปฏิบัติ
การทางทหาร และสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน ได้คร่าชีวิตประชาชน
ของสองประเทศไปเป็นจ�ำนวนมาก ประชาชนในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ใช่คนผิว
ขาวต่างไม่มีความสุข เพราะพวกเขาไม่ได้รับความเท่าเทียมทางการเมือง
เศรษฐกิจและสิทธิทางสังคม อีกทั้งชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกามักถูกเลือก
ปฏิบตั ใิ นตลาดอาชีพ ซึง่ เป็นการสอดคล้องกับประวัตศิ าสตร์ทสี่ หรัฐอเมริกา
ได้เคยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอินเดียนแดง ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1812
นายพลแฮร์รสิ นั น�ำทัพเข้าปราบชาวอินเดียนแดงในยุทธการเธมส์ (Battle of
the Thames) สังหารเทคัมเซ (Tecumseh) ผู้น�ำอินเดียนแดงเสียชีวิต
ในสนามรบ จนกระทั่งในยุคการขยายอาณาเขตเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินใน
การประกอบเกษตรกรรมมากขึ้น ประกอบกับความเกลียดชังที่มีต่อชาว
อินเดียนแดงพื้นเมือง น�ำไปสู่นโยบายการขับชาวพื้นเมืองออกจากดินแดน
ดัง้ เดิมของตน เพือ่ ให้คนขาวน�ำมาท�ำการเกษตร ใน ค.ศ. 1830 รัฐบาลแจ็กสัน
2
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ออกรัฐบัญญัติขับไล่อินเดียนแดง (Indian Removal Act) ดังนั้น เมื่อกล่าว
โดยสรุปสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เกิดขึ้นในทุกแห่งทุกที่ทั่วโลก
แต่เมือ่ พิจารณาถึงสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยกล่าวโดย
เฉพาะสิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งนั้ น โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งร่างขึ้นโดยองค์กรซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
คณะผูย้ ดึ อ�ำนาจการปกครองขณะนัน้ ระบุไว้ในมาตรา 4 ว่า “ศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง”
มาตรา 26 ถึง 69 ได้บรรยายขอบเขตของสิทธิเฉพาะในบางด้าน เช่น ความ
ยุตธิ รรมทางอาญา การศึกษา การไม่เลือกปฏิบตั ิ ศาสนา และเสรีภาพในการ
แสดงออก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฟื้นสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รับรองโดยชัดแจ้ง ซึง่ รัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวได้สรุปสิทธิตา่ ง ๆ เป็นเสรีภาพในการพูด เสรีภาพสือ่ การชุมนุมโดย
สงบ สมาคม ศาสนา และขบวนการภายในประเทศและต่างประเทศ
จากการรายงานการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทย
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ในหลายช่วงที่ผ่านมา
ได้ระบุถงึ สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนโดยสามารถสรุปรวมได้วา่ ด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทยยังมีสภาพตกต�่ำอยู่อย่างต่อเนื่อง นับแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่
19 กันยายน 2549 แม้ว่าบางด้านอาจมีความคืบหน้ามากขึ้นบ้าง แต่โดย
ภาพรวมแล้วยังน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ เหตุปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ ความ
ขัดแย้งทางการเมืองทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นกระแสสูง การแบ่งขัว้ เลือกข้างทางการเมือง
ก่อให้เกิดบรรยากาศการเผชิญหน้าที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน ตัวละครส�ำคัญนอกเหนือจากรัฐบาล พรรคการเมือง กองทัพ
ต�ำรวจ ข้าราชการ แล้วยังมีกลุม่ องค์กรพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย
กลุ่มกปปส. และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
และองค์ ก รภาคประชาสั ง คม รวมถึ ง สื่ อ มวลชน ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ใน
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สถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤต
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิเกี่ยวกับ
การชุมนุมทางการเมืองในห้วงทีผ่ า่ นมาของประเทศไทย โดยเฉพาะในระหว่าง
มีการชุมนุมของกลุ่มกปปส. และกลุ่มนปช. ท�ำให้เกิดความน่าเป็นห่วงว่า
เหตุการณ์การชุมนุมจะทวีความรุนแรง อันน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขั้นร้ายแรงที่สุด อันไม่อาจจะแก้ไขเยียวยาได้
ดังนั้น การสร้างหลักประกันแก่ประชาชนว่าจะได้รับการปกป้อง
คุม้ ครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ดังกล่าว จึงเป็นหน้าทีข่ องรัฐโดยตรงในการ
ที่จะต้องปฏิบัติรับรองสิทธิของประชาชนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือใน
กฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
ส�ำหรับการศึกษาในเรื่องนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงหลักสิทธิมนุษยชน
องค์กรที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของไทย
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยเน้นเฉพาะในเรื่อง
การละเมิดสิทธิระหว่างการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนในห้วงเวลาที่
ผ่านมา รวมถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป

หลักสิทธิมนุษยชน
1. ความหมายและความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทย
มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม หลักการที่ส�ำคัญสุดก็คือ มนุษย์ทุกคนมี
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้
ความคุ้มครองแก่บุคคลทุกคน
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2. แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เกิดขึน้ หลังสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และเพือ่ เป็นการประกันความมัน่ คงและสันติภาพของโลกและมวล
มนุษยชาติ กฎบัตรสหประชาชาติจึงมีข้อบทหรือมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนอย่างชัดเจนอยู่หลายข้อ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกต่าง ๆ เพื่อด�ำเนิน
การทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยกลไกเหล่านีไ้ ด้มกี ารพัฒนามาโดยตลอด
และได้รบั รองกฎหมายระหว่างประเทศเกีย่ วกับด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึง่ รัฐสมาชิกมีพนั ธกรณีตามกฎหมาย และหรือ
ทางจริยธรรมที่จะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ3
โดยสหประชาชาติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถูกสร้าง
ขึน้ บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่ละเมิดไม่ได้ ได้แก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในการเป็น
มนุษย์โดยสมบูรณ์ สิทธิในการแสดงออกทางความคิด สิทธิในการรวมกลุ่ม
สังคมกับคนอื่นด้วยวิถีสันติ ปลอดจากการทรมาน และการกระท�ำที่ลด
ความเป็นมนุษย์ โดยหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน คือ ความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพของไทย กฎหมายทีร่ บั รองสิทธิมนุษยชนทีส่ ำ� คัญ คือ รัฐธรรมนูญ
3. บทบาทขององค์ ก รระหว่ า งประเทศในเวที โ ลกที่ มี ผ ลต่ อ
ประเทศไทย
ภายหลังมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ (UN) ในวันที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. 2488 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมเสรีภาพ
3 ที่มา: http://www.nhrc.or.th
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ด�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ
ได้มีการประชุมใหญ่และลงมติรับรองกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งรับรอง
สิทธิของบุคคล ท�ำให้ต่อมาสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติรับรองและ
ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2491
ซึง่ เป็นหลักการส�ำคัญในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน (ถือว่า วันที่ 10 ธันวาคม
ของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ) โดยมีส�ำนักงานใหญ่
องค์การสหประชาชาติอยู่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีสมาชิก 192
ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย
ส�ำหรับองค์การสหประชาชาติประกอบด้วยองค์กรหลัก 6 องค์กร คือ
1) สมั ช ชาแห่ ง สหประชาชาติ ก� ำ หนดแนวทางการปฎิ บั ติ ง าน
ขององค์กร พิจารณาเกี่ยวกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ทุกประเทศใน UN เป็นสมาชิก
2) คณะมนตรีความมั่นคง สอบสวนกรณีพิพาทระหว่างประเทศ
ท�ำหน้าที่ร่วมกับสมัชชาฯ เลือกตั้งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
มีสมาชิกถาวร 5 ประเทศ (จีน ฝรัง่ เศส สหราชอาณาจักร รัสเซีย สหรัฐอเมริกา)
และไม่ถาวร 10 ประเทศ
3) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ให้คำ� แนะน�ำในด้านต่างๆ มีสมาชิก
54 ประเทศ ทุกปีจะเลือกตั้งประเทศที่พ้นต�ำแหน่งปีละ 18 ประเทศ
4) คณะมนตรีภาวะทรัสตี พิจารณารายงานของระเทศที่ปกครอง
ดินแดน ดูแลดินแดนที่ยังไม่ได้เอกราชให้ได้เอกราช
5) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มีผู้พิพากษา 15 คน คณะมนตรี
ความมั่นคงและสมัชชาฯเป็นคนเลือก พิจารณาข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่
แต่ละประเทศเสนอต่อศาล ให้ค�ำแนะน�ำตัวบทกฎหมายตามค�ำร้องขอจาก
องค์กรใน UN เตรียมร่างอนุสัญญาและสนธิสัญญาที่ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างชาติ
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6) ส�ำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ เลขาธิการสหประชาชาติ
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของสหประชาชาติ ประสานงานกับหน่วยงานของ UN
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับสหประชาชาติ
เสนอต่อสมัชชาฯ
ส่วนปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนัน้ ประเทศไทยได้รว่ มลงมติ
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ก็ต้อง
เคารพต่อหลักการและน�ำหลักการที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลมาเป็น
แนวทางส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในไทย ได้แก่
1) เอาหลักในปฎิญญาสากลมาบัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
2) จัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
ตามหลักการที่องค์การสหประชาชาติก�ำหนดไว้
3) เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่
สหประชาชาติได้จัดท�ำขึ้น ซึ่งไทยเข้าเป็นภาคีมาแล้ว 7 ฉบับ
4) สาระส�ำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights : UDHR) เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการวางกรอบเบื้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นฉบับแรก
ของโลก มีเนื้อหา 30 ข้อ แบ่งได้ 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 หลักการส�ำคัญของมนุษยชน (ข้อ1-2)
ส่วนที่ 2 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ข้อ3-21)
ส่วนที่ 3 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ข้อ22-27)
ส่วนที่ 4 หน้าที่ของบุคคล สังคม และรัฐ (ข้อ28-30)
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กล่าวโดยละเอียด คือ
• หลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
1. มนุษย์ทั้งหลายมีอิสระเสรี เท่าเทียมกัน
2. บุคคลชอบทีจ่ ะมีสทิ ธิตามปฏิญญานี้ โดยไม่แบ่งแยก เช่น สีผวิ เชือ้
ชาติ เพศ ภาษา
• สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
3. บุคคลมีสิทธิในการด�ำรงชีวิต
4. บุคคลจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรือภาวะจ�ำยอมไม่ได้
5. บุคคลจะถูกทรมาน หรือลงทัณฑ์ หยามเกียรติไม่ได้
6. ทุกๆ คนมีสิทธิได้รับการยอมรับเป็นคนในกฎหมาย
7. ทุกคนเสมอภาคกันในกฎหมาย
8. บุคคลมีสทิ ธิได้รบั การเยียวยาโดยศาลแห่งชาติซงึ่ มีอำ� นาจเนือ่ งจาก
การละเมิดต่อสิทธิขั้นมูลฐาน
9. บุคคลจะถูกกักขัง หรือเนรเทศโดยพลการไม่ได้
10. บุคคลชอบที่จะเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์
11. บุคคลที่ถูกกล่าวหาทางอาญา มีสิทธิได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ และบุคคลจะถูกถือว่ามีความผิดทางอาญา
ซึ่งในขณะที่มีการกระท�ำนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นความผิดทางอาญาไม่ได้ และ
ลงโทษหนักกว่าโทษที่ใช้ในความผิดทางอาญานั้นไม่ได้
12. ทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหากถูกสอดแทรก
โดยพลการในกิจส่วนตัว
13. บุคคลมีสิทธิในการเคลื่อนย้ายในขอบเขตดินแดนของแต่ละรัฐ
และบุคคลมีสิทธิออกจากประเทศและกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอน
14. บุคคลมีสิทธิแสวงหาและพักพิงในประเทศอื่นเพื่อลี้ภัยจากการ
ถูกกดขี่ และสิทธินี้กล่าวอ้างไม่ได้ในการฟ้องคดี
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15. บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ และไม่สามารถถอนสัญชาติโดย
พลการได้
16. ชายหญิงที่เจริญวัยบริบูรณ์แล้วมีสิทธิที่จะสมรสกันโดยไม่มีข้อ
จ�ำกัดใดๆ และการสมรสจะท�ำได้ต้องเต็มใจของทั้งคู่ ก�ำหนดให้ครอบครัว
เป็นพื้นฐานทางสังคม
17. มีสทิ ธิเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ และการยึดทรัพย์สนิ โดยพลการไม่ได้
18. มีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา
19. มีสิทธิในการแสดงออก
20. มีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม และการบังคับบุคคลให้เป็นสมาชิก
ของสมาคมไม่ได้
21. บุคคลมีสิทธิเข้าร่วมรัฐบาลของตน และการมีสิทธิเข้าถึงบริการ
สาธารณะ โดยเจตจ�ำนงของประชาชน จะเป็นฐานอ�ำนาจของรัฐบาล
• สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
22. บุคคลมีสทิ ธิในความมัน่ คงของสังคม ได้รบั ผลทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
23. บุคคลมีสิทธิเลือกงานได้อย่างเสรี และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เท่ากัน โดยบุคคลท�ำงานมีสิทธิได้รายได้ที่ยุติธรรม รวมทั้งมีสิทธิเข้าร่วม
ก่อตั้ง และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
24. มีสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง
25. มีสิทธิในการครองชีพที่เพียงพอส�ำหรับสุขภาพ มารดาและบุตร
ชอบที่จะได้รับการดูแลและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
26. บุคคลมีสิทธิในการศึกษา และการศึกษามุ่งไปทางการพัฒนา
บุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ โดยผูป้ กครองมีสทิ ธิกอ่ นผูอ้ นื่ ทีจ่ ะเลือกชนิด
ของการศึกษา
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27. มีสิทธิเข้าร่วมการใช้ชีวิตด้านวัฒนธรรมในประชาคมอย่างเสรี
และมีสิทธิได้รับการคุ้มครองประโยชน์ด้านศีลธรรม
• หน้าที่ของบุคคล สังคม และรัฐ
28. บุคคลชอบทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์จากระเบียบสังคมและระหว่าง
ประเทศ
29. บุคคลมีหน้าที่ต่อประชาคมเป็นที่เดียวซึ่งบุคลิกภาพจะพัฒนาได้
อย่างเสรี และการใช้สทิ ธิเสรีภาพต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมาย รวมทัง้ สิทธิเสรีภาพ
จะใช้ขัดกับความมุ่งประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้
30. ข้อความปฏิญญานี้ ไม่เปิดช่องที่จะแปลความได้ว่าให้บุคคลใดๆ
ที่จะประกอบกิจกรรมหรือท�ำลายสิทธิเสรีภาพใดๆ บรรดาที่ได้ระบุไว้ใน
บทบัญญัติฉบับนี้

หลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากระบุขอบเขตของสิทธิ
มนุษยชนว่าครอบคลุมสิทธิอะไรแล้ว ตัวปฏิญญาฯ เองยังได้นำ� เสนอหลักการ
ส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย หลักการนี้ถือเป็นสาระส�ำคัญที่ใช้อ้างอิง
ความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน และใช้เป็นเครือ่ งมือชีว้ ดั ว่าสังคมใดมีการ
เคารพและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ในเวลาต่อมาหลักการ
ส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
1. เป็นสิทธิธรรมชาติ ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด (Natural Rights)
หมายความว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจ�ำตัวตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) นี้ ไม่มีใครมอบให้ เป็นสิ่งที่
ธรรมชาติได้ก�ำหนดขึ้นในมนุษย์ทุกคน
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ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง
(1) ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ คือ คุณค่าของคนในฐานะทีเ่ ขาเป็นมนุษย์
(2) การให้คุณค่าของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
(2.1) คุณค่าของมนุษย์ในฐานะการด�ำรงต�ำแหน่งทางสังคม ซึง่ มี
ความแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั การมีอำ� นาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม
(2.2) คุณค่าของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ซึ่งมีความเท่าเทียม
กันไม่แบ่งแยก
(3) การก�ำหนดคุณค่าที่แตกต่างกันน�ำมาซึ่งการลดทอนคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ ผูค้ นในสังคมโดยทัว่ ไปมักให้คณ
ุ ค่าของฐานะต�ำแหน่งหรือเงินตรา
มากกว่า ซึ่งการให้คุณค่าแบบนี้น�ำมาซึ่งการเลือกปฏิบัติ จึงต้องปรับวิธีคิด
และเน้นให้มกี ารปฏิบตั ิ โดยการให้คณ
ุ ค่าของความเป็นคนในฐานะความเป็น
มนุษย์ ไม่ใช่ให้คุณค่าคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2. สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ (Universality & Inalienability) หมายความว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นของคนทุกคน
ไม่มีพรมแดน คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ เช่นเดียวกัน
เพราะโดยหลักการแล้ว ถือว่าคนทุกคนย่อมถือว่าเป็นคนไม่ว่าอยู่ที่ไหน
ในโลก ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ เหล่าก�ำเนิดใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำตัวทุกคนไป จึงเรียกได้ว่าสิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคน ไม่ว่า
คนๆ นั้น จะยากจนหรือร�่ำรวย เป็นคนพิการ เป็นเด็ก เป็นผู้หญิง
ส่ ว นที่ ก ล่ า วว่ า สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนไม่ ส ามารถถ่ า ยโอนให้ แ ก่ กั น ได้
หมายความว่า ในเมือ่ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย์ มนุษย์แต่ละ
คนย่ อ มไม่ ส ามารถมอบอ� ำ นาจหรื อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของตนให้ แ ก่ ผู ้ ใ ดได้
ไม่มกี ารครอบครองสิทธิแทนกัน แตกต่างจากการครอบครองทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ
เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ธรรมชาติก�ำหนดขึ้น เป็นหลักการที่ทุกคน
ต้องปฏิบตั ิ แต่หากจะถามว่าในเมือ่ สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนเช่นนีแ้ ล้ว
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สามารถมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุ่มได้หรือไม่ ในทางสากลได้มีการจัดหมวด
หมูแ่ ละกลุม่ ของสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของกลุม่ เฉพาะ และสิทธิตามประเด็น
ปัญหา เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิผู้ติดเชื้อ
HIV/เอดส์ สิทธิของผู้ลี้ภัย เป็นต้น
3. สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกเป็นส่วนๆ ว่าสิทธิใดมีความส�ำคัญ
กว่าอีกสิทธิหนึง่ (Indivisibility) กล่าวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ไม่สามารถแบ่งแยกว่ามีความส�ำคัญกว่าสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สิทธิทง้ั สองประการนีต้ า่ งมีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน ดังนัน้ รัฐบาล
ใดจะมาอ้างว่าต้องพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ
หรือต้องแก้ปัญหาปากท้องก่อน แล้วจึงค่อยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทาง
การเมือง ย่อมขัดต่อหลักการนี้
4. ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ (Equality and NonDiscrimination) การเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคม
และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเหตุวา่ ในฐานะทีเ่ ราเกิดมาเป็นคน
ต้ อ งได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น คนจน คนรวย
คนพิการ เด็ก หรือผู้สูงอายุ คนป่วยหรือมีสุขภาพดี แต่สังคมไทยมีการเลือก
ปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งเรามักได้ยินค�ำกล่าวที่ว่า “ฝนตกไม่ทั่วฟ้า” หรือ
“เลือกที่รักมักที่ชัง” “รักลูกไม่เท่ากัน” การจะท�ำความเข้าใจว่า เรื่องใดเป็น
เรื่องการเลือกปฏิบัติหรือไม่ คงต้องเข้าใจเรื่องความเสมอภาคด้วย ความ
เสมอภาค ไม่ใช่การได้รับเท่ากัน เช่น การที่นักเรียนทุกคนที่ท�ำผิดระเบียบ
จะต้องถูกเฆีย่ น 3 ที เท่าๆกัน อย่างนีไ้ ม่ถอื ว่าเป็นความเสมอภาค ความเสมอ
ภาค คือ การทีท่ กุ คนควรได้รบั จากส่วนทีค่ วรได้ในฐานะเป็นคน เช่น การแจก
ของผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม ทุกคนจะได้รบั ของแจกขัน้ พืน้ ฐาน เช่น ได้รบั ข้าวสาร
อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึง่ มีคนป่วยทีต่ ้องการ
ยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มส�ำหรับเด็ก
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ทางราชการสามารถเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น นี่คือความ
เสมอภาคทีไ่ ด้รบั เพราะทุกคนในครอบครัวได้รบั แจกสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ การยังชีพ
แล้ว
หลักความเสมอภาค คือ ต้องมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง หรือ 2
เรื่อง และดูว่าอะไรคือสาระส�ำคัญของเรื่องนั้น หากสาระส�ำคัญของประเด็น
ได้รับการพิจารณาแล้วถือว่ามีความเสมอภาคกัน เช่น การที่รัฐจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลไม่เท่ากัน คนที่มีรายได้มากก็เสียภาษีมาก คนที่มีรายได้น้อย
ก็เสียภาษีน้อย คนที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนดก็ไม่ต้องเสียภาษี แต่การมี
รายได้มากหรือน้อยเป็นสาระส�ำคัญของการเก็บภาษี ซึ่งเป็นธรรมส�ำหรับ
ประชาชน
การเลือกปฏิบัตินั้น เป็นเหตุให้เกิดความไม่เสมอภาค เช่น การรักษา
พยาบาล หรือการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐเป็นไปไม่ทั่วถึงและไม่เท่า
เทียมกัน เพราะมีความแตกต่างของบุคคลในเรือ่ งเชือ้ ชาติ เช่น หากมีแรงงาน
ข้ามชาติชาวกัมพูชาหรือพม่ามารักษา เจ้าหน้าที่มักไม่อยากให้บริการที่ดี
หรือไม่ยอมรับรักษาผู้มีเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น หลักการเรื่อง
ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยนั้น ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ที่ว่า การเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ ไม่อาจ
กระท�ำได้ ซึ่งมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ มีข้อความใกล้เคียงกับ
บทบัญญัติของมาตราเดียวกัน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540
5. การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation
& Inclusion) หมายความว่า ประชาชนแต่ละคน และกลุ่มของประชาชน
หรื อ ประชาสั ง คมย่ อ มมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งแข็ ง ขั น ในการเข้ า ถึ ง และได้ รั บ
ประโยชน์จากสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
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6. ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม (Accountability & The Rule
of Law) หมายถึง รัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ในการก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชน
ต้องมีหน้าทีต่ อบค�ำถามให้ได้วา่ สิทธิมนุษยชนได้รบั การปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลจริง
ในประเทศของตน ส่วนสิทธิใดยังไม่ได้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามหลักการสากล
ก็ตอ้ งอธิบายต่อสังคมได้วา่ จะมีขนั้ ตอนด�ำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะรัฐต้อง
มีมาตรการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิตธิ รรม หรือปกครองโดยอาศัยหลัก
การที่ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยง่าย มีกระบวนการไม่ซับซ้อนเป็นไปตามหลักกฎหมาย และมีความเท่า
เทียมกันเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้

พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
สนธิ สั ญ ญาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี ลั ก ษณะเป็ น สนธิ สั ญ ญาพหุ ภ าคี
กล่าวคือ เป็นสนธิสัญญาที่มีรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไปเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ซึ่งกระบวนการในการท�ำสนธิสัญญามีหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การเจรจา
การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผู้พันตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การให้
สัตยาบัน การภาคยานุวตั ิ และบางรัฐอาจตัง้ ข้อสงวน หรือตีความสนธิสญ
ั ญา
และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการท�ำสัญญาครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณี
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาต่อไป การเข้าเป็นภาคีของสนธิสญ
ั ญาก่อให้เกิด
พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดใน
ทางระหว่างประเทศ ดังนัน้ เมือ่ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิ
มนุษยชน ประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกล่าว
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของไทย
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยเป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ซึ่งสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญาหลัก จ�ำนวน 7 ฉบับ ได้แก่
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the
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Child - CRC)
2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Woman - CEDAW)
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economics, Social and
Cultural Rights - ICESCR)
5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูป
แบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination - CERD)
6. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
- CAT)
7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities - CRPD)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the
Child - CRC)
สาระส�ำคัญอนุสญ
ั ญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ ได้แก่
เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ และ
แนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ได้แก่
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1. การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความส�ำคัญแก่เด็กทุกคน
เท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพนั ธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สนิ
ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
2. การกระท�ำหรือการด�ำเนินการทัง้ หลายต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของเด็กเป็นอันดับแรก
3. สิทธิในการมีชวี ติ การอยูร่ อด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์
สังคม
4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส�ำคัญ
กับความคิดเหล่านั้น
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women - CEDAW)
สาระส�ำคัญวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การขจัดการ
เลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีทกุ รูปแบบ รวมทัง้ การประกันว่าสตรีและบุรษุ มีสทิ ธิทจี่ ะ
ได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน ได้แก่
1. กล่ า วถึ ง ค� ำ จ� ำ กั ด ความของค� ำ ว่ า การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี
(discrimination against women) พันธกรณีของรัฐภาคี มาตรการที่
รัฐภาคีตอ้ งด�ำเนินการเพือ่ สนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี มาตรการเร่งด่วน
ชัว่ คราวเพือ่ สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรษุ และสตรีอย่างแท้จริง ซึง่ จะ
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ การปรับ
รูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีและการปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
สตรี
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2. กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง
และการด�ำรงชีวิต (public life) ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ ความ
เท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา
3. กล่าวถึงการที่สตรีจะได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจโดยได้รับความ
เท่าเทียมกันในด้านสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้าน
แรงงาน รวมถึงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ท�ำงาน ความ
เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และ
หลังคลอดบุตร การที่รัฐภาคีจะประกันความเป็นอิสระของสตรีด้านการเงิน
และความมัน่ คงด้านสังคม และการให้ความส�ำคัญแก่สตรีในชนบททัง้ ในด้าน
แรงงานและความเป็นอยู่
4. กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมาย
โดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นการประกัน
ความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล
5. กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบพันธกรณีในการจัดท�ำรายงานของรัฐภาคี การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการ และการมีส่วนร่วมของทบวงช�ำนัญพิเศษที่เกี่ยวข้อง
6. กล่าวถึงการมิให้ตีความข้อบทของอนุสัญญา ที่จะขัดต่อกฎหมาย
ภายในที่ด�ำเนินการมากกว่าที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญาและกฎหมายระหว่าง
ประเทศทีม่ อี ยู่ การน�ำพันธกรณีไปปฏิบตั ใิ นระดับประเทศการเปิดให้ลงนาม
และกระบวนการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาการแก้ไขอนุสัญญา เงื่อนไขการ
มีผลบังคับใช้ของอนุสญ
ั ญา การตัง้ ข้อสงวน การขัดแย้งในการตีความระหว่าง
รัฐภาคี
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ข้อ ซึง่ แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
วรรคอารัมภบท กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตร
สหประชาชาติ รวมทัง้ หน้าทีข่ องบุคคลทีจ่ ะส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
และได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อย่างเท่าเทียมกัน
1. กล่าวถึงสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงตนเอง (right of selfdetermination)
2. กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรอง จะเคารพและประกันสิทธิ
ของบุคคล รวมถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ถิ่นก�ำเนิด หรือสภาพอื่นใด โดยจะด�ำเนินการให้เกิดผลใน
ทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยา
ไม่ว่าบุรุษหรือสตรีจะได้รับสิทธิพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
การลิดรอนสิทธิในสถานการณ์ฉกุ เฉิน และการห้ามการตีความกติกาในอันที่
จะไปจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ
3. กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคล
มิให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส การห้ามบุคคลมิให้ถูกจับกุมโดยตามอ�ำเภอใจ
การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม การห้ามบุคคลถูก
จ�ำคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถช�ำระหนี้ตามสัญญาได้ เสรีภาพในการโยกย้าย
ถิน่ ฐาน ความเสมอภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มกี ารบังคับใช้
กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิการได้รบั รองเป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้าม
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แทรกแซงความเป็นส่วนตัว การคุม้ ครองเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการ
สงครามหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังทางเชือ้ ชาติ สิทธิทจี่ ะชุมนุมอย่างสันติ
การรวมกันเป็นสมาคม สิทธิของชายหญิงที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในการมี
ครอบครัว การคุ้มครองสิทธิเด็ก และการที่พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วน
ในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตาม
กฎหมายและได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน การรับรองสิทธิของชน
กลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา และภาษาภายในรัฐ
4. กล่ า วถึ ง การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก�ำหนดไว้ในกติกา
รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐภาคี การยอมรับอ�ำนาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน
5. ห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ
รวมทั้ ง การมิ ใ ห้ ตี ค วามในการที่ จ ะลิ ด รอนสิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights - ICESCR)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ประกอบด้วย วรรคอารัมภบทและบทบัญญัติ 31 ข้อ แบ่งเป็น 5 ส่วน
ดังนี้ วรรคอารัมภบท มีสาระคล้ายคลึงกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
1. กล่าวถึงสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง (right of selfdetermination)
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2. กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะด�ำเนินมาตรการต่างๆ อย่าง
เหมาะสมตามล�ำดับขั้น นับตั้งแต่การเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริม และท�ำให้
เป็นจริง อย่างเต็มที่ตามที่ทรัพยากรมีอยู่เพื่อให้มีความคืบหน้า โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในการได้รับสิทธิ
การจ�ำกัดสิทธิตามกติกา รวมทั้งการห้ามตีความใดๆ ในกติกาที่จะท�ำลาย
สิทธิหรือเสรีภาพตามที่รับรองไว้ในกติกานี้
3. กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท�ำงานและมีเงื่อนไข
การท�ำงานที่เหมาะสมเป็นธรรม สิทธิที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงาน และสิทธิที่
จะหยุดงาน สิทธิทจี่ ะได้รบั สวัสดิการและการประกันด้านสังคม การคุม้ ครอง
และช่วยเหลือครอบครัว สิทธิทจี่ ะมีมาตรฐานชีวติ ทีด่ พี อเพียง สิทธิทจี่ ะมีสขุ
ภาวะด้านกายและใจทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ป็นไปได้ สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม
และประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
4. กล่าวถึงพันธกรณีในการจัดท�ำรายงานของรัฐภาคี บทบาทของ
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณี
ร่วมกับกลไกอืน่ ๆ ของสหประชาชาติ รวมทัง้ การให้ขอ้ คิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับ
การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของกติกา การด�ำเนินการของรัฐภาคีทจี่ ะร่วมมือใน
ระดับระหว่างประเทศในการส่งเสริมสิทธิตามกติกา การห้ามการตีความ
บทบัญญัติเพื่อจ�ำกัดหน้าที่ของกลไกสหประชาชาติที่ก�ำหนดไว้ตามกฎบัตร
และธรรมนูญขององค์กร รวมทั้งการไม่ตีความในทางที่จะจ�ำกัดสิทธิใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
5. กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
กติกา
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ
(International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination - ICERD)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 25 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
1. กล่าวถึงค�ำจ�ำกัดความ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” ว่าหมายถึง
การจ�ำแนกการกีดกัน การจ�ำกัด หรือการเอื้ออ�ำนวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ
สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�ำเนิด หรือเผ่าพันธุ์ โดยไม่รวมถึงการปฏิบัติที่
แตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นพลเมืองและไม่ใช่พลเมือง นโยบายของรัฐภาคี
และการด�ำเนินมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
เช่น การห้ามการโฆษณาชวนเชือ่ การประกันสิทธิประกันสิทธิอนั เท่าเทียมกัน
ของบุ ค คลภายใต้ก ฎหมาย ทั้งในด้านสิท ธิพ ลเมื อ ง สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด การให้
ความส�ำคัญด้านมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรรม และข้อมูลเพื่อขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
2. กล่าวถึงคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และ
การจัดท�ำรายงานของรัฐภาคี การปฏิบัติงานและการรับเรื่องร้องเรียนของ
คณะกรรมการ
3. กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคี และการแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติ
ของอนุสัญญา

ประกอบ จิรกิติ

177

อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment - CAT)
ในเนื้อหาของอนุสญ
ั ญาฉบับนีม้ ขี นึ้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการระงับและ
ยับยัง้ การทรมาน โดยในเนือ้ หาของอนุสญ
ั ญาดังกล่าวได้กำ� หนดความหมาย
ของการทรมานว่า หมายถึงการกระท�ำใดก็ตามโดยเจตนาที่ท�ำให้เกิดความ
เจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจ
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ ด้วยความมุง่ ประสงค์เพือ่ ให้ขอ้ สนเทศหรือค�ำสารภาพ
จากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น ส�ำหรับการกระท�ำ
ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท�ำ หรือถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ รวมทั้งการ
บังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที่การกระท�ำหรือโดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่
รัฐหรือบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และ
บทบัญญัติ 33 ข้อ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้น ด้านสิทธิต่างๆ ได้มีการริเริ่ม
สิทธิใหม่ ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซึง่ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา
แบบให้เปล่า สิทธิในชุมชนท้องถิ่นและสิทธิในการต่อต้านโดยสันติ ซึ่งการ
กระท�ำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก คนชรา
ผู้พิการ และความเสมอภาคทางเพศ เสรีภาพของสารสนเทศ สิทธิใน
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สาธารณสุข การศึกษา และสิทธิผู้บริโภคก็ได้รับการรับรองเช่นกัน โดยมี
สิทธิทรี่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รับรอง 40 สิทธิ
ต่อมาเมื่อมีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อ
พ.ศ. 2549 กล่าวคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้คงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เป็นส่วนใหญ่ กล่าวโดยเฉพาะ
ในส่วนด้านสิทธิมนุษยชนนั้น ได้มุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของไทย
1. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาและสอบสวน
หาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนในกรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือปฏิบตั ิ
นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายการปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรม
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล รวมถึงด�ำเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280 นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณี
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
เรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือ กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดของบุคคล
ใดตามมาตรา 24 ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 244 และมาตรา 245
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2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบ
และรายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล
หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ระท� ำ หรื อ ละเลยการกระท� ำ ดั ง กล่ า วเพื่ อ ด� ำ เนิ น การ
ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด�ำเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ด�ำเนินการต่อไป เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณี
ที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทัง้ นี้ ตามพระราช
บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเสนอ
เรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีทเี่ ห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียน
ว่ากฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือฟ้องคดี
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็น
กรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
3. รัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการซึ่งเป็นองค์กรย่อยของรัฐสภา
4. ศาล ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรมหรือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
5. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่น อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหา
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวมสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยนั้น อาจพิจารณาเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สถาบันครอบครัวไทยอ่อนแอลง ทั้งในแง่ของ
ศักยภาพบุคคลและการสร้างภูมิต้านทานให้แก่เด็ก มีการท�ำร้ายเด็กโดย
บุคคลในครอบครัวเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การล่วงละเมิด
ทางเพศ การใช้แรงงานเด็ก
(2) ด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การ
คุ้มครองผู้ต้องหาต้องค�ำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการพิจารณาคดียังล่าช้า การปฏิบัติ
ต่อผู้อยู่ในเรือนจ�ำ กระบวนการสอบสวนและประกันตัว นอกจากนี้ ยังมี
กฎหมายจ�ำนวนมากที่ยังไม่รับรองสิทธิของประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ด้านนโยบายทางสังคม รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองไม่ให้มีการเลือก
ปฏิบัติต่อกลุ่มที่แตกต่างกันไม่ว่าด้านใด ก�ำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความ
เสมอภาค คุ้มครองไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว คุ้มครองผู้ใช้
แรงงานแต่ก็ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่มาก
(4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิมนุษยชน ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรในระดับโลกก�ำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่คุณค่าเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรมของทรัพยากร ชีวภาพและความหลากหลายของ
ประเทศไทยกลับเพิ่มขึ้น มีภัยคุกคามจากต่างชาติแหล่งต้นน�้ำถูกท�ำลาย
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เปรี ย บเที ย บการละเมิ ด สิ ท ธิ ร ะหว่ า งการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
ของประชาชนในห้วงเวลาที่ผ่านมา
• การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง หรือ แนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
หลังจากการท�ำรัฐประหารเพื่อยึดอ�ำนาจการปกครองจากนายก
รัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 แล้ว กลุ่มคนที่
สนับสนุนอดีตนายกทักษิณก็ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มคนเสื้อแดงโดยใช้เสื้อ
สีแดงเป็นสัญลักษณ์ ท�ำการต่อต้านรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธิ์
จุลานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาแทนหลังการยึดอ�ำนาจ จนกระทั่งมีการ
เลือกตั้งเป็นการทั่วไปในเดือนธันวาคม 2550
• การชุมนุมของกลุม่ คนเสือ้ เหลือง หรือ พันธมิตรเพือ่ ประชาธิปไตย
หลังจากการเลือกตั้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 พรรคพลังประชาชน
ได้ รั บ ชั ย ชนะการเลื อ กตั้ ง และจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลโดยมี น ายสมั ค ร สุ น ทรเวช
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี กลุม่ คนเสือ้ เหลืองหรือพันธมิตรเพือ่ ประชาธิปไตย
ก็ได้ชมุ นุมกันต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลทีไ่ ม่ชอบมาพากล มีการทุจริต
คอรัปชัน
จากนั้นความขัดแย้งได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นในเดือนสิงหาคม
2551 จนน�ำมาสู่การยึดสถานที่ราชการ ท�ำเนียบรัฐบาล ปิดล้อมรัฐสภาจน
เกิ ด การเผชิ ญ หน้ า และจบลงที่ ก ารปราบปรามอย่ า งรุ น แรง เกิ ด เป็ น
โศกนาฏกรรม เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหน่วยปราบจลาจล
ได้ เข้ า ท� ำ การสลายฝู ง ชนด้ ว ยอาวุ ธ หนั ก จนมี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต 2 ราย ฯลฯ
สถานการณ์ทรี่ นุ แรงจนถึงขัน้ มีการปิดท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
เมือ่ ปลายเดือน พฤศจิกายน 2551 และน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
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ศู น ย์ เ อราวั ณ ได้ ส รุ ป ยอดผู ้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จากเหตุ ชุ ม นุ ม
ของพันธมิตรฯ และการชุมนุมของ นปช.4 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่
25 พ.ค. - 2 ธ.ค. 2551 ว่า มีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 737 ราย และมีเสียชีวิต 7 ราย
• การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง หรือ แนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
เมื่ อ พรรคพลั ง ประชาชนซึ่ ง เป็ น รั ฐ บาลถู ก ค� ำ สั่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ประกาศยุบพรรคไปด้วยเหตุที่มีการทุจริตการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2551 ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมลงมติเลือก นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรี โดยชนะคะแนน
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก กลุม่ ต่อต้านการยุบพรรคพลังประชาชนจึงเปลีย่ น
มาเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมภายใต้ชื่อ “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง
ชาติ (นปช.)” ซึ่งมีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดกับพรรคพลังประชาชนที่
เพิ่งถูกยุบ และก่อเกิดพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่
แทนที่พรรคพลังประชาชน
เมือ่ พรรคประชาธิปตั ย์จดั ตัง้ รัฐบาลผสมก็ได้รบั การคัดค้านต่อต้านจาก
นปช. และพรรคเพื่อไทย และระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (14th ASEAN Summit and
Related Summit) ที่ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 10-12
เมษายน 2552 ได้ถูกผู้ชุมนุมคัดค้านบุกรุกสถานที่ประชุม จนต้องเลิกการ
ประชุมกลางคัน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552 รัฐบาลจัดให้มีการแถลง
ข่าวทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้ถกู ผูช้ มุ นุมก่อความไม่สงบบุกเข้าไปในกระทรวง
มหาดไทย ทุบตีและท�ำลายรถยนต์ที่คาดว่านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรีนั่งอยู่อย่างรุนแรง แต่รถคันดังกล่าวหลบหนีออกไปได้ และต่อมา
นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ถูกผู้ชุมนุมท�ำร้าย
4

http://www.kpi.ac.th
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จนได้รับบาดเจ็บขณะโดยสารรถยนต์ออกจากกระทรวงมหาดไทย
เหตุการณ์รนุ แรงทางการเมือง เมือ่ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 25535
โดยกลุม่ คนเสือ้ แดงได้ประท้วงเพือ่ เรียกร้องให้รฐั บาลนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ยุบสภาและเลือกตัง้ ใหม่ ตามระบอบประชาธิปไตย
แต่ปรากฏว่า ได้มกี ารใช้ความรุนแรงในการประท้วง เช่น การใช้ก�ำลังทุบรถยนต์
ของนายกรัฐมนตรี ท�ำร้ายเจ้าหน้าที่ มีการเผาสถานที่ราชการ เป็นต้น
จนเป็นเหตุให้รัฐบาลได้ให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุม น�ำมาซึ่งความสูญเสีย
โดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสะสมเรื่อยมาตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2553 จนมาสิ้นสุดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 มีผู้เสียชีวิต 99 ศพ
บาดเจ็บเกือบ 2,000 คน และถูกจับกุมคุมขังด�ำเนินคดีอีกเกือบ 2,000 คน
เช่นกัน โดยในจ�ำนวนดังกล่าว มีเหตุการณ์สูญเสียชีวิตทั้งกลุ่ม นปช. และ
ข้าราชการ วันที่ 10 เมษายน 2553 ที่ถนนราชด�ำเนิน มีกลุ่ม นปช. เสียชีวิต
25 ราย บาดเจ็บกว่า 800 ราย ทหารเสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 277 คน
มีระดับผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกรมผู้บังคับกองพันรวมอยู่ด้วย
มีการเสียชีวิตของเสธ.แดง พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ถู ก ลอบยิ ง ขณะให้ สั ม ภาษณ์ สื่ อ มวลชนในที่ ชุ ม นุ ม ของกลุ ่ ม คนเสื้ อ แดง
มีการบุกรุกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดง ต่อมาในการ
สลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม
มีผบู้ าดเจ็บอย่างน้อย 55 ราย เสียชีวติ 6 ราย ทีว่ ดั ปทุมวนาราม ในช่วงต่อมา
หลังจากเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุม
ท�ำการวางเพลิงเผาศาลากลางจังหวัดหลายแห่งในอีสาน มีการเผาธนาคาร
กรุงเทพ มีการวางเพลิงสถานีโทรทัศน์ ตลอดจนการเผา Central World
และอาคารอื่น ๆ6
5
6

http://www.hrw.org
ความรุนแรงและทางออกกรณีความเห็นต่างทางการเมือง : แสงสว่างทีป่ ลายอุโมงค์
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• การชุมนุมของกลุ่ม กปปส.
หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ใช้มติเสียงข้างมากผ่านร่างพระราช
บัญญัตนิ ริ โทษกรรม ท�ำให้เกิดการรวมตัวของประชาชนทีไ่ ม่เห็นด้วยร่วมกัน
ประท้วงในนาม กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข) ในระหว่างการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. โดยสงบสันติตามสิทธิใน
รัฐธรรมนูญ ได้ถูกท�ำร้ายโดยกลุ่มบุคคลและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามค�ำสั่งของ
ศอ.รส.ที่จัดตั้งโดยนายกฯ ยิ่งลักษณ์
ศูนย์เอราวัณ สรุปยอดผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุชุมนุม ตั้งแต่
30 พ.ย. 56 - 28 พ.ค. 57 ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์
เอราวัณ)7 สรุปจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เหตุการณ์วันที่ 30
พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (รวม 96 เหตุการณ์)
ยอดผู้บาดเจ็บ จ�ำนวน 782 ราย
ยอดผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 25 ราย
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 807 ราย

ส�ำหรับสังคมไทย ?, นายชลัท ประเทืองรัตนา อาจารย์ส�ำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน
พระปกเกล้า.
7 http://www.ems.bangkok.go.th
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สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่การปะทะจากเหตุชุมนุม8
ล�ำดับ

พื้นที่การชุมนุม

จ�ำนวน (ราย)

หมายเหตุ

บาดเจ็บ เสียชีวิต ยังรักษา
ใน รพ.
1

ถ.รามค�ำแหง 30 พ.ย.56

64

5

0

2

รอบท�ำเนียบรัฐบาล 1-3 ธ.ค.56

221

0

0

3

กระทรวงการคลัง 5 ธ.ค.56

1

0

0

4

แยกคอกวัว 6 ธ.ค.56

2

0

0

5

ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์
11 ธ.ค.56

1

0

0

6

ท�ำเนียบรัฐบาล 12 ธ.ค.56

1

0

0

7

นางเลิ้ง 12 ธ.ค.56

1

0

0

8

อาคารกีฬาเวสน์ 2
25 ธ.ค. 56

2

0

0

9

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
26 ธ.ค. 56

160

2

0

10 สะพานชมัยมรุเชษฐ์ 28 ธ.ค. 56

3

1

0

11 บริเวณหน้ากองทัพบก
ถ.ราชด�ำเนิน 29 ธ.ค. 56

4

0

0

12 สะพานชมัยมรุเชษฐ์ 30 ธ.ค. 56

1

0

0

13 วัดราชนัดดารามวรวิหาร
4 ม.ค. 57

1

0

0

14 วงเวียน 13 ห้าง 6 ม.ค. 57

1

0

0

8

http://www.ems.bangkok.go.th/
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พื้นที่การชุมนุม

จ�ำนวน (ราย)

หมายเหตุ

บาดเจ็บ เสียชีวิต ยังรักษา
ใน รพ.
15 แยกคอกวัว 11 ม.ค.57

7

0

0

16 สะพานมัฆวานรังสรรค์
11 ม.ค. 57

1

0

0

17 แจ้งวัฒนะ 14 12 ม.ค.57

1

0

0

18 แยกปทุมวัน 13 ม.ค. 57

1

0

0

19 สวนลุมพินี 14 ม.ค.57

4

0

0

20 สะพานหัวช้าง 14 ม.ค.57

2

0

0

21 บริเวณ สตช. 14 ม.ค.57

1

0

0

22 บ้าน รมต.กระทรวงพลังงาน
15 ม.ค.57

1

0

0

23 ห้าแยกลาดพร้าว 17 ม.ค.57

2

0

0

24 ถนนบรรทัดทอง 17 ม.ค. 57

40

1

0

25 ห้าแยกลาดพร้าว 18 ม.ค.57

1

0

0

26 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 19 ม.ค.57

27

1

0

27 สะพานมัฆวานรังสรรค์ 19 ม.ค.57

1

0

0

28 แยกปทุมวัน 19 ม.ค. 57

1

0

0

29 บริเวณใกล้ รพ.จุฬาลงกรณ์
19 ม.ค. 57

1

0

0

30 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 20 ม.ค. 57

1

0

0

31 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 21 ม.ค. 57

1

0

0
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ล�ำดับ

พื้นที่การชุมนุม

จ�ำนวน (ราย)

หมายเหตุ

บาดเจ็บ เสียชีวิต ยังรักษา
ใน รพ.
32 ห้าแยกลาดพร้าว 24 ม.ค. 57

1

0

0

33 หน้ากระทรวงวัฒนธรรม
24 ม.ค. 57

1

0

0

34 หน้าวัดสังฆราชา 26 ม.ค. 57

1

0

0

35 หน้าวัดศรีเอี่ยม 26 ม.ค. 57

12

1

0

36 หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเขตหลักสี่
26 ม.ค.57

1

0

0

37 หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเขต
หนองแขม 26 ม.ค.57

1

0

0

38 สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า
26 ม.ค. 57

1

0

0

39 ห้าแยกลาดพร้าว 26 ม.ค. 57

1

0

0

40 สะพานหัวช้าง 27 ม.ค. 57

1

0

0

41 บริเวณประตูน�้ำ 27 ม.ค. 57

1

0

0

42 บริเวณสโมสรกองทัพบก
28 ม.ค. 57

5

0

0

43 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 30 ม.ค. 57

1

0

0

44 บริเวณสะพานไทย-ญี่ปุ่น
31 ม.ค. 57

1

0

0

45 แยกหลักสี่ 1 ก.พ. 57

7

0

0

46 ห้าแยกลาดพร้าว 1 ก.พ. 57

1

0

0
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พื้นที่การชุมนุม

จ�ำนวน (ราย)

หมายเหตุ

บาดเจ็บ เสียชีวิต ยังรักษา
ใน รพ.
47 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 10
2 ก.พ. 57

1

0

0

48 ห้าแยกลาดพร้าว 2 ก.พ. 57

1

0

0

49 สะพานไทย-ญี่ปุ่น 2 ก.พ. 57

2

0

0

50 แยกราชประสงค์ 5 ก.พ. 57

1

0

0

51 แยกราชประสงค์ 5 ก.พ. 57

1

0

0

52 หน้าร้านท็อปส์ ถนนสีลม
6 ก.พ. 57

1

0

0

53 ถนนพระราม 4 6 ก.พ. 57

1

0

0

54 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
7 ก.พ. 57

1

0

0

55 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
8 ก.พ. 57 เวลา 04.05 น.

1

0

0

56 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
8 ก.พ. 57 เวลา 19.50 น.

2

0

0

57 เวทีอโศก 9 ก.พ. 57

1

0

0

58 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ 10 ก.พ. 57

6

0

0

59 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
10 ก.พ. 57

2

0

0

60 สวนลุมพินี 13 ก.พ. 57

1

0

0

61 สยามสแควร์ ซอย1 13 ก.พ. 57

1

0

0
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พื้นที่การชุมนุม

จ�ำนวน (ราย)

หมายเหตุ

บาดเจ็บ เสียชีวิต ยังรักษา
ใน รพ.
62 สะพานมัฆวานรังสรรค์
14 ก.พ. 57

2

0

0

63 บริเวณใกล้ รพ.จุฬาลงกรณ์
17 ก.พ. 57

1

0

0

64 สะพานผ่านฟ้าลีลาศ 18 ก.พ. 57

69

6

1

65 โทลล์เวย์ ใกล้ทางลงลาดพร้าว
19 ก.พ. 57

2

0

0

66 บริเวณใกล้แยกประตูน�้ำ
21 ก.พ. 57

6

0

0

67 แยกราชประสงค์ 23 ก.พ. 57

1

0

0

68 หน้าห้างบิก๊ ซี ราชด�ำริ 23 ก.พ. 57

21

3

0

69 แยกราชประสงค์ 24 ก.พ. 57

1

0

0

70 หน้าทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ
24 ก.พ. 57

1

0

0

71 สวนลุมพินี 24 ก.พ. 57

1

0

0

72 บริเวณใกล้เวทีสวนลุมพินี
25 ก.พ. 57

2

0

0

73 ข้างสวนลุมพินี
25 ก.พ. 57 เวลา 19.30 น.

1

0

0

74 เวทีแจ้งวัฒนะ 28 ก.พ. 57

2

0

0

75 เวทีสวนลุมพินี 28 ก.พ. 57

1

0

0
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พื้นที่การชุมนุม

จ�ำนวน (ราย)

หมายเหตุ

บาดเจ็บ เสียชีวิต ยังรักษา
ใน รพ.
76 ใกล้สวนลุมพินี 7 มี.ค. 57

1

0

0

77 แยกถนนวิทยุ 7 มี.ค. 57

1

0

0

78 เวทีแจ้งวัฒนะ 8 มี.ค. 57

1

0

0

79 สวนลุมพินี 11 มี.ค. 57

1

0

0

80 ทางด่วนแจ้งวัฒนะ 1 เม.ย. 57

4

1

0

81 บริเวณใกล้แยก วัดเบญจมบพิตรฯ
5 เม.ย. 57

2

0

0

82 หน้ากระทรวงมหาดไทย
8 เม.ย. 57

2

0

0

83 บริเวณใกล้ บมจ. กสท
โทรคมนาคม 10 เม.ย. 57

1

0

0

84 บริเวณใกล้เวทีแจ้งวัฒนะ
12 เม.ย. 57

1

0

0

85 บริเวณใกล้ อาคาร กสท
โทรคมนาคม 13 เม.ย. 57

2

0

0

86 บริเวณใกล้เวทีสวนลุมพินี
15 เม.ย. 57

0

1

0

87 บริเวณเวทีศูนย์ราชการ
ถ.แจ้งวัฒนะ 23 เม.ย. 57

4

0

0

88 บริเวณเวทีศูนย์ราชการ
ถ.แจ้งวัฒนะ 25 เม.ย. 57

1

0

0

89 บริเวณเวทีศูนย์ราชการ
ถ.แจ้งวัฒนะ 1 พ.ค. 57

1

0

0
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พื้นที่การชุมนุม

จ�ำนวน (ราย)

หมายเหตุ

บาดเจ็บ เสียชีวิต ยังรักษา
ใน รพ.
90 บริเวณแยก จปร 4 พ.ค. 57

1

0

0

91 บริเวณสนามมวยราชด�ำเนิน
4 พ.ค. 57

1

0

0

92 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
4 พ.ค. 57

1

0

0

93 บริเวณสโมสรต�ำรวจ
ถ.วิภาวดีรังสิต 9 พ.ค. 57

6

0

0

94 บริเวณใกล้ท�ำเนียบรัฐบาล
10 พ.ค. 57

2

0

0

95 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า
10 พ.ค. 57

1

0

0

96 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
15 พ.ค. 57

22

3

3

782

25

4

รวม

หมายเหตุ : เหตุเกิดในต่างจังหวัด มีผู้บาดเจ็บ 45 ราย เสียชีวิต 3 ราย รวม
48 ราย (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
- จั ง หวั ด ตราด บาดเจ็ บ 33 ราย เสี ย ชี วิ ต 3 ราย รวม 36 ราย
(22 ก.พ. 57)
- จังหวัดระยอง บาดเจ็บ 2 ราย (17 ก.พ.57)
- จังหวัดปทุมธานี บาดเจ็บ 8 ราย ล�ำลูกกา 5 ราย (10 ธ.ค. 56) คลองหลวง
3 ราย ( 20 ก.พ. 57)
- จังหวัดบุรีรัมย์ อ.นางรอง บาดเจ็บ 1 ราย
- จังหวัดสระบุรี อ.พระพุทธบาท บาดเจ็บ 1 ราย (15 พ.ค.57)
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ส่วนจ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล แยกหลักสี่ 1
ก.พ. 57 จ�ำนวน 1 ราย, สะพานผ่านฟ้าลีลาศ 18 ก.พ. 57 จ�ำนวน 1 ราย,
บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 15 พ.ค. 57 จ�ำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 7 ราย
ซึง่ การชุมนุมดังกล่าวในบางเหตุการณ์ผชู้ มุ นุมก็มกี ารละเมิดกฎหมาย
แต่ในบางเหตุการณ์ก็มิได้มีการละเมิดกฎหมายดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี
ค�ำวินิจฉัย9 ว่า ไม่เป็นการชุมนุมที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สิทธิมนุษยชนของประชาชน
คนถูกริดรอนและกระทบเป็นอันมาก และถือเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด
ส�ำหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งการชุมนุมทางการเมืองนั้น เป็นสิทธิ
และเสรีภาพตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ แต่กลับถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรงและไร้มนุษยธรรม
9

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับค�ำร้องที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา
นายสิงห์ทอง บัวชุม สมาชิกพรรคเพื่อไทย นายกิตติ อธินันท์ นายวิชาญ นุ่มมาก ยื่นค�ำร้อง
รวม 7 ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การกระท�ำบุกยึดสถานที่ราชการเสนอตั้งสภา
ประชาชน ให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการ ให้หัวหน้าส่วนราชการมารายงานตัว
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส.
และการกระท�ำของพรรคประชาธิปัตย์ที่จัดชุมนุมสนับสนุนการชุมนุมของ กปปส. เข้าข่าย
เป็นการกระท�ำล้มล้างการปกครองและกระท�ำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็น
ว่า การชุมนุมของ กปปส. ตามค�ำร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพกระท�ำในนามประชาชนที่
รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ โดยมีเหตุสบื เนือ่ งมากจากการต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม และ
มาจากความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นเพียงการเรียกร้อง แสดง
พลังด้วยการสนับสนุนของประชาชนจ�ำนวนมาก ยังไม่มีมูลกรณีเป็นการกระท�ำล้มล้างการ
ปกครอง
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บทวิเคราะห์
เมือ่ พิจารณาถึงหลักการสิทธิมนุษยชนและสภาพปัญหาสิทธิมนุษยชน
ของไทยแล้วพิจารณาเห็นได้ว่า ตามข้อเท็จจริงประเทศไทยได้มีการอนุวัติ
การตามอนุสัญญาหรือพันธกรณีต่างๆ หลายประการซึ่งเป็นจุดแข็งส�ำหรับ
น�ำไปใช้ในการด�ำเนินการจัดการบริหารเกีย่ วกับการพิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชนของ
ไทยได้อย่างดีพอสมควร และเห็นได้วา่ มีการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
มากขึ้นตลอดเวลา และประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทด้านนี้ โดย
ด�ำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจตามสมควร และภาครัฐและภาคเอกชนต่าง
ร่วมมือกัน ในการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
แต่ ก ระนั้ น ก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้กลับแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคส�ำคัญที่จะท�ำให้การผลัก
ดันเข้าสูก่ ารเป็นประเทศทีค่ มุ้ ครองสิทธิมนุษยชนได้ยากมากยิง่ ขึน้ เป็นเท่าตัว
อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จุ บั น การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
ประเทศไทยยังขาดการจัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทระดับชาติ
ขึ้นที่เป็นรูปธรรมและเป็นเอกภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดท�ำนโยบายและ
แผนปฏิบัตกิ ารด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยยังมีลกั ษณะต่างคนต่างท�ำ
โดยยังมิได้มีการประสานงานกันเท่าที่ควร อาทิ การคุ้มครองสิทธิเด็ก
และสตรี มีองค์กรภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม
มีองค์กรภาครัฐหลายแห่งเกีย่ วข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา มีหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
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องค์การปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึง่ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลมีความอิสระ
ในการด�ำเนินการตามกฎหมาย ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก�ำหนดนโยบาย
ต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
พัฒนาเอกชน เป็นการก�ำหนดขึ้นโดยภาครัฐเป็นผู้จัดท�ำแต่ฝ่ายเดียว ท�ำให้
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนยังมีวสิ ยั ทัศน์ทไี่ ม่กว้างขวางเท่าทีค่ วร
เพราะเป็นไปตามกระบวนการของทางราชการโดยแท้ ว่าจะเห็นสมควร
อย่างใด และอ�ำนวยความสะดวกแก่ภาครัฐมากน้อยเพียงใด จึงท�ำให้
ขาดความสมบูรณ์ในหลายกรณี
การด�ำเนินงานที่มีลักษณะต่างคนต่างท�ำดังกล่าวนี้ ท�ำให้การก�ำหนด
นโยบายแผนปฏิบัติการ การก�ำหนดเป้าหมาย การติดตามประเมินผล ฯลฯ
ขาดความชัดเจน จนท�ำให้ขาดความเป็นเอกภาพและอาจเกิดความขัดแย้ง
หรือซ�ำ้ ซ้อนกันได้เสมอ และแม้ฝา่ ยรัฐจะได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำแผนแม่บท
แห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตาม แต่ความพยายามดังกล่าวก็เป็นเพียง
การปฏิบตั ใิ นกรอบหรือแนวทางของฝ่ายรัฐแต่เพียงล�ำพัง ไม่มกี ารมีสว่ นร่วม
จากภาคสังคมในภาพรวมแต่อย่างใด
นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยจะได้เข้าเป็นภาคีสญ
ั ญาหรืออนุสญ
ั ญาใดๆ
ความเข้าใจร่วมกันของสังคมไทยยังห่างไกลต่อข้อมูลและการตระหนักรู้
ร่วมกัน เพราะอาจจะมีความคิดว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวและไม่มีผลกระทบ
หรือผูกพันใดๆต่อตนเอง
กรณีปัญหาในท�ำนองที่ได้กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ส่งผลสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั และการตระหนักรูแ้ ละให้ความส�ำคัญของคน
ในชาติถงึ สิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านใดๆ รวมทั้ง
ในเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้งแบ่ง
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ฝักฝ่ายของคนในชาติ เมือ่ มีความคิดเห็นทางการเมืองทีไ่ ม่ตรงกันก็พร้อมทีจ่ ะ
เข้าท�ำร้ายและละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนต่อกัน
ความรุนแรงทางการเมืองในห้วงทีผ่ า่ นมานัน้ หาใช่วา่ คนในสังคมไทย
ไม่ทราบว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
แต่พเิ คราะห์แล้ว กรณีอาจเกิดจากปัจจัยส�ำคัญ คือ การไม่ตระหนักรูร้ ว่ มกัน
ของคนในสังคมไทยถึงสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และการปล่อย
ปละละเลยขององค์กรทีม่ หี น้าทีใ่ นการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง รวมทั้งการไม่ให้ความส�ำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
พิทกั ษ์สทิ ธิมนุษยชนประเทศ อาทิ องค์กรรัฐ องค์เอกชน และสือ่ สารมวลชน
นอกจากนีใ้ นบางกรณีทไี่ ด้ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เนืองๆ นั้น ปรากฏว่า
กรณีที่ได้มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้น ส่วนใหญ่มีแต่
กรณีที่ประชาชนเป็นผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเท่านั้น ส่วนฝ่าย
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูถ้ กู กระท�ำนัน้ กลับปรากฏว่าไม่เคยมีการหยิบยกหรือน�ำเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
ต่อกรณีความรุนแรงทางการเมืองนั้น อีกสาเหตุและปัญหาประการ
หนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ก็เนื่องมาจากการขาดไร้ซึ่งกฎหมาย
ที่เป็นแม่บทส�ำคัญในการใช้ส�ำหรับจัดระเบียบการชุมนุม เพื่อมิให้เกิดการ
กระทบกระเทือนสิทธิของผู้อ่ืน และในขณะเดียวกันยังเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการชุมนุมอีกทางหนึ่งด้วย

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห้วงที่ผ่านมา ขอน�ำเสนอมาตรการการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
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1. ควรส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและ
ให้มกี ารตระหนักรูถ้ งึ สิทธิมนุษยชนในหลักการทีว่ า่ “ชีวติ ใคร ใครก็รกั ” หรือ
“คนในสังคม ก็ดุจคนในครอบครัว” หรือ “ไม่อยากให้ใครท�ำ อย่างไรต่อเรา
ก็ไม่ควรท�ำ อย่างนั้นต่อเขา” เป็นต้น กล่าวโดยสรุปก็คือ “การเคารพสิทธิ
มนุษยชนของกันและกัน” นั่นเอง
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่งรัฐและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการมีกฎหมายว่าด้วย
การชุมนุมสาธารณะ เพื่อให้สามารถพิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้
3. ก�ำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และ
หลักภราดรภาพ โดยอาจบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชัน้
4. มีการรับรองสิทธิมนุษยชนในด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และมีสว่ นร่วม
ในการดูแลรักษา กลไกของรัฐเป็นเครื่องที่ส�ำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย
มีบทบาทอย่างมากในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ 2550 ได้รบั รอง
สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม
5. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 2550 ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ สามารถด�ำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนโดยความเป็นอิสระไร้การครอบง�ำ และการข่มขูจ่ ากกลุม่ บุคคลใดๆ
6. ประเทศไทยควรมีการพิจารณาเพื่อเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาต่างๆ
เพิ่มเติม
7. ควรมียุทธศาสตร์การจัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติการด้าน
สิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพในด้านการพิทักษ์
สิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้
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7.1 ก�ำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขนึ้ เพือ่ จะได้นำ� ไปใช้
ในการก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารสอดคล้องกัน อาทิ ส่งเสริมให้มกี ารเคารพและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ บูรณาการเรือ่ งสิทธิ
มนุษยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทุกด้าน สนับสนุน
การด�ำเนินงาน การอนุสญ
ั ญาและข้อตกลงระหว่างประเทศตามทีร่ ฐั บาลไทย
ได้ให้ไว้กับองค์การต่าง ๆ เป็นต้น
7.2 ก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารด้านส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ไว้อย่างเป็นระบบ และครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนประเภทต่างๆ และ
กลุ่มประชากร เป้าหมายที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งอันควรได้รับการส่งเสริม
และคุ้มครองให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท�ำได้ อาทิ แผนปฏิบัติการ
สิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน เช่น สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา สิทธิมนุษยชน
ด้านวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนด้านอาชีพ ด้านการสาธารณสุข เป็นต้น
แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กและ
เยาวชน, สตรี, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วย ฯลฯ
7.3 ก�ำหนดแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 7.1 – 7.2 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีมาตราต่างๆ อาทิการส่งเสริมการด�ำเนินงานสิทธิมนุษยชน
ด้านการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนศึกษา และการพัฒนาการวิจัยการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์เรือ่ งสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ตามสนธิสัญญาและเอกสารระหว่างประเทศ อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ เป็นต้น
การบริหารนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทสิทธิมนุษยชน เช่น การจัดตั้ง
องค์กรบริหารนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารแม่บทสิทธิมนุษยชน การประสาน
แผนปฏิบัติการและงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ
และการแก้ไขเยียวยากรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ฯลฯ
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ทั้งนี้ นโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนนี้
อาจมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ และกระแสความคิ ด สากลเรื่ อ ง
สิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันจะท�ำให้การด�ำเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงในกลไกหลายด้านพร้อมกัน อาทิ
8.1 กลไกตามรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ จะต้องศึกษาวิจยั ส�ำรวจบรรดากฎหมายต่างๆ
หากพบว่ามีการขัดหรือแย้งกับข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ก็ต้องด�ำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วให้ ม ากที่ สุ ด และโดยไม่ ชั ก ช้ า และต้ อ ง
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอยู่ตลอดเวลาว่าควรมีการตรากฎหมายฉบับใด
เพิม่ เติม เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด หากเกิดความจ�ำเป็นก็ควรด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ เพื่อให้มี
ตรากฎหมายดังกล่าว ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตคิ วรใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญและบรรดา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบเร่งรัดฝ่ายบริหารให้ด�ำเนินการตาม
อ�ำนาจหน้าที่ ในอันจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ
1) โดยฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง แก่สมาชิกรัฐสภาและบุคลากร
ขององค์กรต่างๆ ที่สังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ
2) ฝ่ า ยบริ ห ารจะต้ อ งมี ค วามจริ ง ใจและให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งด้านนโยบายและด้านปฏิบัติการ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บรรดา
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ อาทิ ควรก�ำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี
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ว่านโยบายของรัฐบาลและของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องให้เคารพและ
ต้องส่งเสริมคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง สนับสนุนทางด้านงบประมาณ
และอัตราก�ำลังบุคลากร เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการเรือ่ งดังกล่าว ควรให้
ความรู้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับชั้น เพื่อให้มี
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ยอมรับในหลักการทีว่ า่ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
อ�ำเภอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียกร้องสิทธิของประชาชน ฯลฯ และก�ำหนด
ในประมวลจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่รัฐทุกองค์กรให้มีหน้าที่ต้องเคารพ
และส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยเสมอ ก�ำหนดกลไกและมาตรการ
ในการตรวจสอบ ทั้งทางด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร การปกครอง
เพื่อตรวจสอบป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชน และหากมี
การละเมิ ด จะต้องมีก ารด�ำเนินการทางวินัยและด� ำ เนิ นคดี ตามขั้ นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมอย่างเข้มงวดและรวดเร็ว
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการร่วมมือกับรัฐ
สอดส่องตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก้ไขเยียวยาผูท้ ไี่ ด้รบั ผลร้ายจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการคุ้มครองดูแลจากรัฐ และสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้เท่าเทียมกับ
บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ โดยรัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ตลอดจนการให้
หน่วยงานและเจ้าหน้าทีร่ ฐั สนับสนุนการด�ำเนินงานของภาคเอกชนอย่างใกล้ชดิ
และจริงจังด้วย
3) ส่วนฝ่ายตุลาการ ควรมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากลและการอ�ำนวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยองค์กรตุลาการทุกประเภท
ควรด�ำเนินการทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อาทิ การน�ำ
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บทบัญญัติและเจตนารมณ์ในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาพิจารณา
ประกอบและปรับให้เข้ากับกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีให้มากที่สุด
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการควรให้ความสนใจในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
เป็นพิเศษ ทั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายระดับรอง เช่น ประมวล
กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติฯลฯ และที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีรวมทัง้ แนวค�ำพิพากษาของศาลต่างๆ
ในต่างประเทศ เพื่อจะได้น�ำมาใช้เป็นแนวคิดในการด�ำเนินกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาให้ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และควรให้
นักวิจยั ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีความเป็นอิสระเป็นกลางอย่างแท้จริง
ท�ำการวิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งการพิจารณา
พิพากษาของศาลทุกประเภท ทั้งด้านบทบัญญัติของกฎหมาย กระบวนการ
พิจารณาพิพากษาของศาลว่า มีความเหมาะสมสะดวกรวดเร็วมากน้อย
เพียงใด เพือ่ จะได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาท�ำการแก้ไขปรับปรุงระบบการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนโดยองค์กรตุลาการให้มีประสิทธิภาพ
8.2 องค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา อาทิ ต�ำรวจ อัยการ
และราชทัณฑ์ ก็ควรน�ำหลักการตามข้อ 8.1 มาใช้ด้วย เพื่อให้ครบวงจรและ
จะเกิดประโยชน์อย่างสูงต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
9. ควรมีมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ
มาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งฝ่ายของประชาชนและฝ่ายเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือเลือกตรวจสอบและ
ให้ความคุม้ ครองเฉพาะทีม่ กี ารร้องเรียนสูก่ ระบวนการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเท่านั้น
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บทสรุป
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้น จะประสบ
ความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและประชาชนของ
แต่ละประเทศ และควรก�ำหนดมาตรฐานกลางไว้ในระดับใดจึงจะเป็นที่
ยอมรับกันได้ เพราะประชาชนในแต่ละทวีปแต่ละประเทศต่างมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา วิถี
การด�ำรงชีวิต ระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ฯลฯ
ที่แตกต่างกัน
ดังนั้น ส�ำหรับประเทศไทยก็มีสภาพเช่นเดียวกันว่า สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมประเพณีจะมีสว่ นเอือ้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนด้วยเสมอ
อย่ า งไรก็ ดี การที่ ส ภาพสั ง คมไทยมี เ อกลั ก ษณ์ เ ป็ น ของตนเอง
โดยเปิดกว้างยอมรับวัฒนธรรมและขนบประเพณีจากภายนอกมาปรับใช้ใน
ประเทศไทยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวิถชี วี ติ ของคนไทยได้อย่างกลมกลืน
มีสันติ อบอุ่น และเอื้ออาทรต่อคนไทยและคนต่างชาติมาช้านาน ปราศจาก
ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในเรื่อง ผิว เพศ ศาสนา วัฒนธรรม
ภาษา เชื้อชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงในหลายประเทศ แม้ประเทศ
ที่เจริญแล้ว คนไทยมีความยึดมั่นในหลักธรรมค�ำสอนทางศาสนาที่ตั้งอยู่
บนหลักเหตุผลและนิยมเดินทางสายกลาง ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทุกคนมาแต่โบราณกาล อย่างไรก็ดีวัฒนธรรมไทย
บางอย่างก็มที งั้ จุดเด่นและจุดด้อยต่อการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ด้วยเช่นกัน อาทิ ความรักอิสรภาพหรือความเป็นไท ความรู้สึกมักน้อยหรือ
สันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ และแสวงหาความสุขแก่ชีวิตด้วยวิธีง่ายๆ
การเคารพเชื่อฟังผู้มีอ�ำนาจแต่การเคารพหรือยกย่องผู้มีอ�ำนาจทางราชการ
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และอื่นๆ ยังท�ำให้คนไทยในอดีต
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ขาดความกระตือรือร้น ขวนขวายในการต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ถูกต้องในเรื่องต่างๆ การรักษาหวงแหนสิทธิเสรีภาพที่ได้มา และร่วมมือกัน
เพื่อขจัดผู้ที่กระท�ำการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือการกระท�ำ
การอันมิชอบในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจทางการเมืองหรือ
ทางเศรษฐกิจ เพราะยอมรับกันว่าสุดแล้วแต่ผู้มีอ�ำนาจจะก�ำหนดมาให้ตน
เป็นเพียงผู้รับเท่านั้น
ดังนัน้ ภายหลังจากการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา
รัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ร่างขึ้นโดยผู้ที่มีอ�ำนาจ
ทางการเมื อ งก� ำ หนดขึ้ น ตามที่ เ ห็ น สมควร เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ แก่ ป ระชาชน
โดยประชาชนไม่เคยได้มีโอกาส หรือมีบทบาทในการร่วมร่างแต่อย่างใด
จนกระทัง่ ในยุคหลังๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้น ถือเป็น
รัฐธรรมนูญทีม่ บี ทบัญญัตคิ มุ้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง
ทันสมัยมากที่สุดและประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุด แต่การ
ปกครองประเทศจะประสบผลส�ำเร็จสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
มากน้อยเพียงใดสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทย ดังกล่าวข้างต้นย่อมเป็น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญประการหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ แม้จะได้มีกฎหมายแม่บท คือ รัฐธรรมนูญที่มีบทคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนคนไทยแล้ ว ก็ ต าม สิ่ ง ที่ สั ง คมไทยที่ พึ ง ปรารถนาส� ำ หรั บ
การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ควรเป็ น สั ง คมที่ มี ค วามมั่ น คง
มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย มีความสงบสุขและมีไมตรีกับทุกประเทศ
มีครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง มีสมรรถภาพ มีเสถียรภาพ มีความเสมอภาค
ความยุติธรรม มีระเบียบวินัย มีความเมตตากรุณาและยึดมั่นในความเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�ำทาง
ในการด�ำรงชีวิต มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ฐานการจ้างงาน และสร้างโอกาส
ในการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทั่วทุกกลุ่ม และพื้นที่และสร้างความ
เป็นธรรมให้แก่สังคมในทุกด้าน มีการจัดระบบกฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรมที่รวมทั้งกลไกอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อติดตามสอดส่องป้องกัน
มิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมกับ
แก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และด�ำเนินการเพื่อลงโทษผู้กระท�ำ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด มีระบบการเมืองระบบการเมือง
ที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยอย่ า งสมบู ร ณ์ โดยมี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ประมุ ข
เพื่อเสริมสร้างการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การชุมนุมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 1: แง่มุมความสนใจ
ประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือ “สมาคมอาเซียน” (Association of Southeast Asian Nations
- ASEAN) ซึง่ ประกอบด้วยประเทศทีต่ งั้ อยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จ�ำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยแต่ละ
ประเทศมีรปู แบบการปกครองทีแ่ ตกต่างกัน และไม่ได้เป็นองค์กรทีเ่ หนียวแน่น
แบบสหภาพยุโรป แต่ก็สามารถมีความร่วมมือระหว่างกันจนเป็นกลุ่ม
ความร่วมมือภูมิภาคที่ได้รับความส�ำคัญจากประชาคมโลก และก�ำลังผนึก
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ให้ ม ากขึ้ น โดยการจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ
การเมืองและสังคมขึ้นตามล�ำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558
การพั ฒ นาองค์ ก รของอาเซี ย นด� ำ เนิ น ไปอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
ไม่เร่งรัด และเป็นความร่วมมืออย่างหลวม ๆ ในทุกมิติ โดยค�ำนึงถึงหลักความ
เป็นอิสระและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน แต่กส็ ามารถด�ำเนิน
ความร่วมมืออย่างเป็นผลดีจนเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีความส�ำคัญมาก
* เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กระทรวงการต่างประเทศ, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร
“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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องค์กรหนึ่ง ความส�ำคัญและความส�ำเร็จของอาเซียนมาจากปัจจัยเรื่องที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ และการดึงเอาพลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศในภูมิภาคมาใช้ร่วมกันอย่างเป็นผลดี โดยพลังอ�ำนาจของแต่ละ
ประเทศจะมีมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับการมีระบบการเมืองที่มั่นคงหรือไม่
มีระบบเศรษฐกิจที่เอื้ออ�ำนวยต่อการน�ำพลังทางเศรษฐกิจมาใช้ได้อย่างไร
และมีรฐั บาลทีม่ คี วามสามารถ มีเสถียรภาพ และด�ำเนินนโยบายอย่างเหมาะสม
ตลอดจนมีผู้น�ำรัฐบาลที่ดีหรือไม่ ซึ่งรวมแล้วจะเป็นการน�ำเอาศักยภาพ
ของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติและต่อองค์กรในภูมิภาคที่เป็น
สมาชิก
ในทางการเมือง ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างก็อยู่ใน
กระแสประชาธิปไตยของโลกปัจจุบนั ซึง่ นอกจากแสดงถึงพัฒนาการของการ
ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ยังเป็น
องค์ประกอบที่จ�ำเป็นที่ฝ่ายการเมืองและภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยเฉพาะความ
ส�ำคัญที่มีต่อกลุ่มคนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของสังคม
เนื่ อ งจากบรรยากาศของประชาธิ ป ไตยจะเอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การริ เริ่ ม และ
การประกอบธุรกิจ ในขณะเดียวกันในภาคประชาชนเองทีม่ รี ะดับชีวติ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็จะเพิ่มการให้ความส�ำคัญต่อการมีสิทธิทางการเมืองมากขึ้น
โดยปริยาย ดังนั้น จึงเห็นการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยในหลายประเทศ
อาเซียนมาเป็นล�ำดับ โดยประเทศที่มีระบบการเมืองแบบพหุนิยมก็จะมี
กิจกรรมทางการเมืองที่กว้างขวางและเข้มข้นขึ้น และแม้แต่ประเทศที่
ปกครองในระบอบสังคมนิยม เช่น เวียดนาม ก็จะเห็นความพยายามที่จะ
เพิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล โดยมีการเพิ่มการลงมติของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรในการให้ความเห็นชอบผลการปฏิบตั งิ านของรัฐมนตรีเป็น
รายปี เป็นต้น
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ในการนี้ ประชาธิปไตยมิใช่เป็นเรื่องเพียงรูปแบบ มิได้หมายถึงเพียง
การเข้าคูหาเลือกตัง้ เพือ่ ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงในทางการเมือง มิได้หมายถึง
การชุมนุมในท้องถนนเพื่อเรียกร้องหรือประท้วงแต่ยังเป็นเรื่องของส�ำนึกใน
สิทธิพลเมือง หน้าที่ของประชาชน การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบที่
มีตอ่ ส่วนรวม ในอันทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นเรื่องความ
สามารถของแต่ละสังคมในการผสมผสานพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้ให้เป็น
คุณ แต่ในทางกลับกัน การใช้ประชาธิปไตยอย่างไม่เหมาะสมก็จะเป็นการ
บั่นทอนพลังอ�ำนาจของประเทศ
การพัฒนาของอาเซียนมีทงั้ ลักษณะของการเรียนรู้ การเลียนแบบกัน
และการแข่งขันกัน รวมทั้งในเรื่องประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
ระหว่างระบบการเมืองเชิงปิดแบบสังคมนิยม หรือในระบบเปิดแบบพหุนยิ ม
ซึง่ โดยทีส่ ภาวะทางสังคมของประเทศในอาเซียนมีความคล้ายคลึงกันในการ
เป็นประเทศก�ำลังพัฒนา เป็นสังคมเอเชีย มีอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์
จิตส�ำนึกบุญคุณ การเชื่อผู้น�ำและการพึ่งพากันตามวิถีชีวิตชนบท จึงเป็น
เรื่ อ งที่ น ่ า ศึ ก ษาว่ า ประชาธิ ป ไตยในสภาวะแวดล้ อ มดั ง กล่ า วมี รู ป แบบ
และคุณภาพอย่างไร แตกต่างจากประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างไร
และประชาธิปไตยแบบไหนที่เหมาะสมกับประเทศในภูมิภาค อีกทั้งหาก
น�ำเอามิติทางศาสนาเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ การเป็นสังคมพุทธและ
อิสลาม จะมีผลต่อความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศนั้น ๆ หรือไม่
นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่องสภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน องค์ประกอบ
ของกลุ ่ มเชื้ อ ชาติ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลของ
เจ้าอาณานิคมในอดีต อิทธิพลของโลกยุคสงครามเย็น และการต่อสู้ทาง
อุดมการณ์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็มีส่วนท�ำให้แต่ละประเทศ
ในอาเซียนมีรปู แบบและพัฒนาการประชาธิปไตยในระดับทีแ่ ตกต่างกันด้วย
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ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าแบบใดเหนือกว่ากัน เนื่องจากประสิทธิภาพ
ของประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ แต่อยู่ที่กระบวนการน�ำไปใช้เป็น
พลังอ�ำนาจของประเทศได้อย่างเหมาะสม
อนึ่ง ยังเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาด้วยว่าความเป็นประชาธิปไตยมีความ
ส�ำคัญจริงหรือไม่ต่อการมีพลังอ�ำนาจของประเทศ โดยมีตัวอย่างจีนที่มี
ประชาธิปไตยแบบจ�ำกัดภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ แต่กส็ ามารถพัฒนาชีวติ
ความเป็นอยูข่ องประชาชนและสร้างศักยภาพของประเทศได้อย่างใหญ่หลวง
จึงอาจเป็นประเด็นที่ประเทศในอาเซียนที่ปกครองในระบอบเดียวกัน ได้แก่
เวียดนามและลาว อาจก�ำลังเลือกว่าควรด�ำเนินตามรอยจีนต่อไป หรือควร
เพิ่มระดับประชาธิปไตยในประเทศให้มากขึ้น หรือแม้แต่ประเทศที่ถือว่า
มีรูปแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกอย่างมาก เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
มาเลเซี ย และไทย ก็ ยั ง เป็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น อยู ่ ว ่ า ควรปรั บ เปลี่ ย นระบบ
ประชาธิ ป ไตยที่ เ ป็ น อยู ่ อ ย่ า งไรจึ ง จะสอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมของตน
ในขณะทีเ่ มียนมาร์ทอี่ ยูร่ ะหว่างการก้าวสูป่ ระชาธิปไตยยุคใหม่ภายใต้การจัด
สมดุลอ�ำนาจระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน ก็กำ� ลังทดสอบการเปิดกว้าง
ทางประชาธิปไตยกับการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ
โดยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น
ส่วนหนึ่งของสมาคมอาเซียนซึ่งก�ำลังพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้
ใกล้ชดิ มากยิง่ ขึน้ จึงเป็นเรือ่ งทีค่ วรเรียนรูค้ วามเป็นไปของประเทศเพือ่ นบ้าน
ในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งในเรื่องทางการเมืองและประชาธิปไตย ซึ่งจะท�ำให้
เกิดความเข้าใจและได้ข้อคิดข้อเปรียบเทียบมาเทียบเคียงกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทย โดยจะเน้นเรื่องพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และสังคม
ทีม่ ผี ลต่อโครงสร้างการเมืองและกลไกประชาธิปไตยลักษณะร่วมและลักษณะ
ทีแ่ ตกต่างของประชาธิปไตยในอาเซียน และมุมมองประชาธิปไตยในภูมภิ าค
ซึ่งเป็นที่หวังว่าจะท�ำให้เห็นภาพประชาธิปไตยในอาเซียนได้ตามสมควร
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บทที่ 2 : แนวคิดและกรอบการพิจารณา
การศึกษาในที่นี้จะเน้นเรื่อง “ประชาธิปไตย” มากกว่า “รูปแบบการ
ปกครอง” โดยได้ส�ำรวจทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หลักการประชาธิปไตย
รศ. วิสุทธิ์ โพธิแท่น ได้เขียนไว้ในหนังสือ “แนวคิดพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย” ว่า หลักการส�ำคัญของประชาธิปไตยประกอบด้วย
1) หลักการว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน
1.1 การมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของสั ง คม ซึ่ ง มี ห ลากหลาย
รูปแบบที่ส�ำคัญคือ การเลือกตั้ง การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์
การรวมตัวกันเป็นพรรคการเมือง โดยการมีสว่ นร่วมทางการเมืองต้องเป็นไป
โดยสมัครใจ โดยมีเป้าประสงค์ที่จะมีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งในส่วนของการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยอิสระ ให้ทางเลือก
อย่างแท้จริง ใช้วิธีการลงคะแนนลับ ไม่มีการทุจริตคดโกง มีการเลือกตั้ง
อยู่เสมอเป็นระยะเวลา และให้สิทธิอย่างเสมอภาคและทั่วถึง เป็นต้น
1.2 การปกครองโดยเสี ย งข้ า งมากที่ เ คารพสิ ท ธิ ข องเสี ย ง
ข้างน้อย ตัดสินด้วยเหตุผล ไม่ใช้ก�ำลัง และโดยค�ำนึงว่าการตัดสินทาง
ประชาธิปไตยมิใช่หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกอย่างสมบูรณ์
แต่เป็นการตกลงใจในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ๆ
และสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป การใช้เสียง
ข้างมากยังมีเกณฑ์ในระดับทีแ่ ตกต่างกันตามความส�ำคัญของกรณีทจี่ ะตัดสิน
ได้แก่ การใช้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด เสียงข้างมากสัมพัทธ์ เสียงข้างมาก
ธรรมดา และเสียงข้างมากพิเศษ เป็นต้น
1.3 การยอมรับการมีฝ่ายค้าน หมายถึง การยอมให้มีฝ่าย
ทีไ่ ม่เห็นด้วยสามารถคงอยูแ่ ละด�ำเนินการได้โดยอิสระ และรับฟังค�ำวิพากษ์

พีรศักย์ จันทวรินทร์

211

วิจารณ์และข้อเสนอทางเลือกทางนโยบายทีอ่ ยูใ่ นกรอบของกฎหมายและวิถี
ทางประชาธิปไตย อันเป็นการเคารพเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก
โดยแต่ละฝ่ายจะต้องมีความอดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย
2) หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ประกอบด้วย เสรีภาพพื้นฐาน
ในการคิดและการแสดงออก สิทธิการเป็นราษฎรของรัฐ สิทธิในการเลือกตั้ง
การนับถือศาสนา การย้ายถิ่นที่อยู่ การประชุม ชุมนุม และรวมตัวเป็น
กลุ่มหรือสมาคม การไม่ถูกรัฐหรือบุคคลใดกระท�ำต่อตนตามอ�ำเภอใจ และ
สิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ
3) หลักการว่าด้วยความเสมอภาค โดยความเสมอภาคพื้นฐาน
ได้แก่ ความเสมอภาคทางการเมือง ทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาส
ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ โดยมีระบบเศรษฐกิจหลัก คือ ระบบทุนนิยม
ระบบสังคมนิยม และสังคมนิยมประชาธิปไตย ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
เรื่องสิทธิในการครอบครองปัจจัยการผลิต สิทธิและสัดส่วนในการได้รับ
ผลจากการประกอบการ การสะสมทรัพย์สิน การวางแผน การจัดการและ
การจ�ำหน่ายจ่ายปันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเรื่องสวัสดิการ
4) หลั ก การว่ า ด้ ว ยภราดรภาพและการเคารพเหตุ ผ ล หมายถึ ง
การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้คนในสังคมสามารถร่วมมือกันท�ำกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีความปรารถนาดีต่อกัน ส่งเสริม
ความดีงามของกันและกัน มีความสมดุลระหว่างการท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่ตนโดยไม่ท�ำความเสียหายให้แก่ผู้อื่น
ในส่วนรูปแบบของรัฐบาลประชาธิปไตย มีรูปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่
ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี และระบบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีความ
แตกต่างกันทีอ่ งค์ประกอบ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างประมุขของรัฐ
กับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีรายละเอียด
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ที่ปลีกย่อยลงไปในเรื่องระบบสภา อ�ำนาจในการแต่งตั้งผู้น�ำรัฐบาลและ
รัฐมนตรี สิทธิในการด�ำรงต�ำแหน่งในฝ่ายบริหาร และขอบเขตความรับผิดชอบ
ต่อรัฐสภา เป็นต้น
องค์ประกอบส�ำคัญของสังคมประชาธิปไตยอีกประการหนึง่ คือ การ
มีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่ง รศ.วิสุทธิ์ฯ ได้ส�ำรวจการให้
ความหมายของนักวิชาการตะวันตกหลายคนแล้วมีความเห็นว่าควรประกอบ
ด้วย ความมีเหตุผล มีความรู้ในเรื่องการเมือง การเคารพซึ่งกันและกัน การ
อดกลั้นในความแตกต่าง การตกลงกันอย่างสันติวิธี การรู้จักมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (เช่น แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริง การรู้จักเลือก รู้จักใช้สิทธิอย่างเหมาะสม ใคร่ครวญ ประเมิน
จากหลักฐานข้อมูล และตรวจสอบเปรียบเทียบทางเลือก) ไม่ลืมเรื่องสิทธิ
หน้าที่ (มีความสมดุลระหว่างการ “ได้” และการ “ให้” แก่สังคม) ท�ำดี
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แน่วแน่ (เข้าใจสาระ
ของประชาธิปไตย และไม่หลงกับการบิดเบือนประชาธิปไตย) เห็นแก่
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ และพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของตนให้ รู ้ ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คม เพื่ อ การพิ จ ารณา
ตัดสินใจ และเข้าร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสม
ทั้ ง นี้ วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งของแต่ ล ะประเทศถู ก ปลู ก ฝั ง และ
ถ่ายทอดแก่คนรุ่นต่าง ๆ ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ท�ำให้
ผูค้ นได้มาซึง่ ความรูส้ กึ เอกลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารในทางการเมือง และ
การได้รับอิทธิพลจากสื่อสารมวลชนในลักษณะต่าง ๆ อีกทั้งวัฒนธรรม
ทางการเมืองยังมีผลต่อลักษณะของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองด้วยว่าจะเป็น
แบบใด ได้แก่ แบบผู้มีส่วนร่วม (มีส�ำนึกทางการเมืองดี) แบบไพร่ฟ้าหรือ
ผูอ้ ยูใ่ ต้สงั กัด (มีความรูท้ างการเมืองอย่างจ�ำกัดและเป็นไปตามการกล่อมเกลา)
และแบบผู้ที่ไม่รับรู้ (ไม่เข้ามีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมโดยถูกหลอก)
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รศ. วิ สุ ท ธิ์ ฯ ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส� ำ เร็ จ และความล้ ม เหลวของ
ประชาธิปไตยว่า ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์
ของพรรคการเมือง ของการเลือกตั้ง ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารมีความเป็น
ประชาธิปไตยมากน้อยเพียงไร และการสร้างและการพัฒนาประชาธิปไตย
เป็นไปอย่างไร โดยแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่
แตกต่างกัน ซึ่งท�ำให้ประชาธิปไตยมีความเป็นปึกแผ่นที่แตกต่างกันไปด้วย
ทั้งในเชิงทัศนคติและพฤติกรรม โดยการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคง
ควรประกอบด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ให้การ
ศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม การพัฒนาสถาบันการเมืองที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็น เช่น พรรคการเมือง สถาบันการเลือกตั้ง สถาบันภาคประชาสังคม
รัฐบาล รัฐสภา ระบบราชการ ระบบตุลาการ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ทุกคนมีงานท�ำ มีรายได้ที่เหมาะสมกับงาน และมีการกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม
รศ. วิสุทธิ์ฯ สรุปว่า ประชาธิปไตยจะถูกสร้างและพัฒนาในเจริญ
มั่นคงได้ในประเทศใดจะต้องมีประชาชนหรือราษฎรที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะ
ความเข้มแข็งในวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีความคิด ความเชื่อ และมี
พฤติกรรมเชิงประชาธิปไตยที่มั่นคง และให้ระวังการท�ำลายตัวเองของ
ประชาธิปไตย หากไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยไม่วา่ จะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ได้ศึกษาเรื่อง
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของ
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ประชาชน และมีการน�ำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�ำหนด
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวน
การสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม
ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่มคุณภาพของการ
ตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ
และท�ำให้งา่ ยต่อการน�ำไปปฏิบตั ิ อีกทัง้ ช่วยหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าใน “กรณี
ทีอ่ าจจะรุนแรง” ช่วยให้เกิดความน่าเชือ่ ถือและความชอบธรรม และช่วยให้
ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน
หลักการส�ำคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักการ
พืน้ ฐานทีว่ า่ ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยประชาชนสามารถใช้อำ� นาจ
ได้เสมอแม้ว่าได้มอบอ�ำนาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น
“ตัวแทน” แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดูตรวจสอบควบคุม
และแทรกแซงการท�ำหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ โดยสามารถ
มีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ คือ
1. การเรียกคืนอ�ำนาจ โดยการถอดถอน/ปลดออกจากต�ำแหน่ง
(recall) เป็นการควบคุมการใช้อ�ำนาจของผู้แทนของประชาชนในการด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน หากปรากฏว่า ผู้แทนของประชาชน
ใช้ อ� ำ นาจในฐานะ “ตั ว แทน” มิ ใช่ เ ป็ น ไปเพื่ อ หลั ก การที่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ
เพือ่ ผลประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริง ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการใช้อำ� นาจ
โดยมิชอบ โดยทุจริต หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ประชาชนผู้เป็น
เจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั มอบไปนัน้ กลับคืนมา
โดยการถอดถอน/ปลดออกจากต�ำแหน่งได้
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2. การริเริ่มเสนอแนะ (initiatives) เป็นการทดแทนการท�ำหน้าที่
ของผู ้ แ ทนของประชาชน หรื อ เป็ น การเสริ ม การท� ำ หน้ า ที่ ข องตั ว แทน
ประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบายร่างกฎหมาย รวมทั้ง
มาตรการใหม่ ๆ เองได้ หากว่าตัวแทนของประชาชนไม่เสนอหรือเสนอแล้ว
แต่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน
3. การประชาพิจารณ์ (public hearings) เป็นการแสดงออกของ
ประชาชนในการเฝ้าดู ตรวจสอบและควบคุมการท�ำงานของตัวแทนของ
ประชาชนในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร เตรียมออกกฎหมาย
หรือก�ำหนดนโยบาย หรือมาตรการใด ๆ ก็ตาม อันมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของ
อ�ำนาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริง และผลดี
ผลเสียก่อนการออกหรือบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการนั้นๆ ได้
4. การแสดงประชามติ (referendum หรือ plebiscite) ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับนโยบายส�ำคัญหรือการออกกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
และวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนอย่างมาก เช่น การขึน้ ภาษี การสร้าง
เขื่อนหรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยสามารถ
เรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชนเสียก่อนที่จะตรากฎหมาย หรือ
ด�ำเนินการส�ำคัญ ๆ โดยจัดให้มีการลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็น
ของประชาชนส่วนใหญ่ อันเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นลักษณะส�ำคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ทางการเมือง ทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น โดยเป็นการกระจาย
อ�ำนาจการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรในระหว่างประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน ให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในขณะที่เป็น
การสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ
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อีกทัง้ เป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มคี วามโปร่งใส ตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบ หรือ
สามารถตอบค�ำถามของประชาชนได้
อาเซียนกับประชาธิปไตย
สมาคมอาเซียนก็ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งประชาธิปไตย โดยแม้จะไม่ได้
ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขเหมือนเช่นที่สหภาพยุโรปได้ก�ำหนดว่าประเทศสมาชิก
ต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วม การเคารพ
และปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆ และ
ทุกส่วนทุกหมู่เหล่าจักต้องยึดมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรม แต่อาเซียนก็ได้
แสดงเจตนารมณ์ที่จะเห็นรัฐสมาชิกเป็นประชาธิปไตยในมาตรฐานโลก
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) บัญญัติไว้ในอารัมภบทว่า
“อาเซียนยึดมั่นในหลักการทั้งหลายของประชาธิปไตย การเคารพใน
หลักกฎหมาย และการปกครองที่ดี เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน”
บทที่ 1 มาตรา 1 ข้อ 7 ในกฎบัตรอาเซียนกล่าวเรื่องเป้าหมายและ
หลักการว่า ให้รัฐสมาชิก “เสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง สนับสนุน
การปกครองทีด่ แี ละการเคารพในกฎหมายส่งเสริมและปกป้องคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน โดยค�ำนึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบของ
รัฐสมาชิกอาเซียน”
มาตรา 2 (f) ระบุว่า อาเซียน “เคารพในสิทธิของทุกรัฐสมาชิกในการ
ด�ำเนินและคงอยู่ซึ่งรูปแบบแห่งรัฐอย่างเสรี ปราศจากการแทรกแซงจาก
ภายนอก ปลอดจากการแทรกซึมบ่อนท�ำลายและการกดดันจากภายนอก
ประเทศ”
มาตรา 2 (h) ให้ “ยึดมั่นในหลักปฏิบัติตามกฎหมาย (นิติธรรม)
การปกครองทีด่ ี หลักการประชาธิปไตย และการมีรฐั บาลภายใต้รฐั ธรรมนูญ”
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มาตรา 2 (i) ให้ “เคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม”
ส่ ว นใน “แผนการปฏิ บั ติ สู ่ ป ระชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง
อาเซียน” (ASEAN Political-Security Community Blueprint) ก�ำหนด
แผนการท�ำงานเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในอาเซียนไว้ 3 ประการ ได้แก่
i. ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องหลักการของประชาธิปไตยในหมู่
เยาวชนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา
โดยค�ำนึงถึงระบบการศึกษาในแต่ละรัฐสมาชิก
Ii. จัดการสัมมนา โครงการฝึกอบรม และกิจกรรมสร้างขีดความ
สามารถของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ นักคิด นักวิจัย และ
ภาคประชาสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ แ ลกเปลี่ ย นทั ศ นะและ
ประสบการณ์ และร่วมกันส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยและ
สถาบันประชาธิปไตย
Iii. ด�ำเนินการวิจัยรายปีในเรื่องประสบการณ์และบทเรียนเรื่อง
ประชาธิปไตย โดยมุ่งประสงค์ให้เพิ่มพูนการยึดมั่นในหลักการ
ประชาธิปไตย
ในการนี้ อาจกล่าวได้ว่า อาเซียนมีความคาดหวังให้ประเทศสมาชิก
เป็นประชาธิปไตย แต่ให้กระบวนการประชาธิปไตยพัฒนาไปตามครรลอง
และวิถกี ารเมืองของรัฐสมาชิก โดยเป็นอิสระแก่กนั ไม่เร่งรัด ไม่กำ� หนดเวลา
ไม่มีรูปแบบประชาธิปไตยที่ตายตัว แต่พึงเป็นไปตามหลักนิติธรรม และ
มีกติกาประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ดัชนีประชาธิปไตย
ดร. สมเกี ย รติ อ่ อ นวิ ม ล ในบทความ บั น ทึ ก อาเซี ย น : ดั ช นี
ประชาธิปไตยโลกกับอาเซียน และบทความของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันอีก
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หลายบทความ ได้กล่าวถึงรายงานของคณะนักวิจยั ในหน่วยวิจยั Economist
Intelligence Unit ของนิตยสาร The Economist ของอังกฤษ ที่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเรื่องประชาธิปไตยใน 167 ประเทศในโลก โดยจัดท�ำดัชนี
ประชาธิปไตย (Democracy Index) ขึ้นโดยการน�ำ 60 ตัวชี้วัดและ
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาท�ำการศึกษา 5 ตัวแปรส�ำคัญของ
ประชาธิปไตย ได้แก่
1. Electoral Process and Pluralism
กระบวนการเลือกตั้ง และ ความหลากหลายเชิงพหุนิยม
2. Functioning of Government
การท�ำงานของรัฐบาล
3. Political Participation
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง
4. Political Culture
วัฒนธรรมทางการเมือง
5. Civil Liberty
เสรีภาพพลเมือง
นอกจากนี้ ยังน�ำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาให้คะแนนประกอบใน
แต่ละตัวแปรด้วย ได้แก่ การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระและมีความยุติธรรม
หรือไม่ ความปลอดภัยของผูล้ งคะแนนเสียง อิทธิพลของอ�ำนาจต่างประเทศ
ต่อรัฐบาล และความสามารถของข้าราชการในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ผลการศึกษาได้นำ� ค่าเฉลีย่ จาก 5 ดัชนี จัดกลุม่ ประเทศตามคุณภาพ
ของความเป็นประชาธิปไตยเป็น 4 กลุ่ม จากสูงสุด - ลงต�่ำสุด คือ
1. Full Democracy / ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ
2. Flawed Democracy / ประชาธิปไตยแบบบกพร่อง มีต�ำหนิ
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3. Hybrid Democracy / ประชาธิปไตยแบบผสม / ประชาธิปไตย
ไม่เต็มใบ
4. Authoritarian Regimes / การปกครองโดยกลุ่มอ�ำนาจ
จากนัน้ ได้จดั ล�ำดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่าง ๆ ในโลก
(ส�ำรวจ 167 ประเทศ) โดยเริม่ จัดท�ำรายงานในปี 2549 ต่อเนือ่ งมาจนปัจจุบนั
โดยค่าดัชนีของแต่ละประเทศจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในปีที่ท�ำการ
ส�ำรวจในประเทศนั้น ๆ
รายงานดัชนีประชาธิปไตยโลก ปี 2555 ปรากฏว่า
1. จ� ำ นวนประเทศที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยสมบู ร ณ์ แ บบมี เ พี ย ง 25
ประเทศ โดยประเทศที่อยู่ในล�ำดับสูงเป็นประเทศในยุโรปเหนือ ได้แก่
นอร์เวย์ สวีเดน ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก ตามด้วยนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย
สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยประเทศใน
เอเชียที่อยู่ในกลุ่มนี้เพียง 2 ประเทศ (ล�ำดับที่ 21 และ 22)
2. ประชาธิปไตยแบบมีต�ำหนิมี 54 ประเทศ โดยประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มนี้ในล�ำดับที่ 58 (เท่ากับล�ำดับในปี 2554) แต่อินโดนีเซียอยู่สูงกว่าใน
ล�ำดับที่ 53 (เดิมล�ำดับที่ 60) และเป็นล�ำดับที่ดีที่สุดในอาเซียน มาเลเซีย
อันดับที่ 64 (เดิมล�ำดับที่ 71) และฟิลิปปินส์อันดับที่ 69 (เดิมล�ำดับที่ 75)
ซึ่งนับว่าสามประเทศหลังมีล�ำดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2554 ทั้งนี้ ติมอร์เลสเต้
ซึง่ จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคตได้ถกู จัดอยูใ่ นกลุม่ นีด้ ว้ ย และมีลำ� ดับ
ดีกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันทุกประเทศ คือ อยู่ในล�ำดับที่ 42
(น่าจะเนื่องมาจากความราบรื่นโดยเปรียบเทียบของการเมืองภายใน)
3. สิงคโปร์อยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแบบลูกผสมในล�ำดับที่ 81
ของโลก (ล�ำดับเดิมเท่ากับปี 2554) และกัมพูชาอยูใ่ นกลุม่ เดียวกันในอันดับ
ที่ 100 (เดิมล�ำดับที่ 101)
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4. ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ ถู ก จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ที่ ป กครองโดย
กลุ่มอ�ำนาจ ได้แก่ เวียดนามอยู่ในล�ำดับที่ 144 ของโลก ตกไป 1 ล�ำดับ
(เดิมล�ำดับที่ 143) เมียนมาร์อยู่ในล�ำดับที่ 155 (เดิมล�ำดับที่ 161) หรือ
ดีขึ้นมาก และลาวล�ำดับที่ 156 ซึ่งเป็นล�ำดับเท่าเดิม
5. ส่วนบรูไนดารุสซาลาม ไม่อยู่ในการศึกษาวิจัย ซึ่งคงเนื่องมาจาก
เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีรูปแบบการปกครองเฉพาะ
สรุปล�ำดับความเป็นประชาธิปไตยของอาเซียนในปี 2555 จาก
มากไปหาน้อย ยกเว้นบรูไน-ดารุสซาลาม ได้แก่
53
58
64
69
81
100
144
155
156

อินโดนีเซีย
ไทย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
กัมพูชา
เวียดนาม
เมียนมาร์
ลาว

การจัดท�ำดัชนีประชาธิปไตยดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับการยอมรับใน
ทางสากลอย่างเป็นทางการ แต่ก็ท�ำให้เห็นภาพโดยรวมของความเป็น
ประชาธิปไตยของโลกและของแต่ละประเทศได้ในระดับหนึ่ง โดยจะเห็นได้
ว่าประเทศทีม่ รี ะบบการเมืองแบบพหุนยิ มจะอยูใ่ นล�ำดับทีส่ งู กว่า และให้คา่
กับการมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างแท้จริงด้วย
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พรรคการเมืองในอาเซียน
ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวไว้ใน
บทความเรื่อง “วิธีท�ำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันของเพื่อนบ้านอาเซียน”
เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองและการเลือกตั้งในประเทศสมาชิก
อาเซียนทีม่ แี ตกต่างกันว่ามีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างมาก ตัง้ แต่
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น บรูไนดารุสซาลาม จนถึงระบบการเมือง
แบบหลายพรรค เช่น ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
โดยในกลุ่มหลังนั้น พรรคการเมืองในอินโดนีเซียและมาเลเซียมีอุดมการณ์
ทางการเมืองที่บ่งบอกถึงแนวทางของพรรคอย่างชัดเจน ในขณะที่ไทยและ
ฟิลิปปินส์กลับไม่ได้มีการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน เช่นนั้น
จึงเป็นสาเหตุให้พรรคการเมืองในสองประเทศนี้ส่วนใหญ่ไม่อาจพัฒนา
เป็นสถาบันทางการเมืองและด�ำรงอยู่คู่กับการเมืองเป็นระยะเวลานานได้
และได้กล่าวถึงมาเลเซียที่มีการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของ
กลุ่มเชื้อชาติและเพื่อเป็นตัวแทนของท้องถิ่น ส่วนในอินโดนีเซียมีการจัดตั้ง
พรรคการเมืองทีอ่ งิ กับศาสนาและได้รบั ความสนับสนุนจากกลุม่ ศาสนานัน้ ๆ
จนท�ำให้พรรคการเมืองบางพรรคสามารถพัฒนาเป็นสถาบันและอยู่คู่กับ
การเมืองอินโดนีเซียมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองใน
อินโดนีเซียส่วนใหญ่ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ
โดยแต่ละพรรคการเมืองมีพื้นที่ที่ตนเองมีฐานสนับสนุนที่มั่นคงแตกต่างกัน
ออกไป
ดร. พรรณชฎาฯ กล่าวว่า ไทยและฟิลิปปินส์มีระบบพรรคการเมือง
ที่คล้ายกัน โดยไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน แต่สร้างนโยบายที่
โดดเด่นในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง และตัวบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
มีความส�ำคัญต่อการชนะการเลือกตัง้ ในฟิลปิ ปินส์อย่างมาก และเห็นว่าการ
ขาดอุดมการณ์ทางการเมือง ท�ำให้พรรคการเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่
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ไม่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองได้ พรรคการเมืองหลายพรรค
จึงถูกก่อตั้งขึ้นมาและปิดไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้นบางพรรคจัดตั้งขึ้นโดย
ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ง
ดร. พรรณชฎาฯ สรุปว่า ความอ่อนแอของพรรคการเมืองไทยถือเป็น
อุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยหากจะพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า นั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันหลักทางการเมืองอย่างแท้จริง มีระบบบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการสร้างบุคลากรทางการเมืองให้มีคุณภาพและ
คุณธรรมอย่างเป็นระบบ ซึง่ จะช่วยให้การเมืองในประเทศไทยมีความมัน่ คง
มากขึ้นด้วย
จากการส�ำรวจแนวคิดและเกณฑ์ความเป็นประชาธิปไตยจะเห็นได้วา่
ประชาธิปไตยมิใช่เป็นเพียงรูปแบบหรือโครงสร้าง แต่จะต้องให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องเนื้อหาและกิจกรรมประชาธิปไตยด้วย โดยมีการเข้าร่วมของ
ประชาชนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางการเมือง
ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม อุดมการณ์ทางการเมือง และรูปแบบเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้น ๆ ด้วย

บทที่ 3 : ส�ำรวจประชาธิปไตยในอาเซียน
การส�ำรวจเรื่องประชาธิปไตยในอาเซียนจะใช้กรอบของรูปแบบ
การเมื อ งการปกครองเป็ น เกณฑ์ แต่ จ ะพิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ เ ป็ น เนื้ อ หา
ประชาธิปไตยด้วย อาทิ บทบาทขององค์กรทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง
ตลอดจนจะส�ำรวจความเป็นมาทางการเมืองของแต่ละประเทศโดยย่อ
เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นระดับความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนั้น ๆ โดย
สังเขป
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ในการนี้ อาจจัดกลุ่มรูปแบบประชาธิปไตยในอาเซียนโดยใช้เกณฑ์
การรวมอ�ำนาจหรือกระจายอ�ำนาจการเมือง ได้ดังนี้
1) ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
บรูไนดารุสซาลาม
เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียงประมาณ 4 แสนคนเศษ
และเคยมีการปกครองที่ยาวนานกว่า 650 ปี ในระบบสุลต่าน เมื่อได้รับ
เอกราชจากอังกฤษในปี 2527 จึงใช้การปกครองระบอบราชาธิปไตย
ภายใต้รฐั ธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) โดยมีสลุ ต่านเป็นทัง้ ประมุข
ของรัฐและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรี และควบต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีที่ส�ำคัญด้วย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง
โครงสร้างทางการเมืองยังประกอบด้วยสภาที่ปรึกษา 5 สภา
ได้แก่ สภาศาสนา (The Religious Council) สภาองคมนตรี (The Privy
Council) สภารัฐมนตรี (The Council of Ministers) สภานิติบัญญัติ
(The Legislative Council) และสภาผู้สืบต�ำแหน่ง (The Council of
Succession) ซึ่งท�ำหน้าที่ในการเลือกสุลต่านองค์ใหม่
สุลต่านองค์ปัจจุบันคือ Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Muizzaddin Waddaulah ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ปี 2510 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงและความต่อเนื่องในระดับผู้น�ำประเทศของบรูไน
ดารุสซาลาม
ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยชาวมาเลย์ร้อยละ 66 และ
ผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 67 ประชากรส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาไม่สูงนัก
และไม่สนใจการเมือง
บรูไนดารุสซาลามได้เริ่มใช้รัฐธรรมนูญในปี 2502 ที่ก�ำหนด
โครงสร้างการเมืองหลักตามข้างต้น และมีการแก้ไขในปี 2514 ให้บรูไนฯ
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รับผิดชอบกิจการป้องกันประเทศเอง ส่วนอังกฤษซึ่งยังเป็นเจ้าอาณานิคม
อยู่ในขณะนั้น รับผิดชอบกิจการต่างประเทศ และปี 2527 ได้แก้ไขเรื่อง
การด�ำรงต�ำแหน่งของประมุขของรัฐภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ
การเมืองของบรูไนดารุสซาลามไม่มีลักษณะที่โดดเด่น เพราะ
ยอมรับการรวมศูนย์อ�ำนาจ พรรคการเมืองของบรูไนฯ ไม่ค่อยมีบทบาท
มากนัก จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลต่อการเมืองการปกครองของประเทศเลย
พรรคการเมื อ งที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ พรรคเอกภาพแห่ ง ชาติ บ รู ไ น (Parti
Perpaduan Kebangsaan Brunei) หรือ PPKB หรือ Brunei Nationanl
United Party ซึ่งได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองเมื่อไม่นาน
มานี้ มีสมาชิกเพียงประมาณ 200 คน และพรรคจิตส�ำนึกประชาชนบรูไน
(Parti Kesedaran Rakyat Brunei) หรือ PAKAR ซึ่งก็เป็นพรรคขนาดเล็ก
รัฐบาลควบคุมทางการเมืองด้วยมาตรการต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย
ความมั่นคงภายในประเทศ (Internal Security Act (ISA)) ห้ามการ
ชุมนุมทางการเมือง และสามารถถอดถอนการจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง
ได้ ตลอดจนห้ามข้าราชการ (ซึง่ มีเป็นจ�ำนวนกว่าครึง่ ของประชากรทัง้ หมด)
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทัง้ นี้ รัฐบาลเห็นว่าพรรคการเมืองไม่มคี วามจ�ำเป็น
เนื่องจากประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจาก
ข้าราชการของสุลต่านได้อยู่แล้ว
สภานิติบัญญัติท�ำหน้าที่ให้รัฐธรรมนูญได้รับการปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการประชุมสภานิติบัญญัติเป็นเวลานาน
จนในปี 2547 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนได้ประกาศฟืน้ ฟูสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
โดยก�ำหนดให้มีจ�ำนวน 45 คน โดยพระองค์จะทรงคัดเลือกเองจ�ำนวน
30 คน และจะเลือกตั้งจ�ำนวน 15 คน ซึ่งนับเป็นการฟื้นฟูกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่ได้รับการตอบรับที่ดี อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการ
จัดการเลือกตั้งดังกล่าว
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บรูไนฯ ใช้ระบบศาลกลาง และไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ
บรู ไ นฯ มี ร ะบบรั ฐ สวั ส ดิ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยรั ฐ ให้
หลักประกันด้านการศึกษา การเคหะและการรักษาพยาบาล และไม่มกี ารเก็บ
ภาษีเงินได้ ท�ำให้บรูไนฯ ไม่ค่อยประสบปัญหาทางการเมือง อย่างไรก็ดี
มีปัญหาสังคมเรื่องการว่างงานและปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ประชาธิ ป ไตยในบรู ไ นดารุ ส ซาลามจึ ง เป็ น ประชาธิ ป ไตยที่
ค่อนข้างสงบนิง่ มีระดับการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่สงู นัก และ
ไม่มปี ระเด็นความขัดแย้งทางการเมืองทีส่ ำ� คัญ โดยมีรฐั บาลทีม่ คี วามเข้มแข็ง
มีเสถียรภาพ สามารถด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ได้โดยไม่มีอุปสรรคมากนัก
2) ระบอบประชาธิปไตยเชิงสังคมนิยม
เวียดนาม
เวียดนามผ่านประสบการณ์การต่อสู้เพื่อเอกราชที่ยาวนานกับ
ฝรัง่ เศส และการต่อสูก้ บั สหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์
เป็นองค์กรน�ำที่ส�ำคัญ เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และใช้รูปแบบ
การปกครองแบบรวมศูนย์ในการบริหารประเทศ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ประกาศใช้ตงั้ แต่เมือ่ ปี 2535 โดยเป็นการ
แก้ไขปรับปรุงจากฉบับที่ใช้มาก่อนหน้านั้น 3 ฉบับ ก�ำหนดโครงสร้าง
และแนวทางการปกครองประเทศแบบสังคมนิยม โดยเน้นเรื่องอ�ำนาจ
ของปวงชนและชนชั้นแรงงาน มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ
และมีนายกรัฐมนตรีทำ� หน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ดี การก�ำหนด
ทิศทางของประเทศขึ้นอยู่กับคณะผู้น�ำ (Politburo) จ�ำนวน 16 คน
ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ระบบสภาเดี่ ย ว สภาแห่ ง ชาติ เรี ย กว่ า
Quoc Hoi มีสมาชิกจ�ำนวน 500 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
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5 ปี โดยผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดได้รับการคัดเลือกโดยพรรค
คอมมิวนิสต์ โดยมีผู้สมัครอิสระจ�ำนวนน้อยมาก พรรคการเมืองที่ส�ำคัญ คือ
Vietnamese Fatherland Front ซึง่ เป็นแนวร่วมระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนามกับกลุ่มพันธมิตร
แม้วา่ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สภาแห่งชาติจะเป็นองค์กรสูงสุด
ของอ� ำ นาจรั ฐ แต่ ต ามข้ อ เท็ จ จริ ง สภาแห่ ง ชาติ จ ะถู ก ชี้ น� ำ โดยพรรค
คอมมิวนิสต์ โดยมีสมาชิกสภาจ�ำนวนมากที่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์
และในจ� ำ นวนนี้ มีชนชั้นน�ำของพรรคหลายคนเข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ
ของสภา เช่น ประธานสภา รองประธานสภา ดังนั้น การเสนอ การแก้ไข
และการออกกฎหมายต่าง ๆ มักจะเกิดจากการริเริ่มของพรรคคอมมิวนิสต์
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้งการมีอิทธิพลของพรรคในการลงมติในเรื่องต่าง ๆ
พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในเวียดนามมีหลายกลุ่ม
แต่ ถู ก จ� ำ กั ด อ� ำ นาจหน้ า ที่ โ ดยรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ อ ยู ่ ภ ายในขอบเขตที่
ไม่กระทบกระเทือนต่อแนวทางสังคมนิยม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
เท่านั้น ไม่มีอิสระที่จะด�ำเนินการทางการเมืองอย่างเสรี พรรคและกลุ่มผล
ประโยชน์ ต่าง ๆ มักมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเมืองของรัฐ
หรือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์มากกว่า พรรคการเมืองอื่นที่ได้รับ
การรับรองตามกฎหมายได้แก่ พรรคประชาธิปไตย พรรคสังคมนิยม ส่วนกลุม่
ผลประโยชน์ ได้แก่ สหพันธ์กรรมกรเวียดนาม สมาคมชาวนารวมเวียดนาม
สหภาพสตรีเวียดนาม และองค์กรทางศาสนาหลายองค์กร เป็นต้น
เวียดนามนับเป็นประเทศทีม่ เี สถียรภาพทางการเมือง มีเอกภาพสูง
และมีการกระจายอ�ำนาจ ส่งเสริมผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ทมี่ คี วามช�ำนาญและประสบการณ์
ทางเศรษฐกิจ และให้โอกาสทั้งผู้น�ำที่มาทั้งจากภาคเหนือและภาคใต้
อาจกล่าวได้ว่ากระแสประชาธิปไตยในเวียดนามยังมีไม่มาก
เป็นไปอย่างจ�ำกัด การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นไปตาม
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แบบแผนที่ก�ำหนด ไม่มีองค์กรอิสระ แต่ก็เป็นรูปแบบการปกครองที่ท�ำให้
เวียดนามมีรฐั บาลทีเ่ ข้มแข็งและมีนโยบายบริหารประเทศทีต่ อ่ เนือ่ ง สามารถ
ชักน�ำการพัฒนาประเทศได้รวดเร็ว
พัฒนาการทางการเมืองที่น่าสนใจที่ได้เริ่มปฏิบัติเมื่อปี 2556
คือ การก�ำหนดให้สภาแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบการปฏิบัติงานของ
บุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง ทัง้ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และบุคคล
อืน่ อีกจ�ำนวนกว่า 50 คน แม้วา่ หลายคนเป็นกรมการเมืองอาวุโสของพรรค
คอมมิวนิสต์กต็ าม โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เมือ่ บุคคลทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่ง
ในระดับสูงได้รับเลือกจากการลงมติโดยสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนราษฎร
จากนครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นการอันควรที่ผู้แทนจะต้อง
ตรวจสอบผลงานของบุคคลเหล่านั้น แต่ “การลงมติไว้วางใจ” ไม่ได้มี
ผลบังคับให้ผทู้ ไี่ ด้คะแนนไว้วางใจน้อย หรือไม่ได้รบั ความไว้วางใจ ต้องพ้นจาก
ต�ำแหน่ง อย่างไรก็ดี คะแนนเสียงจะเป็นกระจกเงาให้บุคคลเหล่านั้นมองดู
ตัวเองและใช้จริยธรรมในการตัดสินอนาคตของตัวเอง อันถือได้วา่ การตรวจสอบ
ตนเองดังกล่าวเป็นพัฒนาการด้านบวกส่วนหนึง่ ของประชาธิปไตยในประเทศ
ลาว
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวเป็ น อี ก ประเทศหนึ่ ง ใน
อาเซียนที่ปกครองแบบรวมศูนย์ โดยองค์กรแห่งสิทธิที่มีอ�ำนาจสูงสุด คือ
“พรรคประชาชนปฏิวัติลาว” (Lao People’s Revolutionary Party :
LPRP) องค์กรบริหารหลักของรัฐมี 4 องค์กร คือ สภาแห่งชาติ คณะรัฐบาล
ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน มี “ประธานประเทศ” ซึ่ง
เป็นหัวหน้าพรรค LPRP ด�ำรงต�ำแหน่งประมุขสูงสุดของรัฐ มีอ�ำนาจใน
การก�ำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารประเทศ และมีนายกรัฐมนตรี
ท�ำหน้าที่หัวหน้าคณะรัฐบาล โดยทั้งสามต�ำแหน่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ครั้งละ 5 ปี
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“สภาแห่งชาติ” ถือเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชน เป็นองค์กร
ตัวแทนแห่งสิทธิ อ�ำนาจ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นองค์กรอ�ำนาจ
แห่งรัฐ และเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีสิทธิพิจารณาข้อตัดสินใจหรือปัญหา
ส�ำคัญของชาติ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะรัฐบาล
ศาลประชาชน และองค์การอัยการประชาชน ประชาชนเป็นผูเ้ ลือกตัง้ สมาชิก
สภาแห่งชาติ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาแห่งชาติปฏิบตั ติ ามหลักการเสมอภาพ
ลงคะแนนโดยตรงและลับ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเสนอถอดถอน
ผูแ้ ทนของตนได้ หากประพฤติตนไม่สมเกียรติ ศักดิศ์ รีและขาดความไว้วางใจ
จากประชาชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยได้ประกาศใช้ฉบับแรกเมื่อปี 2534 และ
มีการแก้ไขเพียงครั้งเดียวในปี 2546
การที่ ข นาดของประเทศไม่ ใ หญ่ นั ก มี จ� ำ นวนประชากรไม่ ม าก
เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล มีทรัพยากรไม่มาก และมีพลังอ�ำนาจของ
ประเทศไม่มาก ได้กลายเป็นข้อจ�ำกัดในการพัฒนาประชาธิปไตยในลาวด้วย
กิจกรรมทางการเมืองถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ดังเช่น เคยมีเหตุการณ์
นักศึกษาจะเดินขบวนประท้วงรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ
ในปี 2542 แต่ผู้เข้าร่วมก็ถูกจับกุมคุมขังในเวลาอันรวดเร็ว
ลักษณะพิเศษของลาวคือ มีพรมแดนติดต่อกับไทย ประชาชนมีความ
เข้าใจภาษาของกันและกัน และได้รับข่าวสารข้อมูลจากสื่อวิทยุโทรทัศน์
ของไทยทุกวัน แต่ปจั จัยเหล่านีก้ ไ็ ม่ได้มอี ทิ ธิพลให้ชาวลาวต้องการใช้รปู แบบ
การปกครองแบบไทย และมิได้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม หากแต่เป็นการเลียนแบบทางวัฒนธรรม
เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ประชาชนชาวลาวก็คงรู้สึกว่าได้รับการตอบสนอง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจตามสมควรแล้วจากรัฐบาล
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3) ระบอบประชาธิปไตยแบบจ�ำกัดการเข้าร่วม
สิงคโปร์
เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียงประมาณ 5.3 ล้านคน
ปกครองในระบบรัฐสภา ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 6 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ปี
พรรคการเมืองที่ส�ำคัญ คือ พรรคกิจประชาชน (People’s
Action Party) ก่อตั้งโดยนายลี กวน ยู รัฐบุรุษคนส�ำคัญของสิงคโปร์
ซึง่ เป็นพรรคทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจมาตัง้ แต่กอ่ นทีส่ งิ คโปร์จะได้รบั เอกราชในปี 2508
และมีที่นั่งในสภาเกือบจะเบ็ดเสร็จต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี
พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ส�ำคัญ ได้แก่ พรรค Worker’s Party (WP) ก่อตั้ง
ขึ้นในปี 2500 พรรค Singapore Democratic Party (SDP) ก่อตั้งใน
ปี 2523 และพรรค Singapore Democratic Alliance (SDA) ก่อตั้งเมื่อ
ปี 2544 จากการรวมพรรคเล็กหลายพรรค
ระบบรัฐสภาเป็นระบบสภาเดี่ยว มีจ�ำนวนสมาชิก 87 คน โดย
การเลือกตั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 พรรค PAP ของรัฐบาลได้รับเลือก 81 ที่นั่ง
และพรรค WP ทีเ่ ป็นฝ่ายค้าน ได้รบั เลือก 6 ทีน่ งั่ ซึง่ แม้วา่ การเลือกตัง้ ในช่วง
หลัง ๆ พรรคฝ่ายค้านสามารถช่วงชิงที่นั่งในสภาได้เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ แต่ก็มี
จ�ำนวนไม่มากพอที่จะมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้
อย่างไรก็ดี ก็สะท้อนถึงความนิยมในรัฐบาลทีล่ ดลง กล่าวคือ ได้คะแนนเสียง
ร้อยละ 60.14 ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคะแนนนิยมที่ต�่ำที่สุด
นับตั้งแต่ได้รับเอกราช
สิงคโปร์เป็นประเทศทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีธรรมาภิบาลสูง แต่การเมืองและ
ประชาธิปไตยของสิงคโปร์ก็ถูกวิจารณ์ว่ามีข้อจ�ำกัดอย่างมาก ซึ่งทางการ
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สิงคโปร์ได้อธิบายถึงการมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในด้านต่าง ๆ ว่า เพื่อรักษา
เสถียรภาพของประเทศทีม่ ขี นาดเล็กทีม่ คี วามละเอียดอ่อนในเรือ่ งเชือ้ ชาติที่
ประกอบด้วยประชากรเชือ้ สายจีน มาเลย์ และอินเดีย รัฐบาลจึงควบคุมสิทธิ
เสรีภาพของสือ่ มวลชนและประชาชนอย่างเข้มงวด จ�ำกัดการวิพากษ์วจิ ารณ์
รัฐบาล และให้ความส�ำคัญต่อการมีเสถียรภาพทางการเมืองและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในประเทศอย่างมากเพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ผู้น�ำสิงคโปร์ได้ประกาศในหลายโอกาสว่า ประสงค์ที่จะพัฒนา
สิงคโปร์ให้เป็นสังคมที่โปร่งใสและเปิดกว้างมากขึ้น โดยจะด�ำเนินการอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่จะค�ำนึงถึงค่านิยมที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของ
ประเทศ คือ การเป็นพหุสังคมที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา
มากกว่าการที่จะน�ำระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยของตะวันตกมาใช้อย่าง
เต็มรูปแบบ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสิงคโปร์จึงเป็นไปอย่างจ�ำกัด
โดยมีกฎเกณฑ์หลายประการ จนส่วนหนึ่งท�ำให้เกิดความหวาดกลัวที่จะมี
บทบาททางการเมืองเพราะเกรงอันตรายและการถูกลงโทษ จับกุม คุมขัง
และได้พัฒนาจนเป็นความเคยชินและได้สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
จ�ำกัดสิทธิและยอมรับการน�ำของรัฐบาลขึ้นมา
เมียนมาร์
เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมาเป็นเวลานาน
ภายใต้ ส ภาสั น ติ ภ าพและการพั ฒ นาแห่ ง รั ฐ (State Peace and
Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขประเทศ
ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อปี 2551 เปลี่ยนเป็นระบบ
การปกครองแบบสาธารณรั ฐ มี รั ฐ สภาซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสภาประชาชน
(People’s Assembly) สภาชาติพันธุ์ (Nationalities Assembly) และ
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สภาท้องถิน่ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล
เมียนมาร์ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2553 โดยพรรคสหภาพเพื่อการพัฒนาและความสมานฉันท์ (Union
Solidarity and Development Party : USDP) ซึ่งเป็นพรรคของรัฐบาล
ได้ทนี่ งั่ ส่วนใหญ่ทงั้ ในสภาประชาชนและสภาชาติพนั ธุ์ และทางการเมียนมาร์
ได้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี ผู้น�ำฝ่ายค้าน แล้วเปิดประชุมสภาทั้ง 3
สภาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 32 ปี จึงท�ำให้ได้รับการยอมรับจาก
ประชาคมโลกในระดับหนึ่งว่า เมียนมาร์ก�ำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย โดยนายพลเต็งเส่งประธานาธิบดีพม่าก็ได้รับการยอมรับ
ว่ามีความจริงใจในการพัฒนาการเมืองของประเทศ และได้รับความร่วมมือ
จากนางออง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ในการเข้าร่วมสร้างความ
สมานฉันท์ในประเทศ โดยได้ลงสมัครและชนะการเลือกตั้งซ่อมในปี 2555
รัฐธรรมนูญของพม่าเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองได้
โดยในปี 2556 มีกว่า 50 พรรค แต่ก็มีที่นั่งในสภาเพียง 12 พรรค
โดยพรรคฝ่ายค้านทีส่ ำ� คัญ คือ พรรค National League for Democracy
(NLD) และ National Unity Party (NUP) แต่มีที่นั่งในสภาประชาชนรวม
กันเพียง 51 คน หรือประมาณร้อยละ 11.5 เท่านัน้ นอกจากนี้ มีขอ้ ก�ำหนด
ในรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายทหารได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎร
และสภาชาติพันธุ์สภาละ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 (110 คน ในจ�ำนวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร 440 คน และ 56 คนในสมาชิกสภาชาติพันธุ์ 224 คน)
หรือกล่าวได้ว่าเป็นกติกาทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย
ในเมียนมาร์ทยี่ อมรับการมีบทบาทของทหารตามความเป็นจริง และสะท้อน
ถึงการให้ความส�ำคัญต่อประเด็นความมั่นคงของประเทศที่ประกอบด้วย
พลเมืองหลายชาติพันธุ์
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รัฐธรรมนูญยังจ�ำกัดสิทธิทางการเมืองบางประการ โดยเฉพาะ
ข้อห้ามไม่ให้บคุ คลทีม่ สี มาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลสัญชาติอนื่ สมัครเข้ารับ
เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่า
ต้องการกีดกันนางออง ซาน ซูจี ผู้น�ำฝ่ายค้านที่มีคู่สมรสเป็นชาวอังกฤษ
อย่างไรก็ดี เมื่อบรรยากาศทางการเมืองคลี่คลายขึ้น ก็มีกระแสข่าวว่าพรรค
ฝ่ายรัฐบาลก�ำลังพิจารณาทบทวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว
ซึ่งจะท�ำให้นางออง ซาน ซูจี สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี
ในการเลือกตั้งปี 2558 ได้ ทั้งนี้ พรรค NLD ภายใต้การน�ำของนาง
ออง ซาน ซูจี เคยชนะการเลือกตั้งในปี 2533 ถึงร้อยละ 52 แต่ฝ่ายทหาร
ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และพรรค NLD เคยชนะการเลือกตั้งในปี 2555
ถึง 43 ที่นั่งในจ�ำนวน 45 ที่นั่งที่มีการจัดเลือกตั้ง
การเมืองและประชาธิปไตยในเมียนมาร์จงึ อยูร่ ะหว่างการปฏิรปู
และได้เปิดให้เสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2555 ก็ได้
ประกาศใช้กฎหมายการชุมนุมโดยสงบ โดยจะต้องแจ้งให้ทางการทราบการ
ชุมนุมล่วงหน้า และเมื่อต้นปี 2556 ได้ยกเลิกค�ำสั่งห้ามประชาชนตั้งแต่
5 คน รวมตัวหรือเดินขบวนในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบังคับใช้มา 25 ปี
กัมพูชา
กั ม พู ช าปกครองในระบอบราชาธิ ป ไตยภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและใช้อำ� นาจบริหาร ส่วนอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ด�ำเนินการโดยสมัชชาแห่งชาติหรือสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 123 คน
และพฤฒิสภาหรือสภาสูง มีจ�ำนวน 61 คน โดยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
57 คน และพระมหากษัตริยก์ บั รัฐบาลแต่งตัง้ ฝ่ายละ 2 คน พระมหากษัตริย์
ไม่มอี ำ� นาจทางการเมืองและไม่มอี ำ� นาจยับยัง้ กฎหมายทีผ่ า่ นความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแล้ว
ในกั ม พู ช ามี พ รรคการเมื อ งหลายพรรคที่ ส� ำ คั ญ คื อ พรรค
ประชาชนกัมพูชา ภายใต้การน�ำของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีที่เป็น
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ผู ้ น� ำ ประเทศและอยู ่ ใ นอ� ำ นาจต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น เวลานาน อย่ า งไรก็ ดี
ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 พรรคประชาชนกัมพูชา
(Cambodian People’s Party - CPP) ได้ที่นั่งในสภาลดลงจาก 90 ที่นั่ง
เหลือ 68 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคกอบกู้ชาติแห่งกัมพูชา (Cambodian
People’s Party - CPP) ภายใต้การน�ำของนายสม รังสี ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นจาก
29 ที่นั่งเป็น 55 ที่นั่ง ส่วนพรรค FUNCINPEC ที่เคยร่วมรัฐบาลไม่ได้
รับเลือกตัง้ เลย ท�ำให้รฐั บาลสูญสิน้ อ�ำนาจเด็ดขาดในสภาและขาดเสถียรภาพ
ทางการเมือง ทั้งนี้ รัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งในเขตเมืองหลวงและเมือง
ส�ำคัญหลายเมือง ซึง่ เป็นเขตของชนชัน้ กลางและปัญญาชน และพบว่าจ�ำนวน
1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นคนวัยต�่ำกว่า 30 ปี ซึ่งสะท้อนว่า
กลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยในกัมพูชา
โดยได้แสดงความจ�ำนงผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ในการนี้ มีการวิจารณ์กันมากในเรื่องการใช้อ�ำนาจและอภิสิทธิ์
ในทางการเมืองโดยมิชอบของรัฐบาล การใช้ประโยชน์จากระบบอุปภัมภ์
ชนบท การฉ้อราษฎร์บังหลวง การเลือกตั้งโดยไม่สุจริตยุติธรรม และการ
ขาดระบบถ่วงดุลอ�ำนาจกับนายทุนทางการเมือง จึงท�ำให้มีการตั้งข้อสงสัย
ต่อคุณภาพของประชาธิปไตยในกัมพูชาอยูไ่ ม่นอ้ ย หรือบางฝ่ายเรียกว่าเป็น
ประชาธิปไตยแบบถูกควบคุมบังคับ อย่างไรก็ดี ความตื่นตัวทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกัมพูชาก็มีเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ จึงเป็นที่
คาดหมายว่าบรรยากาศประชาธิปไตยในกัมพูชาจะเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้น
4) ระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่สุดในอาเซียน ทั้งขนาด
พื้นที่ประเทศและจ�ำนวนประชากร และมีทรัพยากรน�้ำมัน ความเป็นไปใน
อินโดนีเซียจึงมีความส�ำคัญทั้งต่อภูมิภาคและต่อโลก
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อิ น โดนี เซี ย มี ร ะบบการปกครองแบบสาธารณรั ฐ โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญปี 2488
ได้กำ� หนดให้ใช้ “หลักปัญจศีล” เป็นหลักในการปกครองประเทศ ประกอบ
ด้วย 1) การนับถือพระเจ้าองค์เดียว 2) การเป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้
ซึ่งความเที่ยงธรรม 3) ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย 4) ประชาธิปไตย
แบบมีผู้แทน และ 5) ความยุติธรรมในสังคม โดยเป็นการประสานระหว่าง
ปรัชญาของกลุ่มอิสลามกับปรัชญาแบบสังคมนิยม
อิ น โดนี เ ซี ย ได้ ผ ่ า นช่ ว งการปกครองที่ ย าวนานภายใต้
“ประชาธิ ป ไตยแบบชี้ น� ำ ” ที่ ฝ ่ า ยทหารมี บ ทบาทแบบทวิ ภ ารกิ จ คื อ
ด้านความมัน่ คงและการมีบทบาททางการเมืองและสังคม โดยมีผนู้ ำ� ทีส่ ำ� คัญ
ต่อเนื่องกันสองคน คือ ประธานาธิบดีซูการ์โนกับประธานาธิบดีซูฮาร์โต
ซึง่ สามารถชักน�ำความเจริญทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศได้ในระดับหนึง่ และ
ท�ำให้อนิ โดนีเซียมีบทบาทน�ำในกลุม่ ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาและโลกมุสลิม แต่
การอยูใ่ นอ�ำนาจอย่างยาวนานถึง 7 สมัยของประธานาธิบดีซฮู าร์โตท�ำให้เกิด
ระบบอุปภัมภ์ที่ฝังรากลึก และเกิดปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่สร้าง
ความไม่พอใจให้กับประชาชน จนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี
2540 จึงท�ำให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่น�ำไปสู่การ
พ้นอ�ำนาจของผูน้ ำ� เดิมในทีส่ ดุ แล้วได้เปลีย่ นผ่านไปสูก่ ารเมืองทีม่ คี วามเป็น
ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกในปี 2547
แล้วได้ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีต่อเนื่องมา
2 สมัย ซึ่งเป็นผู้น�ำที่มีบารมีและสามารถสร้างความมั่นคงทางการเมืองและ
ความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตยได้อย่างมาก มีความพยายามในการ
กระจายอ�ำนาจ และให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีการตื่นตัว
ของภาคประชาสังคม
สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจ�ำนวน 560 คน มีพรรคการเมืองที่
ลงสมัครรับเลือกตั้งกว่า 40 พรรค แต่ได้รับที่นั่งในสภาเพียงจ�ำนวนน้อย
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และไม่มพี รรคใดได้เสียงข้างมากโดยเด็ดขาด โดยพรรคทีไ่ ด้เสียงในสภาสูงสุด
ของการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2547 และ 2552 คือ พรรค Golkar เป็นกลุ่ม
อ�ำนาจเดิม และพรรค Democratic Party ของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
แต่ตา่ งก็จำ� นวนประมาณ 1 ใน 4 ของทีน่ งั่ ในสภาทัง้ หมด จึงต้องจัดตัง้ รัฐบาล
ผสมทั้งสองครั้ง
การทีอ่ นิ โดนีเซียเป็นประเทศทีม่ เี กาะแก่งเป็นจ�ำนวนมาก ทีค่ วาม
เป็นเชือ้ ชาติและความเป็นท้องถิน่ นิยมมีอทิ ธิพลสูงทางการเมือง ท�ำให้มกี าร
จัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ สะท้อนถึงความหลากหลายทาง
สังคมและชาติพันธุ์ในประเทศ โดยมีทั้งพรรคการเมืองที่เน้นอุดมการณ์ใน
กรอบรวม และพรรคที่เน้นอุดมการณ์เชิงศาสนาหรือผลประโยชน์เฉพาะ
กลุ่ม อีกทั้งมีกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่พยายามจะสร้างอิทธิพลทางการเมือง
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งใช้เวลาด�ำเนินการ 7 ปี แต่ก็ท�ำให้มีกติกาทางการเมืองด้าน
ต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายยอมรับ โดยนอกจากก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี
โดยตรงและจ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งกันได้เพียงสองสมัยแล้ว ยังมีการ
แก้ไขให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนจ�ำนวน 200 คน ซึ่งก่อนนี้มีฐานะ
เป็นตัวแทนจากจังหวัดและกลุม่ สังคมโดยใช้วธิ คี ดั เลือกและแต่งตัง้ ถูกแทนที่
ด้วยตัวแทนผ่านระบบเลือกตัง้ อันเป็นการขจัดอิทธิพลของฝ่ายกองทัพทีแ่ ต่
เดิมสามารถมีที่นั่งในสภาได้โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง
อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีศาลรัฐธรรมนูญ และ
ได้สร้างความเชือ่ ถือได้มากทางสังคมในการพิจารณาและมีขอ้ วินจิ ฉัยในเรือ่ ง
ทีส่ ำ� คัญหลายเรือ่ ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจำ� นวน 9 คน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 5 ปีมาจากการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี สภาผู้แทนราษฎร และ
ศาลสูงสุด ฝ่ายละ 3 คน
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ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร อยู่ใน
ต�ำแหน่งได้ 6 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 1 วาระ รัฐสภาประกอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวน 292 คน และวุฒิสภาจ�ำนวน 24 คน มาจากการ
เลือกตั้งของผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ได้รับเลือกผ่านระบบบัญชีรายชื่อ และจ�ำนวนที่
เหลือต้องลงแข่งขันในเขตเลือกตั้ง
ฟิลิปปินส์เคยมีการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งคล้ายกับไทย แต่
สถาบันทหารฟิลิปปินส์ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าเป็นสถาบัน
ชี้น�ำ และสถาบันทหารฟิลิปปินส์ไม่มีความเป็นปึกแผ่นและสืบทอดทาง
อ�ำนาจอย่างต่อเนื่องเหมือนทหารไทย ไม่ได้ครอบครองทรัพยากรในการ
บริหารจัดการมากดังเช่นที่ทหารไทยได้รับ และไม่มีความผูกพันกับสถาบัน
หลักทางสังคมเหมือนเช่นทีท่ หารไทยมีความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จึงท�ำให้บทบาททางการเมืองของทหารในฟิลิปปินส์และไทยมีความเข้มข้น
แตกต่างกันแม้จะดูมีลักษณะคล้ายกัน
ฟิลิปปินส์ได้สืบทอดแบบแผนประชาธิปไตยจากสหรัฐอเมริกา
จึงให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการตรวจสอบทางการเมือง แต่ลกั ษณะทาง ภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นเกาะแก่ง
ลักษณะทางสังคมทีม่ หี ลายเผ่าพันธุ์ มีความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมสูง ประชาชน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงท�ำให้ระบบอุปถัมภ์ ระบบท้องถิ่นนิยม และ
การซื้อเสียงขายเสียง เข้ามามีอิทธิพลในทางการเมืองมาก
พรรคการเมืองในฟิลิปปินส์มีหลายพรรค แต่บทบาททางการ
เมืองตกอยู่ภายใต้การชี้น�ำของผู้ที่มีอิทธิพลและครอบครัวใหญ่ไม่กี่ตระกูล
โดยมีการศึกษาพบว่าบรรดาสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในช่วงปี 2550 – 2553
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มีผู้ที่เป็นบุคคลในครอบครัวของตระกูลเก่าทางการเมืองถึงกว่าร้อยละ 75
และการศึ ก ษาในอดี ต ย้ อ นหลั ง ไปกว่ า นั้ น พบว่ า มี ต ระกู ล ชนชั้ น น� ำ ทาง
การเมื อ ง 169 ครอบครั ว ที่ มี บุ ค คลในครอบครั ว เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประธานาธิบดี 7 คน รองประธานาธิบดี 2 คน วุฒสิ มาชิกกว่า 40 คน สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเกือบ 150 คน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกกว่า
500 คน นอกจากนี้ ผูท้ มี่ ชี อื่ เสียงทางสังคมมักมีโอกาสสูงทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้
รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงและกีฬา ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
จ�ำนวนไม่น้อยที่ให้ความส�ำคัญกับตัวบุคคลมากกว่าประเด็นทางนโยบาย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในฟิลิปปินส์มีระดับค่อนข้างสูง
เนื่องมาจากลักษณะนิสัยที่เป็นคนชอบแสดงออก ชอบสังคม และมีเงื่อนไข
ความแตกต่างทางสังคมหลายด้านที่หลายฝ่ายต้องการเข้ามามีส่วนแก้ไข
ส่วนองค์กรอิสระในฟิลปิ ปินส์กม็ อี ยูห่ ลายองค์กร และได้พฒ
ั นาการด�ำเนินงาน
จนมีชื่อเสียง เช่น องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์
ยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ โดยการตีความและวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
เป็นอ�ำนาจของศาลสูงสุด
มาเลเซีย
มาเลเซียปกครองในระบอบสหพันธรัฐ มีพระราชาธิบดีเป็น
ประมุขของประเทศ ซึง่ สภาผูค้ รองรัฐจะเลือกสุลต่านทีม่ อี ยู่ 9 รัฐหมุนเวียน
กันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งทุก 5 ปี อ�ำนาจนิติบัญญัติ ด�ำเนินการโดยรัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก 222 คน และวุฒิสภา มีสมาชิก
69 คน ที่มาทั้งจากการเลือกโดยสภานิติบัญญัติของ 13 รัฐ ๆ ละ 2 คน
และจากการแต่งตัง้ โดยพระราชาธิบดีอกี ส่วนหนึง่ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร โดยต้องเป็นผู้ที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย
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ลักษณะส�ำคัญของมาเลเซีย คือ การเป็นประเทศมุสลิมที่มี
คนจีนเป็นก�ำลังส�ำคัญทางเศรษฐกิจ และเคยมีความขัดแย้งทีร่ นุ แรงระหว่าง
กลุม่ คนสองเชือ้ ชาติดงั กล่าว จนในทีส่ ดุ คนเชือ้ สายมาเลย์ทมี่ จี ำ� นวนมากกว่า
และสามารถกุมอ�ำนาจทางการเมือง ได้ก�ำหนดนโยบาย “ภูมิบุตร” และ
บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใ ห้ ค นเชื้ อ สายมาเลย์ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการด�ำรงต�ำแหน่งทางราชการเหนือกว่าชนชาติอนื่
ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ก ลุ ่ ม คนเชื้ อ สายอื่ น โดยเฉพาะกลุ ่ ม คนจี น จ� ำ ต้ อ งยอมรั บ
แต่ได้กลายเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองทีย่ งั คงด�ำรงอยูจ่ นถึง
ปัจจุบัน
มาเลเซียมีพรรคการเมืองหลายพรรค แต่กลุ่มที่ครองอ�ำนาจต่อ
เนือ่ งมาเป็นเวลานาน คือ องค์การเอกภาพแห่งชาติมลายู หรือ อัมโน (United
Malays National Organization- UMNO) ที่เป็น กลุ่มพันธมิตรของคน
เชื้อสายมาเลย์ ส่วนพรรคฝ่ายค้านที่ส�ำคัญ คือ กลุ่มพันธมิตรประชาชน
(People’s Pact) ภายใต้การน�ำของนายอันวาร์ อับราฮิม ที่ต้องประสบ
มรสุมทางการเมืองหลายปี แต่สามารถสร้างความนิยมจนเกือบพลิกขั้ว
การเมืองได้ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2556 โดยได้รบั คะแนน
เสียงรวมเหนือกว่าพรรครัฐบาลเป็นครัง้ แรก คือ ร้อยละ 51.78 ต่อ 48.22
แต่ ด ้ ว ยเทคนิ ค การจั ด เขตเลื อ กตั้ ง ท� ำ ให้ พ รรคอั ม โนภายใต้ ก ารน� ำ ของ
นายกรัฐมนตรีนาจีบ ราซัค ยังสามารถได้จำ� นวนทีน่ งั่ ในสภามากกว่า แม้วา่
จะเป็นสัดส่วนที่น้อยลง
โดยรวมแล้ว มาเลเซียสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมือง
ไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยการวางกติกาที่ท�ำให้คนเชื้อสายมาเลย์ได้เปรียบ
ทางการเมือง ในขณะที่ควบคุมการเติบใหญ่ของฝ่ายค้าน ซึ่งท�ำให้มีรัฐบาล
ที่มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ท�ำให้มีระเบิดเวลาทางการเมือง
ที่รอการปะทุเช่นกัน
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อนึ่ง มาเลเซียไม่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้กรณีเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญอยู่ในการพิจารณาวินิจฉัยของศาลสูงสุด
ประเทศไทย
ประเทศไทยมี ค วามส� ำ คั ญ ในทางยุ ท ธศาสตร์ ข องอาเซี ย น
อย่างมาก เพราะมีทตี่ งั้ เป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค มีพนื้ ทีข่ นาดใหญ่ มีจำ� นวน
ประชากรมาก มีทรัพยากรหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตร และ
เป็นจุดเชือ่ มต่อกับหลายประเทศในภูมภิ าค ดังนัน้ ความเป็นไปของการเมือง
การปกครองของไทยจึงมีผลกระทบต่ออาเซียนค่อนข้างสูง
ประเทศไทยผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาหลายครั้ง มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส�ำคัญหลายครั้ง และประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้นเป็นล�ำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
ชนชัน้ กลางและการเติบโตของการเมืองและเศรษฐกิจท้องถิน่ แต่การพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยก็ยังอยู่ในภาวะล้มลุกคลุกคลาน โดยยังมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบระบบอุปภัมภ์และอ�ำนาจนิยม ในปัจจุบันมีการขยาย
บทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองอย่างมาก แต่ฝ่ายทหารยังมีอิทธิพลสูงต่อ
การจัดดุลอ�ำนาจทางการเมือง อีกทัง้ การเมืองของไทยยังมีลกั ษณะรวมศูนย์
อยู่มาก โดยความเป็นไปในเมืองหลวงจะมีผลส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองของประเทศ
ลักษณะเด่นทางสังคม คือ การมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์กลางของชาติที่แตกต่างจากประเทศอาเซียนอื่น ๆ ซึ่งสืบเนื่องจาก
บทบาทในอดีตที่ทรงเป็นจอมทัพและพระปรีชาสามารถในการรักษาไว้
ซึ่งเอกราชของประเทศ และการที่ทรงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองของประเทศมาเป็นล�ำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบัน ซึ่งประเด็นเรื่องสถาบัน
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พระมหากษัตริย์ถือเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและเปราะบางในสังคมไทย
ในด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจทางการเมือง ได้มีการ
จัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นหลายองค์กร และมีการจัดตั้ง “ศาลรัฐธรรมนูญ”
ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2540 แต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ของพรรคการเมือง
และกลุ่มการเมืองต่อค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในหลายเรื่อง จนเกิด
การต่อต้านเป็นครัง้ คราวและมีความพยายามทีจ่ ะลดทอนอ�ำนาจหรือล้มเลิก
ศาลรัฐธรรมนูญโดยบางฝ่าย
ประเทศไทยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครัง้ ซึง่ สะท้อนถึงความ
ไม่ลงตัวของการวางกติกาทางการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม
โดยมีประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติและการได้มาซึ่งผู้แทนในรัฐสภา
และองค์กรทางการเมือง การจัดความสมดุลระหว่างการตรวจสอบภาครัฐ
กับความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร ตลอดจนเรื่องธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมทางการเมือง ซึง่ การต่อสูใ้ นเรือ่ งเหล่านีแ้ ต่ละฝ่ายได้ใช้วธิ กี ารนอก
รัฐสภาในหลายรูปแบบด้วย รวมทั้งมีการรัฐประหารเพื่อจัดระบบการเมือง
ใหม่ แต่ท�ำให้การพัฒนาการเมืองของไทยต้องหยุดชะงักและเริ่มต้นใหม่
หลายครั้ง
เสรีภาพทางการเมืองของไทยนับว่าเปิดกว้างกว่าหลายประเทศ
ในอาเซียน และระดับความเป็นประชาธิปไตยของไทยก็ไม่ด้อยไปกว่า
ประเทศอื่น แต่คุณภาพประชาธิปไตยของไทยยังเป็นที่กังขา ซึ่งมีความ
เกี่ยวโยงกับคุณภาพของคนในสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร้างทาง
อ�ำนาจ และบทบาทของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ประกอบกัน
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บทที่ 4: ข้อพิจารณาเรื่องประชาธิปไตย
แม้ ว ่ า ประเทศในอาเซี ย นจะมี ลั ก ษณะร่ ว มทางสั ง คมบางส่ ว นที่
คล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องประชาธิปไตย ทั้งรูปแบบและ
เนื้อหา ซึ่งการที่ระบอบการปกครองและลักษณะของประชาธิปไตยจะเป็น
แบบใด มีระดับความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัยประกอบกัน โดยอาจพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยเรื่องจ�ำนวนประชากร ประเทศที่มีจ�ำนวนประชากรไม่
มากนักได้ใช้ระบอบประชาธิปไตยอย่างจ�ำกัดเนื่องด้วยสามารถหาฉันทามติ
ทางสังคมได้งา่ ย ดังเช่น บรูไนดารุสซาลามทีเ่ ป็นชุมชนขนาดเล็กและใช้ระบบ
สุลต่านมาก่อนหน้านัน้ เป็นเวลานาน และผูป้ กครองได้พยายามกระจายความ
มัง่ คัง่ ให้ประชาชน ท�ำให้ความต้องการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองมีนอ้ ย
หรือสิงคโปร์ที่แม้จะเป็นรัฐที่มีระดับการพัฒนาสูงมาก ประชาชนมีคุณภาพ
มีการศึกษาสูง แต่ก็ยอมรับระบอบประชาธิปไตยอย่างจ�ำกัดเพราะยอมรับ
ความส�ำคัญของการมีรัฐที่มีเสถียรภาพความมั่นคง ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
รุนแรงทางเชื้อชาติ ไม่ให้เกิดความแตกแยกทางการเมือง ไม่ให้มีเหตุการณ์
ที่กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และมุ่งรักษาความเป็นเลิศและความเป็น
หนึง่ เดียวของประเทศเอาไว้ ในขณะทีร่ ฐั บาลก็ปกครองตามหลักธรรมาภิบาล
มีคณะรัฐมนตรีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทีจ่ ะชีแ้ จงนโยบายและการด�ำเนินการใดๆ
ของรัฐบาลอย่างมีเหตุผล ท�ำให้รัฏฐาธิปัตย์เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
ส่วนประเทศลาว นอกจากจะมีปัจจัยเรื่องการครองอ�ำนาจของ
พรรคคอมมิวนิสต์ที่ใช้ระบบรวมศูนย์เป็นพื้นฐานแล้ว จ�ำนวนประชากรที่มี
ไม่มากนัก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาและการสื่อสาร
คมนาคมยังไม่ครอบคลุมอย่างทัว่ ถึง ก็เป็นปัจจัยทีส่ ง่ เสริมประชาธิปไตยแบบ
จ�ำกัดเช่นกัน ทัง้ นี้ การพัฒนาประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้การก�ำกับ
ของรัฐที่มีก�ำลังทรัพยากรจ�ำกัดก็ท�ำให้สังคมเมืองไม่เติบโตอย่างรวดเร็วนัก
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และไม่เกื้อกูลต่อการขยายตัวของชนชั้นกลางในขนาดที่เพียงพอที่จะเกิด
ความต้องการในเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้น โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากฝั่งไทยอย่างสะดวกก็มีอิทธิพลเพียงด้านวัฒนธรรมและการเลียนแบบ
การบริโภค แต่ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงค่านิยมทางการเมือง และในทาง
กลับกัน ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทยกลับจะเป็นตัวอย่างให้
ภาครัฐของลาวใช้บอกเล่าถึงผลเสียของระบบพหุนิยมและผลดีของการอยู่
ภายใต้ระบอบสังคมนิยม
2) ปัจจัยเรื่องลักษณะทางสังคมของเอเซีย ประเทศในอาเซียนมี
ลักษณะของสังคมชนบทแบบเอเชีย มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันสูง มีการให้
ความคุ้มครองและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางสังคม ซึ่งลักษณะเช่นนี้
ได้ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของแต่ละประเทศด้วย
มีงานศึกษาหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นวัฒนธรรมประนีประนอมแบบ
เอเชีย รากฐานและอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ สภาพสังคมชนบทเดิม ความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย และการได้โอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัย
ก�ำหนดแบบแผนทางการเมืองและรูปแบบประชาธิปไตยของประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแตกต่างจากประชาธิปไตยในยุโรปและประเทศ
ตะวันตกที่มีสภาพแวดล้อมเหล่านั้นต่างกัน โดยเฉพาะในมิติความเป็น
ปัจเจกชน
ในเรื่องนี้ นาย Michael Vatikiotis, ผู้อ�ำนวยการระดับภูมิภาค
ของ Geneva–Based Henry – Dunant Centre for Humanitarian
Dialogue ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Political Change in Southeast Asia”
ว่า เขาแปลกใจที่เห็นประชาธิปไตยเกิดภาวะชะงักงันในหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสรุปถึงเหตุผลที่ประชาธิปไตยดูผิดที่
ผิดทางว่ามาจาก
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1) ความต่อเนือ่ งทางสังคมและวัฒนธรรม เกิดขึน้ ช้ามาก ท�ำให้
ต้องยอมรับต่อระบบอุปถัมภ์
2) ในด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะในชนบทยังยากจน ยังต้องได้รับการอุปถัมภ์จากผู้น�ำ
3) การปกครองแบบปิตุลาธิปไตยยังมีอยู่ โดยการปกครอง
ภายใต้รฐั ธรรมนูญ เน้นและให้ความสนใจในเชิงความหมายมากกว่าจะน�ำมา
ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ปั จ จั ย เรื่ อ งระบบอุ ป ภั ม ภ์ เ ป็ น รากฐานทางประวั ติ ศ าสตร์
เป็นวิถชี วี ติ และแฝงอยูใ่ นหลายมิติ ทัง้ ในระดับศูนย์กลางการปกครอง ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชุมชน ในองค์กร/หน่วยงาน และได้ปรับรูปแบบการให้ความ
อนุเคราะห์ พึ่งพา ช่วยเหลือเกื้อกูล และการตอบแทนผลประโยชน์ไปตาม
สภาพสังคมปัจจุบัน ดังนั้น หากส�ำนึกทางคุณธรรม ส�ำนึกในเรื่องส่วนรวม
และธรรมาภิบาลยังไม่สงู พอ ก็เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะลดอิทธิพลของระบบอุปภัมภ์
ลงได้ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติที่เป็นจริงด้วย โดย
ขึน้ อยูก่ บั โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมทีจ่ ะพึง่ พิงตัวเองมากขึน้ ตลอดจนระดับ
การศึกษาของประชาชน และการเติบโตของสังคมทีใ่ ช้เหตุผลตามความเป็น
จริง อีกทั้งจะต้องค�ำนึงด้วยว่าในขณะที่มีความพยายามที่จะปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงในเรือ่ งนี้ ระบบอุปถัมภ์เองก็เปลีย่ นรูปแบบไปในทางทีซ่ บั ซ้อน
และฝังลึกลงมากขึ้นด้วย
ระบบอุปภัมภ์และวิถีชีวิตแบบเอเชียได้มีอิทธิพลต่อแบบแผน
และกระบวนการประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งประเทศขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ โดยอาจมีระดับทีน่ อ้ ยในสิงคโปร์ทเี่ ป็นประเทศทีม่ คี วาม
เป็นธรรมาภิบาลสูงและมีแบบแผนการท�ำงานแบบสังคมตะวันตก แต่
ประเทศอืน่ ในอาเซียนต่างก็ได้รบั อิทธิพลในเรือ่ งนีอ้ ยูค่ อ่ นข้างมาก แม้แต่ไทย
มาเลเซีย และอินโดนีเซียที่มีการขยายตัวของชนชั้นกลาง
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ส่วนนักวิชาการไทย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ได้เขียนกรณีของไทยใน
บทความ การเมืองระบอบ “ลูกขุน/ลูกป๋าอุปถัมภ์” แบบประชาธิปไตย ว่า
การแสวงหาผู้อุปถัมภ์ได้ด�ำเนินไปทั้งในเมืองและชนบท โดยในชนบทนั้น
ผู้อุปถัมภ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองประชาธิปไตยด้วยการใช้นโยบาย
ประชานิยมเติมเต็มส่วนที่ชาวบ้านขาดไปในทางเศรษฐกิจ ผ่านการใช้กลไก
รัฐเพื่อกระจายทรัพยากรและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจให้กับพวกเขา
ในขณะทีใ่ นสังคมเมือง การแสวงหาผูอ้ ปุ ถัมภ์ในทางคุณธรรมผ่านความเป็น
มืออาชีพที่ไม่โกงกิน อาทิ ข้าราชการพลเรือนหรือทหาร มีขึ้นเพื่อคาน
อ�ำนาจนักการเมืองอุปถัมภ์จากชนบทมาโดยตลอด เพื่อปกป้องความได้
เปรียบในทางโครงสร้างผ่านนโยบายการพัฒนาประเทศที่เอื้อประโยชน์ให้
คนเมืองก่อนคนในชนบท อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมในเมือง การพัฒนา
เมืองและปล่อยให้คนชนบทเข้ามาเป็นแรงงาน
พิชญ์ฯ กล่าวด้วยว่า ปรากฏการณ์ของการเชิดชูผู้น�ำการเมือง
บางคนเป็นวีรบุรุษ เป็นอัศวิน เป็นผู้กู้วิกฤต และการแสดงออกถึงความ
ต้องการของพลเมืองในการเลือกผู้แทนนั้น ต่างก็เป็นความต้องการเลือก
“ผู้น�ำ” หรือ “ผู้อุปถัมภ์” นั่นเอง หรืออีกนัยหนึ่งนั้นประชาธิปไตยของ
ไทยกลับต้องการ “ผู้อุปถัมภ์” พอ ๆ กันทั้งในเมืองและชนบท
อย่างไรก็ดี ลิขิต ธีรเวคิน กล่าวว่า ระบบอุปถัมภ์มีส่วนที่ดีอยู่
มากมาย เป็นการช่วยเหลือผูเ้ สียเปรียบให้มโี อกาส แต่ระบบอุปถัมภ์จะต้อง
ไม่ทิ้งหลักคุณธรรม และว่าการน�ำคนที่รู้จักสนิทสนม หรือพรรคพวกมา
ท�ำงานในองค์กรไม่ใช่ของแปลก แต่บุคคลผู้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถ
และมีคุณภาพไม่แพ้ผู้อื่น และในแง่หนึ่งระบบอุปถัมภ์ก็มีอยู่ตามระดับมาก
น้อยในทุกสังคมแม้ในสังคมตะวันตก แต่สิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือระบบ
อุปถัมภ์เองจะต้องมีการปรับตัวไม่ให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับระบบ
ทีค่ วามเสมอภาคก�ำลังมีมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมแบบ
มีส่วนร่วมและมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
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3) วัฒนธรรมทางการเมือง ปัจจัยเรื่องนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิถีชีวิตและแบบแผนการปกครองดั้งเดิมของสังคมนั้น ๆ ซึ่งได้สร้างทัศนคติ
และความคุ้นเคยในการเข้าร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันไป และได้กลาย
มาเป็นแบบแผนประชาธิปไตยในปัจจุบันในระดับที่แตกต่างกันไปด้วย
โดยสังคมขนาดเล็ก เช่น บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์ หรือประเทศทีใ่ ช้การ
มีองค์กรที่เหนียวแน่นเพื่อผ่านการต่อสู้เพื่อเอกราช เช่น เวียดนามและลาว
จะยอมรั บ การมี ศู น ย์ ป กครองกลางได้ ง ่ า ยและยอมรั บ ความจ� ำ กั ด ของ
ประชาธิปไตย แต่สังคมขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนของชนชั้นกลางมากและ
การได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ประกอบกับความต้องการสิทธิเสรีภาพทาง
การเมืองเพื่อเกื้อหนุนต่อการด�ำเนินการทางเศรษฐกิจของตนก็จะต้องการ
การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมืองในขอบเขตที่ก ว้างขึ้ น และเรี ย กร้ อ งระดั บ
ความเป็นประชาธิปไตยที่สูงขึ้น เช่น ในกรณีของไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย รวมทั้งการพัฒนาการเมืองที่ก�ำลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์
ประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองบ่งชีถ้ งึ ระดับการยอมรับอ�ำนาจ
ของแต่ละสังคม และมีผลต่อความพอใจต่อความเป็นประชาธิปไตยว่า
เป็นไปในระดับใด ดังเช่น กรณีของอินโดนีเซียที่เป็นสังคมมุสลิมและอยู่กัน
กระจัดกระจายตามเกาะแก่ง มีลักษณะทางท้องถิ่นนิยมสูง ก็จะแสดงออก
ทางการเมืองแบบรุนแรงและเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยในระดับสูง
หรือกรณีฟิลิปปินส์ที่ชอบการแสดงออกทางสังคมชอบใช้โวหาร และมี
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมสูง ก็จะเรียกร้องประชาธิปไตยในระดับที่เข้มข้น
เช่ น กั น ในขณะที่ ค นไทยมี ค วามคุ ้ น เคยกั บ การปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และอยูภ่ ายใต้การปกครองของฝ่ายทหารมาหลายครัง้
ก็ได้ยอมรับการปกครองที่ก�ำหนดโดยส่วนกลางได้ง่ายเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น
การปฏิวตั ริ ฐั ประหารในแต่ละครัง้ ก็ได้ทำ� ให้กระบวนการเรียนรูป้ ระชาธิปไตย
ผ่านการเลือกตัง้ หยุดชะงัก ขาดความต่อเนือ่ ง ก็ทำ� ให้ประชาชนขาดทักษะและ
การเรียนรูท้ จี่ ะใช้สทิ ธิของตน อย่างเหมาะสมผ่านระบบประชาธิปไตยตัวแทน
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4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ระดับการเข้าร่วมทางการเมือง
เป็นประเด็นส�ำคัญที่แยกแยะให้เห็นความแตกต่างของระดับความเป็น
ประชาธิปไตยของอาเซียนแต่ละประเทศ โดยประเทศที่ปกครองในระบบ
พหุนิยม เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จะเห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับที่สูงกว่า ส่วนกัมพูชาแม้จะดูเหมือนว่าเปิดโอกาสให้มี
กิจกรรมของพรรคการเมืองและมีการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน
แต่ก็มีลักษณะของการควบคุมพรรคฝ่ายค้าน และการชี้น�ำทางการเมือง
จากฝ่ายรัฐบาลในระดับค่อนข้างสูง ในขณะที่ประเทศที่ปกครองในระบบ
สังคมนิยม ได้แก่ เวียดนามและลาวมีการเข้าร่วมทางการเมืองไม่มากนัก
เพราะอยู่ภายใต้การชี้น�ำและก�ำกับโดยพรรคคอมมิวนิสต์ หรือเรียกว่า
เป็นประชาธิปไตยแบบชี้น�ำ และกรณีของบรูไนดารุสซาลามก็มีการเข้าร่วม
ทางการเมื อ งแบบจ� ำ กั ด เช่ น กั น เพราะเป็ น สั ง คมขนาดเล็ ก ที่ ร ะบบ
พรรคการเมืองแบบพหุนิยมไม่เข้มแข็ง และรัฐบาลซึ่งมีฐานะดีก็สามารถให้
ความอยู่ดีกินดีกับประชาชนได้ในระดับที่น่าพอใจ จึงไม่มีความต้องการที่จะ
แสดงออกในทางการเมืองที่แตกต่างไปจากการบริหารจัดการของรัฐบาล
ส�ำหรับสิงคโปร์ แม้จะมีระบบการเมืองแบบเปิด แต่กม็ ลี กั ษณะ
ของการควบคุมค่อนข้างสูง โดยอ้างเหตุผลเรื่องการรักษาเอกภาพและ
ความมีเสถียรภาพของประเทศ โดยมีการควบคุมและจ�ำกัดบทบาทของพรรค
ฝ่ายค้านด้วยวิธีการต่าง ๆ และจ�ำกัดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็น
ทีม่ คี วามละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเรือ่ งการปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ เนือ่ งจากเกรง
ความแตกแยกระหว่างชาวจีน ชาวมุสลิม และชาวอินเดีย โดยเป็นการ
ควบคุมทั้งในลักษณะของการใช้เหตุผลที่เหนือกว่าและการให้รางวัลอย่าง
ไม่เป็นทางการต่อผู้ที่ให้ความภักดีต่อรัฐบาล หรือการลงโทษทางการเมือง
ต่อผู้ที่คัดค้านหรือต่อต้านรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องการได้เหรือเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ท�ำให้ประชาชนรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยและหวาดกลัวทีจ่ ะวิพากษ์วจิ ารณ์
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รัฐบาลและหวั่นเกรงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ส่วนเมียนมาร์ แม้จะเคยจ�ำกัดการเข้าร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนด้วยเหตุผลที่เกรงปัญหาเอกภาพของชาติในลักษณะที่คล้ายคลึง
กับสิงคโปร์ก็ตาม แต่ก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อฝ่ายรัฐบาลเมียนมาร์
ได้ยอมปล่อยให้นางออง ซาน ซูจี มีบทบาททางการเมืองได้อีก และท�ำให้
พรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้ามาร่วมทางการเมืองในระบบแทนการต่อต้าน
นอกระบบเช่นแต่กอ่ น จึงมีแนวโน้มว่าการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน
จะเป็นไปอย่างคึกคักขึ้น โดยเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า และหาก
ยินยอมให้นางออง ซาน ซูจี สมัครชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีได้ ก็จะเป็น
พัฒนาการที่ส�ำคัญมาก
การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง
ผู้แทนอย่างอิสระ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอและมีตัวเลือกอย่างเหมาะสม
การตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายบริหาร และการแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นในลักษณะของตัวบุคคล
หรือกลุ่มองค์กรทางการเมือง จึงเป็นเนื้อหาของประชาธิปไตยมากกว่าการ
ให้สทิ ธิในการเข้าคูหาการเลือกตัง้ เท่านัน้ และใช้เป็นเกณฑ์ทจี่ ะวัดได้วา่ ระดับ
ความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศอาเซียนมีมากน้อยเพียงใด โดยเรือ่ ง
คุณภาพของการมีส่วนร่วมจะต้องพิจารณาอีกหลายปัจจัยประกอบกัน
5) บทบาทของพรรคการเมื อ ง สั ง คมที่ มี พ รรคการเมื อ งที่ มี
อุดมการณ์จะเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้มากกว่าสังคมที่ใช้
พรรคการเมืองเป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าสู่อ�ำนาจทางการเมือง ซึ่งสภาพ
ทางสังคมในอาเซียนท�ำให้เห็นลักษณะของพรรคการเมืองในลักษณะหลัง
มากกว่าในลักษณะแรก โดยพรรคการเมืองมุง่ ทีจ่ ะช่วงชิงทีน่ งั่ ในสภามากกว่า
ทีจ่ ะมุง่ ผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในประเทศตามแนวทางทีป่ ระกาศต่อ
สาธารณชน ดังนั้น จึงเห็นการก่อเกิดและการล้มเลิกพรรคการเมืองได้ง่าย
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ในหลายประเทศ และท�ำให้ขาดฐานมวลชนที่ภักดีต่อพรรคการเมืองดังเช่น
ที่ปรากฏในสังคมตะวันตก โดยในส่วนของผู้เลือกตั้งก็จะให้ความส�ำคัญต่อ
ตัวบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและผลประโยชน์ท่ีพรรคการเมืองจะหยิบยื่น
ให้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมากกว่าที่จะค�ำนึงถึงนโยบายของแต่ละ
พรรคอย่างแท้จริง
ผลจากการนีท้ ำ� ให้ประชาธิปไตยในหลายประเทศในอาเซียนอยู่
ในสภาพล้มลุกคลุกคลาน มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้ง่าย รวมทั้งเกิด
กลุ่มการเมืองนอกสภาที่เคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่กลุ่มตนต้องการ
โดยไม่ผูกโยงกับพรรคการเมือง พรรคการเมืองจึงไม่มีความเป็นสถาบัน
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากเพียงพอ ไม่เป็นองค์กรทางการเมืองทีส่ ร้างการเรียนรู้
ในอุดมการณ์ของพรรค และไม่เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยของชุมชน
อย่างไรก็ดี ก็มีข้อพึงระวังว่าความเข้มแข็งของพรรคการเมืองก็
สามารถสร้างกรอบวัดการพัฒนาประชาธิปไตยได้เช่นกัน เช่น พรรคการเมือง
ในสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีความเข้มแข็งมาก มีการด�ำเนินการตามนโยบาย
และอุดมการณ์ของพรรคได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่เมื่อได้เป็น
ฝ่ายรัฐบาลก็ได้สร้างก�ำแพงปิดกัน้ การเติบโตของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน และ
ได้ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรวมไปในระดับหนึ่ง โดยยกเหตุผล
เรื่องเอกภาพและความสามารถของประเทศเป็นส�ำคัญ หรือพรรคการเมือง
ในประเทศที่ปกครองในระบบสังคมนิยม เช่น เวียดนามและลาว แม้ว่าจะ
สามารถด� ำ เนิ น นโยบายตามอุ ด มการณ์ ข องพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ที่ เ ป็ น
ฝ่ายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็จ�ำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเสมอภาคในประเทศไปด้วย
6) บทบาทของฝ่ า ยทหาร ประเทศในอาเซี ย นหลายประเทศ
เคยผ่านการปกครองภายใต้ฝา่ ยทหารมาแล้ว เช่น ไทย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย
เมียนมาร์ ซึง่ ภายใต้รปู แบบการปกครองดังกล่าว คือการงดหรือจ�ำกัดความ

พีรศักย์ จันทวรินทร์

249

เป็นประชาธิปไตยนั่นเอง และแต่ละประเทศก็ได้ก้าวพ้นการปกครองใน
ระบบภายใต้ฝ่ายทหารไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในระดับที่แตกต่างกัน
ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับรากลึกของอิทธิพลของฝ่ายทหารในแต่ละประเทศ และ
การจัดดุลยภาพทางการเมืองระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารในสังคม
ยุคใหม่ที่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและอิทธิพลจากต่างประเทศ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ได้มีอิทธิพลก�ำหนดความเป็นไปภายในประเทศด้วย
ในกรณีฟิลิปปินส์ ฝ่ายทหารถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
มากกว่าที่จะขึ้นมากุมอ�ำนาจทางการเมืองเองโดยตรง ซึ่งคงเป็นเพราะ
การวางพื้นฐานของระบบการเมืองโดยสหรัฐฯ (ในยุคที่เป็นเจ้าอาณานิคม)
มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะให้ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายน�ำ และเป็นไปตาม
ความเป็นจริงทีฝ่ า่ ยการเมืองเป็นฝ่ายทีก่ มุ อ�ำนาจทางเศรษฐกิจมิใช่ฝา่ ยทหาร
ส่วนกรณีอินโดนีเซีย ฝ่ายทหารมีบทบาทก�ำกับในระดับที่สูงกว่าในยุคของ
ประธานาธิบดีซกู าร์โนและซูฮาร์โต แต่กย็ งั ใช้อทิ ธิพลทางอ้อมต่อกระบวนการ
ตัดสินใจมากกว่าการเข้าไปมีบทบาทโดยตรง แล้วฝ่ายทหารถูกลดบทบาท
และอิทธิพลลงในช่วงการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย จากนั้นได้ถูกปรับ
บทบาทให้เป็นประชาธิปไตยมากขึน้ และให้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับของพลเรือน
ในยุคประธานาธิบดียโู ดโยโนซึง่ เป็นอดีตผูน้ ำ� ทหารแนวปฏิรปู อย่างไรก็ตาม
กล่าวกันว่าอิทธิพลของฝ่ายทหารในอินโดนีเซียยังมีอยู่ไม่น้อยในฐานะ
ของผู้คุ้มครองและผู้พิทักษ์ และยังคงมีบทบาทอยู่หลังฉากในฐานะผู้เล่น
ตั ว ส� ำ คั ญ ทางการเมื อ ง ทั้ ง นี้ บทบาทของทหารในอนาคตขึ้ น อยู ่ กั บ
ประธานาธิบดีคนต่อ ๆ ไปด้วยว่ามีความสามารถในการน�ำประเทศเพียงไร
และจะใช้ทหารเป็นเครื่องมือสนับสนุนทางการเมืองหรือไม่
ในกรณีกมั พูชา ฝ่ายทหารอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของฝ่ายการเมือง
เช่นกัน แต่ก็เป็นกลุ่มการเมืองที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองก�ำลังปลดแอก
ภายใต้การมีอิทธิพลของเวียดนามที่เข้ามายึดอ�ำนาจจากสมเด็จนโรดม สีหนุ
และได้ใช้ทหารเป็นก�ำลังในการสถาปนาการมีอ�ำนาจทางการเมืองต่อเนื่อง
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มาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน
ในกรณีของไทย ฝ่ายทหารได้เข้ามามีอ�ำนาจสลับกับบทบาท
ของรัฐบาลพลเรือนมาตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข แล้วได้วา่ งเว้นการมีบทบาท
โดยตรงตั้งแต่สิ้นยุคของพลเอกสุจินดา คราประยูร แต่เมื่อเกิดการตีบตัน
ทางการเมืองในปี 2549 ฝ่ายทหารก็ได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง
แล้ววางระบบใหม่ จากนั้นได้ถอยไปมีบทบาทอยู่ไม่ห่างนักในช่วงการฟื้นฟู
รัฐบาลพลเรือน และยังคงเป็นตัวเล่นทางการเมืองที่มีความส�ำคัญมากต่อ
การเมืองไทย
ส่วนในกรณีมาเลเซียและสิงคโปร์ (ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของ
มาเลเซีย) ฝ่ายทหารอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของรัฐบาลพลเรือน อันเนือ่ งมาจาก
บทบาทในอดีตของขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชที่ใช้การเคลื่อนไหวเรียกร้อง
โดยมีพลเรือนเป็นผู้น�ำ มิใช่โดยการต่อสู้ด้วยก�ำลังเพื่อเอกราช ประกอบกับ
อิทธิพลของระบบการเมืองที่อังกฤษได้วางรากฐานไว้ให้ฝ่ายพลเรือนเป็น
ฝ่ายน�ำ ท�ำให้ไม่มีการสร้างผู้น�ำกองทัพให้ขึ้นมาเป็นผู้น�ำทางการเมือง
ส�ำหรับประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม เช่น เวียดนาม
และลาว ฝ่ายทหารอยู่ภายใต้การก�ำกับของพรรคคอมมิวนิสต์ และเป็น
เครือ่ งมือของพรรคในการปกครอง การเข้ามามีอำ� นาจของฝ่ายทหารอาจมิใช่
เพื่อการกอบโกยอ�ำนาจและความมั่งคั่งเสมอไป หากแต่เพื่อควบคุมระบบ
การเมืองในบางช่วงที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการเสียเอกภาพและ
ความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นคุณค่าที่ฝ่ายทหารให้ความส�ำคัญ ดังนั้น
บทบาทของฝ่ายทหารจึงอาจเกื้อกูลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้ด้วย
หากด�ำเนินการปฏิรูปอย่างแท้จริง แล้วถอนตัวออกไปอย่างเหมาะสม
7) บทบาทขององค์กรอิสระ ความต้องการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้น
ในหลายประเทศอาเซียนถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมือง
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ที่ควรมีในสังคมประชาธิปไตย เพื่อตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ อย่างไรก็ดี
หลายประเทศก็มีค�ำอธิบายที่จะใช้การตรวจสอบภายใต้กลไกปกติที่มีอยู่
ในกรณีของไทยมีการจัดตัง้ องค์กรอิสระขึน้ หลายองค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี 2540 และ 2550 ที่ส�ำคัญได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมกฎหมายและการปฏิบัติใน
ทางการเมืองไม่ให้ขดั กับรัฐธรรมนูญ ท�ำให้ระบบการเมืองและระบบราชการ
เป็นไปโดยสุจริตและชอบธรรม และให้การปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
ในกรณีของมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย
แบบจารี ต ประเพณี ไ ม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ โดยให้ อ� ำ นาจแก่
ศาลยุติธรรมสูงสุดในการพิจารณาความเกี่ยวกับประเด็นโต้แย้งในเรื่อง
รัฐธรรมนูญ
บทบาทขององค์กรอิสระสามารถเป็นทั้งคุณและโทษให้แก่
ประชาธิปไตยได้ โดยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ท�ำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระนั้นๆ
ด้ ว ย โดยหากมี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละวิ นิ จ ฉั ย กรณี ต ่ า ง ๆ อย่ า งอิ ส ระ
เป็นกลาง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม ก็จะได้รับการยอมรับในค�ำตัดสิน
แต่หากค�ำวินิจฉัยเป็นที่เคลือบแคลงกังขาก็จะท�ำให้ขาดความเชื่อถือ ทั้งนี้
โดยทัว่ ไปแล้วองค์กรอิสระในอาเซียนก็ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นอย่างดีและเกือ้ กูล
ต่อระบอบประชาธิปไตย
8) อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และปัจจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพล
ทางการเมืองและสังคม เทคโนโลยีการสือ่ สาร การเลียนแบบทางสังคม และ
การใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศในภูมิภาคด้วย
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การกดดันของสังคมตะวันตกต่อการเมื อ งในเมี ย นมาร์ เ ป็ น
ตั ว อย่ า งอั น ดี ข องการใช้ อิ ท ธิ พ ลจากภายนอกเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ประชาธิปไตย แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของฝ่ายตะวันตกเอง
ในการใช้ประโยชน์จากเมียนมาร์และในการเข้ามามีบทบาทในเมียนมาร์
อี ก ทั้ ง การมี อิ ท ธิ พ ลยั ง รวมถึ ง การเลี ย นแบบซึ่ ง กั น และกั น ในภู มิ ภ าค
โดยกระแสการเปลีย่ นแปลงทางประชาธิปไตยในประเทศหนึง่ ได้สง่ ผลให้เกิด
การขับเคลื่อนทางการเมืองในท�ำนองเดียวกันในประเทศใกล้เคียงด้วย
9) ผู้น�ำและความสามารถของรัฐบาล การพัฒนาประชาธิปไตย
จะเปิดกว้างมากเพียงไรขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น�ำทางการเมืองและความ
สามารถของรัฐบาลในการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยด้วย
กรณีนเี้ ห็นได้จากประชาธิปไตยในมาเลเซียและสิงคโปร์ทมี่ ผี นู้ ำ�
และรัฐบาลทีม่ คี วามเข้มแข็งทีก่ ำ� กับการพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นไปอย่าง
ค่อนข้างราบรื่นเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค หรือวิสัยทัศน์
ของผู้น�ำทหารของเมียนมาร์ที่ยอมรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย
ตลอดจนบทบาทของผู้น�ำการเมืองแนวปฏิรูปในประเทศอาเซียนอื่น ๆ
10) รัฐธรรมนูญในฐานะกติกาประชาธิปไตย ประเทศทีม่ รี ปู แบบ
การปกครองแบบรวมศูนย์ เช่น เวียดนาม ลาว หรือระบอบประชาธิปไตย
แบบจ�ำกัด เช่น สิงคโปร์ และกัมพูชา มีรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับต่อเนื่อง
มาเป็นเวลานาน ซึ่งการที่ไม่ปรากฏแรงต่อต้านหรือเรียกร้องในประเด็น
รัฐธรรมนูญน่าจะเนื่องมาจากได้รับการยอมรับว่าเป็นกติกาทางการเมือง
ที่สามารถสนองประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กับกลุ่มต่าง ๆ
ทางสังคมได้
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แต่ ส� ำ หรั บ ประเทศที่ ใช้ ร ะบบการเมื อ งแบบหลายพรรค
การต่อสู้เรื่องกติกาหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับกันเป็นไป
อย่ า งเข้ ม ข้ น มากกว่ า อาทิ อิ น โดนี เซี ย ที่ ใช้ เวลาถึ ง 7 ปี ใ นการแก้ ไข
รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ได้วางหลักเกณฑ์ทางการเมือง
ที่เป็นที่ยอมรับกันและท�ำให้การเมืองของอินโดนีเซียมีเสถียรภาพมากกว่า
หลายประเทศในอาเซียน
มาเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับและไม่ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงมาเป็นเวลานานแล้ว ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่จะให้สิทธิแก่
คนเชื้อสายมาเลย์เหนือกว่าคนเชื้อสายอื่น อันถือว่าไม่ได้ให้ความเสมอภาค
และเป็นธรรมอย่างทีค่ วร แต่กท็ ำ� ให้การเมืองของมาเลเซียมีเสถียรภาพในเชิง
กติกาการเมืองเช่นกัน
ส�ำหรับประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ ทั้งฉบับที่
ร่างโดยกลไกรัฐสภาและที่ร่างโดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการปฏิวัติ
รัฐประหาร โดยรัฐธรรมนูญทีย่ อมรับกันว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากทีส่ ดุ
คือฉบับปี 2540 ซึง่ เป็นฉบับเดียวทีย่ กร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญทีส่ มาชิก
ล้วนมาจากการเลือกตัง้ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดการจัดตัง้ องค์กร
อิสระเพื่อตรวจสอบทางการบริหารและการเมืองหลายองค์กร แต่ต่อมา
ได้ถูกยกเลิกโดยการรัฐประหารในปี 2549 แล้วยกร่างและประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 แต่กลุม่ การเมืองทีข่ นึ้ มามีอำ� นาจก็มคี วามประสงค์
จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ซึ่งเป็น
ประเด็นขัดแย้งทางการเมืองกับกลุ่มที่ยังมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่เดิม
โดยความขัดแย้งในประเด็นนีเ้ ป็นทีห่ วัน่ วิตกว่ามีความสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงได้ ทั้งนี้ ความขัดแย้งเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในไทยสะท้อนถึงการมีความเห็นที่ยังไม่ลงตัวในเรื่องกติกา
ทางการเมืองเช่นกัน และคงต้องใช้เวลาในการสร้างความเห็นชอบให้เกิดขึน้
ในบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเมืองและในหมู่สาธารณชน

254

ประชาธิปไตยในอาเซียน

บทที่ 5: สรุปและข้อคิดเห็น
การส� ำ รวจประชาธิ ป ไตยในอาเซี ย นจะเห็ น ได้ ว ่ า ประชาธิ ป ไตย
มีหลายรูปแบบ โดยขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยแวดล้อมหลายประการ อาทิ พืน้ ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ สภาพทางสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง และบทบาทของ
บุ ค ลากรและสถาบั น ทางการเมื อ ง เป็ น ต้ น ซึ่ ง อาเซี ย นที่ เ ป็ น องค์ ก รที่
รวมตัวกันแบบหลวม ๆ และยึดถือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
กันและกัน ก็ไม่ได้กำ� หนดหลักการเรือ่ งประชาธิปไตยหรือก�ำหนดอุดมการณ์
ทางการเมืองไว้อย่างเคร่งครัด เพียงแต่ผลักดันให้มีการปกครองตามหลัก
ของกฎหมายและมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักยึดถือ ดังนั้น ประชาธิปไตยใน
อาเซียนจึงมีหลายระดับ ตั้งแต่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แบบสังคมนิยม
แบบจ�ำกัดการเข้าร่วม และแบบหลายพรรค โดยมีระดับการเปิดกว้างทาง
การเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนที่
แตกต่างกัน โดยแต่ละประเทศก็มีเหตุผลของระบบการเมืองของตน โดยจะ
เห็นว่ามีหลายประเทศในอาเซียนทีไ่ ม่มรี ะดับความเป็นประชาธิปไตยมากนัก
ตามเกณฑ์สากล ไม่วา่ จะในเชิงรูปแบบหรือในเนือ้ หาเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน แต่กป็ รากฏว่าเป็นสังคมทีม่ เี สถียรภาพและอ�ำนวยความอยูด่ ี
กินดีแก่ประชาชนได้ในระดับที่น่าพอใจ
ระดั บ ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยไม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ จ ะก� ำ หนด
พลังอ�ำนาจของประเทศ และไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดที่จะบอกได้ว่าสังคมใด
มีคุณภาพมากกว่ากัน หรือท�ำให้ประชาชนมีความสุขและมีความพอใจใน
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้มากกว่ากัน เพราะขึน้ อยูก่ บั การท�ำหน้าที่
รัฐบาล และการด�ำเนินนโยบายบริหารประเทศของรัฐนั้น ๆ ด้วย ดังเช่น
สิงคโปร์ได้ชอื่ ว่าเป็นรัฐทีม่ ปี ระชาธิปไตยแบบจ�ำกัด แต่กม็ ชี อื่ เสียงในการเป็น
รัฐที่มีธรรมาภิบาลสูง มีก�ำลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจสูงทัดเทียมกับประเทศ
ตะวั น ตก หรื อ มาเลเซี ย ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ งอย่ า งเท่ า เที ย มกั บ
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ทุกชนชาติ แต่ก็ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ สถานะทางเศรษฐกิจ และ
เกียรติภูมิของประเทศได้อย่างดี ส่วนเวียดนามก็เป็นประเทศที่มีความจ�ำกัด
ทางประชาธิ ป ไตยเช่ น กั น แต่ ก็ ส ามารถพั ฒ นาประเทศให้ รุ ด หน้ า ไป
อย่างรวดเร็ว หรือในกรณีของลาวที่ปกครองในรูปแบบเดียวกับเวียดนาม
แต่กอ็ าจถือว่ามีระดับความเป็นประชาธิปไตยทีเ่ หมาะกับขนาดของประเทศ
จ�ำนวนประชากรและก�ำลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ในขณะเดียวกันประชาธิปไตยมิใช่เป็นเพียงรูปแบบ การเลือกตัง้ และ
การมีรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าประเทศนั้น ๆ มีความเป็นประชาธิปไตย
จริงหรือไม่ การเลือกตัง้ อาจเป็นเพียงวิธกี ารเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อ�ำนาจทางการเมือง
โดยไม่ได้ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในขณะที่รัฐธรรมนูญของ
หลายประเทศก็ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยมีข้อจ�ำกัด
ตามบริบททางการเมืองในแต่ละประเทศ ดังนั้น จึงเกิดความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นกติกาที่เป็นที่ยอมรับกันมากกว่า
เดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองและหาฉันทามติ
ประชาธิปไตยยังมิใช่เป็นเรื่องที่มองเพียงปรากฏการณ์ช่วงขณะใด
ขณะหนึ่ง หรือมองเพียงว่าสังคมนั้นก�ำลังมีความสงบหรือก�ำลังเกิดความ
วุน่ วายทางการเมืองหรือไม่ แต่ควรมองเป็นกระบวนการในระยะยาว เพราะ
สังคมที่ดูมีความสงบอาจเป็นเพราะอยู่ภายใต้การควบคุมหรืออาจก�ำลัง
เกิดภาวะคุกรุ่นที่รอการประทุ ส่วนสังคมที่ดูวุ่นวายอาจอยู่ในระยะของการ
ปรับตัว เรียนรู้ และเปลี่ยนผ่านไปสู่ดุลยภาพที่ดีกว่าเดิม
ความสามารถของผู้น�ำทางการเมืองและความสามารถของรัฐบาลใน
การบริหารประเทศและจัดการทางการเมือง โดยเฉพาะต่อประเด็นความ
ขัดแย้งทางการเมือง ก็นบั เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการทางประชาธิปไตยของ
แต่ละสังคม โดยหากมีผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ดี มีบารมี มีความสามารถในการ
ด�ำเนินการทางการเมืองได้ดี ก็จะท�ำให้เกิดพัฒนาการในทางบวกในระยะยาว
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แม้ว่าจะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง อีกทั้งต้องค�ำนึงว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของ
กระบวนการที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน ลักษณะทางสังคม อ�ำนาจ
ต่อรองทางการเมือง และขึน้ อยูก่ บั การน�ำประชาธิปไตยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างพลังอ�ำนาจของประเทศได้อย่างไร มิใช่การใช้
สิทธิเสรีภาพและโอกาสทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือด�ำเนินการ
ทางการเมืองอย่างไร้ความรับผิดชอบ
การหารูปแบบประชาธิปไตยทีเ่ หมาะสมจึงไม่สามารถเลียนแบบกันได้
และไม่สามารถบอกได้วา่ แบบไหนจะดีกว่ากัน โดยขึน้ อยูก่ บั สภาวะแวดล้อม
ทางการเมืองและสังคมที่แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับว่าจะน�ำประชาธิปไตย
ทีม่ อี ยูไ่ ปให้ให้เกิดพลังอ�ำนาจของประเทศได้อย่างไร ในขณะทีก่ เ็ ห็นการปรับ
เพิ่ ม ระดั บ ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยในหลายประเทศในอาเซี ย น แม้ ว ่ า
บางกรณีจะไม่ใช่การปรับเปลีย่ นระบอบทีม่ คี วามจ�ำกัดทางประชาธิปไตยไป
สู่ระบบพหุนิยมก็ตาม โดยปรากฏพัฒนาการในทางบวกในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย อาทิ การลดและปรับบทบาทของฝ่ายทหาร การให้สิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองแก่ประชาชนมากขึ้น มีการเข้าร่วมทางการเมืองใน
ระดับที่สูงขึ้น การเพิ่มการตรวจสอบทางการเมือง การพัฒนาบทบาทของ
พรรคการเมือง และการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตยุติธรรม
เป็นต้น ซึ่งเป็นที่หวังว่าจะเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยในอาเซียนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศในอาเซียนจะรวมตัวกัน
เป็นประชาคมการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เหนียวแน่นขึ้น ก็น่าจะส่งผล
ต่อการเรียนรู้และถ่ายทอดในเรื่องประชาธิปไตยด้วย
ประชาธิปไตยจึงไม่ได้มเี พียงรูปแบบเดียว รวมทัง้ ในกรณีของประเทศ
ในอาเซียน โดยไม่จำ� เป็นทีท่ กุ ประเทศจะต้องมีระดับความเป็นประชาธิปไตย
ในทางทฤษฎีอย่างเท่าเทียมกัน หากแต่เป็นเรือ่ งของการปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมทางการเมือง และการจัดดุลอ�ำนาจของสังคม
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นั้น ๆ อย่างไรก็ดี ประชาธิปไตยในรูปแบบใด ๆ พึงค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน พึงยึดถือการมีกติกาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ เปิดโอกาส
ต่อการเข้าร่วมและการใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างเหมาะสม หรือ
การมีรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับและใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ต้องมีการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม และยึดถือหลักนิติธรรมในการปกครอง
และการบริหารจัดการ
โดยเนื้อแท้แล้ว ประชาธิปไตยของแต่ละสังคม คือ กระบวนการต่อสู้
และจัดสรรอ�ำนาจระหว่างกลุ่มการเมือง การตกลงและก�ำหนดกติกาทาง
การเมือง การด�ำเนินการทางนโยบาย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน เพียงแต่มคี วามแตกต่างกันไปในรายละเอียด อาทิ ขอบเขตของ
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ และการเคารพเหตุผล และระดับ
ของนิติธรรมในทางการเมือง
ในการนี้ การเรียนรูป้ ระสบการณ์ประชาธิปไตยของประเทศเพือ่ นบ้าน
และการเรียนรู้ข้อดี ข้อด้อยของสังคมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะ
ประเทศที่มีระบบการปกครองแบบเดียวกัน และมีตัวเล่นทางการเมืองที่มี
บทบาทในท�ำนองเดียวกัน จึงเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย
ในประเทศไทยเอง ได้แก่ การสร้างส�ำนึกประชาธิปไตย การพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมื อ งให้ มี คุ ณ ภาพการพั ฒ นาพรรคการเมื อ งให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
การสนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
ประชาชน การจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม การใช้สิทธิเลือกตั้ง
อย่างชาญฉลาด การต่อสู้กับกลุ่มธุรกิจการเมือง การมีบทบาทที่เหมาะสม
ของฝ่ายทหาร การเสริมสร้างการตรวจสอบทางการเมืองที่เที่ยงธรรม
ตลอดจนการตกลงกติกาและการหาทางออกทางการเมือง และที่ส�ำคัญ คือ
การให้การเมืองมีความยึดโยงกับประชาชนและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมอย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในเรื่องนี้เป็นการส�ำรวจประชาธิปไตยในเบื้องต้น อีกทั้ง
มุมมองต่อประชาธิปไตยก็มีหลายบริบท ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาจศึกษาเพิ่มเติม
ที่จะท�ำให้สามารถเปรียบเทียบความเป็นประชาธิปไตยในประเทศอาเซียน
ได้ในรายละเอียด และจะท�ำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งหลายของไทยได้ดีขึ้นด้วย
ในส่วนของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยและประเทศในอาเซียน
ควรค� ำ นึ ง ถึ ง การสร้ า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งประชาธิ ป ไตยที่ เ กื้ อ กู ล
ต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ และการให้โอกาสแก่ประชาชน
ในการมีประสบการณ์เรียนรูผ้ ลดีผลเสียของการตัดสินใจทางการเมืองของตน
โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งตามก�ำหนดเวลา โดยไม่ถูกแทรกแซงทาง
การเมือง และการส่งเสริมการปฏิบัติทางประชาธิปไตยในบริบทต่าง ๆ ของ
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยแบบพหุนิยม
ส�ำหรับประชาธิปไตยของไทย อาจดูอ่อนแอลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอาเซียนบางประเทศ อันเป็นผลให้สถานะและพลังอ�ำนาจของ
ประเทศไม่โดดเด่นอย่างที่ควรจะเป็น แต่ก็ถือว่าระดับความตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนมีสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก และควรพยายามให้มี
การต่อสูก้ นั ทางการเมืองในระบบซึง่ จะเป็นกระบวนการทีจ่ ะท�ำให้ประชาธิปไตย
มี ค วามเข้ ม แข็ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ ท ้ า ทายที่ สั ง คมไทยจะต้ อ งใช้
ความอดทน อดกลั้น และร่วมมือกันหาทางออกของการแบ่งขั้วที่รุนแรง
ในทางการเมือง เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และเป็น
พลังอ�ำนาจของประเทศต่อไป

*****
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: กรณีหลักความเสมอภาคและ
ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์*

บทน�ำ
ในปี 2491 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ค.ศ. 1948
ซึง่ ข้อ 1 กล่าวไว้วา่ “มนุษย์ทงั้ หลายเกิดมามีอสิ ระและเสมอภาคกันในศักดิศ์ รี
และสิ ท ธิ ต่ า งในตนมี เ หตุ ผ ลและมโนธรรมและควรปฏิ บั ติ ต ่ อ กั น ด้ ว ย
จิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” ถือเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นรูปธรรมที่สากลเป็นครั้งแรก ทั้งที่แนวคิดของสิทธิมนุษยชนได้รับ
อิทธิพลความคิดมาจากแนวคิดหลักกฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ
ของมนุษย์มาตัง้ แต่ยคุ กรีกโบราณ ส�ำหรับประเทศไทยหลังจากได้ลงคะแนน
เสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในปี 2491 แล้ว ได้มีการน�ำหลักการดังกล่าว
มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2492 ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน จนกระทัง่ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซึง่ ก�ำหนดให้มอี งค์กรคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนไทยเป็นครัง้ แรก คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 3 ให้คำ� นิยาม “สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิศ์ รี
* รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ
รับรองหรือคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมาย
ไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
จากค�ำกล่าวและค�ำนิยามดังกล่าวเห็นได้ว่า ความเสมอภาคเป็นหลักการ
ส�ำคัญหนึ่งของสิทธิมนุษยชนนอกเหนือจากสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเสาหลักทีส่ ำ� คัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เช่นเดียวกันกับการเป็นหลักการส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพียงการบัญญัติเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไม่อาจท�ำให้สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได้ รั บ การคุ ้ ม ครองอย่ า งใด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้นั้น อาจถูกละเมิดจากการใช้อ�ำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็น
การใช้อ�ำนาจรัฐโดยผ่านทางองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร หรือองค์กร
ตุลาการ รัฐธรรมนูญไทยได้ให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้
โดยบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29
ว่า การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำ
มิได้ เว้นแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจ เฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ โดยจ�ำกัดเท่าที่จ�ำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระ
ส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีหรือแก่บุคคลเป็นการเฉพาะ
เจาะจง อีกทั้ง ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรา
กฎหมายนั้ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนได้ รั บ
การคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีองค์กร
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐดังกล่าว ส�ำหรับองค์กรที่ท�ำหน้าที่
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้อ�ำนาจรัฐ
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โดยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
หลักความเสมอภาคถือเป็นหลักส�ำคัญในการรับรองและคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนหลักการหนึง่ ทีม่ าจากการทีส่ ทิ ธิและเสรีภาพของ
มนุษย์จะถูกจ�ำกัดได้แต่โดยกฎหมายเท่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่ามนุษย์
ทุกคนจะมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หลักความเสมอ
ภาคสามารถน� ำ มาใช้ ใ นการตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ ไม่ ว ่ า เป็ น ฝ่ า ย
นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการได้ แม้มิได้มีการบัญญัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เนื่องจากหลักความเสมอภาคเป็น
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ ซึง่ ย่อมได้รบั การยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าเป็น “หลัก
รัฐธรรมนูญทัว่ ไป” ในการเป็นกรอบคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ส�ำหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองหลักดังกล่าวมาโดยตลอด
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ใน
มาตรา 301 โดยเป็นบทบัญญัติว่าด้วยหลักความเสมอภาคทั่วไปและความ
เสมอภาคเฉพาะเรื่อง รวมทั้งหลักข้อห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรมีหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมาย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง มี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นา
1

รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
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หลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ โดยในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็น
บทบาทพิทักษ์ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพื่อมิให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในเรือ่ งนีร้ ฐั ธรรมนูญ
ได้บัญญัติในท�ำนองเดียวกันไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2489) ที่ให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรควบคุมกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ
ส�ำหรับระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้วางระบบการตรวจ
สอบไว้ใน 2 ช่วง คือ ก่อนทีจ่ ะประกาศใช้เป็นกฎหมาย (กรณีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 141 และกรณีพระราชบัญญัติตามมาตรา
154) และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว โดยกระบวนการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหลังจากเป็นกฎหมายใช้บังคับ ช่องทางที่เสนอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยมี 4 ช่องทาง ได้แก่ การใช้กระบวนการทางศาล
ตามมาตรา 211 การใช้กระบวนการทางผูต้ รวจการแผ่นดินตามมาตรา 245 (1)
การใช้กระบวนการทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2) และการใช้สิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว้ ต ามมาตรา 212 ซึ่ ง นั บ แต่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
ศาลรัฐธรรมนูญในปี 2541 จนถึงปัจจุบนั มีคำ� ร้องทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า
เป็นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 จ�ำนวน
4 เรื่อง ได้แก่ กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 กรณี
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 มาตรา
20 (1) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2538 กรณีประมวลกฎหมายรัษฎากร มาตรา 40 (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8) ประกอบมาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ และกรณี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
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มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ผู้จัดท�ำรายงานทางวิชาการเห็นว่า เมื่อหลักการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีความส�ำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนที่ต้องคู่ขนานกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย แม้ขณะจัดท�ำรายงานทางวิชาการ
ฉบับนี้ ได้มกี ารยึดอ�ำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) และตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 5/2557 ประกอบฉบับที่
11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 พระมหากษัตริย์ และให้
ศาลทั้งหลาย คงมีอ�ำนาจด�ำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตาม
บทกฎหมาย และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้จัดท�ำรายงาน
ทางวิชาการจึงได้ศึกษาและน�ำเสนอในส่วนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้ง 4 เรื่องดังกล่าว ที่ได้วางหลักกฎหมายว่ามีผลเป็นการพัฒนาหลัก
ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญไว้อย่างไร และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการ
ที่ควรพัฒนาในอนาคตส�ำหรับองค์กรที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าวต่อไป

ข้อความคิดว่าด้วยนิยามและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แนวความคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
มีมาตัง้ แต่สมัยกรีกโรมัน อันเนือ่ งมาจากสภาพสังคมทีไ่ ร้ระบบระเบียบในการ
ปกครอง นักคิดนักปรัชญาในยุคนัน้ จึงได้กล่าวอ้างแนวความคิดเรือ่ งกฎหมาย
ธรรมชาติ (Natural Law) และสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ของมนุษย์
ขึ้น เพื่อประสานความขัดแย้งระหว่างผู้คนในสังคมและจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจ
ของผู้ปกครองดังกล่าวและแนวความคิดทั้งสองดังกล่าว ก็ได้พัฒนามาเป็น
แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาจน
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กระทัง่ ปัจจุบนั 2 และการทีแ่ นวคิดนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ า่ บุคคลทุกคน
มีสิทธิและเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่เกิดในฐานะเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนจึงมี
ลักษณะเป็นสิง่ ทีไ่ ด้มาตามธรรมชาติและไม่อาจถูกพรากไปจากผูท้ รงสิทธิได้
แม้แต่การสละโอนให้ผู้อื่นก็ตาม โดยที่แนวคิดสิทธิมนุษยชนมีรากเหง้า
มาจากแนวคิดกฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ จึงมีนกั ปราชญ์ตะวันตก
ให้ความหมายของค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ไว้ดังนี้
- R.J.Vincent กล่าวว่า สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่คนทุกคนมีอยู่
โดยเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยเหตุทเี่ ขาเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิทตี่ งั้ อยูบ่ นความ
ใส่ใจต่อธรรมชาติแห่งการเป็นมนุษย์ของเรา3
- John Stuart Mill อธิบายว่า สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิในฐานะ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่อาจขาดได้ในความสุขของมนุษย์ อันหมายถึงว่า
บุคคลทุกคนโดยธรรมชาติมสี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั การเคารพนับถือเชิงศีลธรรมอย่าง
เท่าเทียมกันจากผู้อื่น4
- Joel Feinberg อธิบายว่า สิทธิมนุษยชนเป็นข้อเรียกร้องทาง
ศีลธรรมอันมัน่ คงสมบูรณ์ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฐานของความต้องการหรือความจ�ำเป็น
ขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ทงั้ หมด โดยถือว่าปัจเจกชนทุกคนล้วนมีสทิ ธิมนุษยชน
เพราะทุกคนต่างก็มีความต้องการเยี่ยงมนุษย์เหมือนกัน หาไม่แล้วก็คงไม่
2 บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจ

สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน, รายงานการศึกษา
วิจัยเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,พ.ศ. 2553, หน้า 5.
3 อ้างใน จรัญ โฆษณานันท์ (แปล), “สิทธิมนุษยชนและศักดิศ
์ รีของมนุษย์ : บทวิจารณ์
เชิง วิเคราะห์ แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในโลกที่มิใช่ตะวันตก”, วารสารกฎหมาย, คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2528, หน้า 79.
4 บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, หน้า 70.
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สามารถมองเขาเหล่านั้นว่าเป็นดั่งมนุษย์ได้5
ส�ำหรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตามที่ประเทศไทยได้
รับรองปฏิญญาดังกล่าว ประเทศไทยได้มีองค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ นอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผูต้ รวจการ
แผ่นดินแล้ว องค์กรศาลถือเป็นองค์กรทีส่ ำ� คัญต่อการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ต่างก็มีบทบาท
ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
แก่ปัจเจกบุคคล อันเป็นไปตามหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิในทางศาล
ดังกรณีของศาลรัฐธรรมนูญจะตรวจสอบการตรากฎหมายขององค์กรฝ่าย
นิตบิ ญ
ั ญัตวิ า่ จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ซึ่งเห็นได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 มาตรา 211 มาตรา
245 (1) มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา 212 ที่บัญญัติรับรองและ
ให้สิทธิแก่ประชาชนโต้แย้งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ
2. ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิในความเสมอภาค
การรั บ รองหลั ก การสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ของรั ฐ
เสรีประชาธิปไตยนัน้ ได้รบั อิทธิพลมาจากแนวคิดของ John Locke ในหนังสือ
ที่มีชื่อว่า Two Treaties on Civil Government ที่ Locke เห็นว่า
ชีวิต เสรีภาพ และกรรมสิทธิ์ เป็นสิทธิที่ติดตัวปัจเจกบุคคลมาตั้งแต่เกิด
โดยเป็นสิทธิทมี่ อี ยูอ่ ย่างเท่าเทียมกันอย่างอิสระ สิทธิดงั กล่าวไม่อาจถูกยกเลิกได้
โดยสัญญาประชาคม (กฎหมาย) แต่อาจท�ำให้มนั่ คงได้โดยสัญญาประชาคม6
5

เพิ่งอ้าง, หน้า 58.
6 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามรัฐธรรมนูญใหม่, (กรุงเทพ ฯ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน), พ.ศ. 2543, หน้า 38 – 39.
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ซึง่ ต่อมาได้มคี วามพยายามในการให้ ค�ำนิยามความหมายของค�ำว่า สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญว่า สิทธิ หมายถึง อ�ำนาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครอง
ให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่น กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
สิทธิจงึ ก่อให้เกิดหน้าทีแ่ ก่บคุ คลอืน่ ด้วย7 ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายของ “สิทธิ” ว่า “อ�ำนาจทีจ่ ะกระท�ำการใดๆ
ได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย”
ส�ำหรับสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น เป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน ซึ่ง
หมายถึง อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายสูงสุดได้บญ
ั ญัตใิ ห้การรับรอง
คุม้ ครองแก่ปจั เจกบุคคล ในอันทีจ่ ะกระท�ำการใดหรือไม่กระท�ำการใด จึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลต่อรัฐ และเป็นสิ่งที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้
อ�ำนาจรัฐทั้งหลาย จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ ส่วนเสรีภาพ หมายถึง สภาพ
การณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
ประสงค์ของตน เป็นอ�ำนาจในการก�ำหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลซึ่งต่าง
จากสิทธิ คือ เสรีภาพเป็นอ�ำนาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจ
ที่จะกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง�ำ
จากบุคคลอื่น8
ส่วนหลักความเสมอภาคถือเป็นรากฐานส�ำคัญของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ แนวคิดนี้ประกอบด้วยรากฐานส�ำคัญ 2 ประการ คือ สิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย และสิทธิในการทีจ่ ะได้รบั ความเสมอภาค ซึง่ สิทธิในชีวติ และร่างกาย
เป็นสิทธิทตี่ ดิ ตัวปัจเจกบุคคลมาตัง้ แต่เกิด เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่า
มนุษย์มีอิสระที่จะก�ำหนดตนเองได้ตามเจตจ�ำนงที่ตนประสงค์ ส�ำหรับสิทธิ
ในความเสมอภาคเป็นการแสดงว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่าง
7
8

เพิ่งอ้าง, หน้า 47.
บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, หน้า 47.
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เท่าเทียมกัน ซึง่ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคล
และต่อสังคม ดังค�ำกล่าวของ Rousseau ที่ว่า “กฎหมายอาจก�ำหนดให้มี
เอกสิทธิ์ต่างๆ ขึ้นแต่จะต้องไม่ระบุตัวบุคคลผู้ซึ่งจะทรงเอกสิทธิ์เหล่านั้น
กฎหมายอาจแบ่งแยกพลเมืองออกเป็นชนชั้นต่างๆ และนอกจากนั้นแล้ว
ยังอาจก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะให้อยู่ในแต่ละชนชั้น แต่จะต้อง
ไม่ก�ำหนดให้บุคคลนั้นอยู่ในชนชั้นนี้บุคคลนี้อยู่ในชั้นนั้น ...”9
3. หลักความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญ
การบัญญัติหลักความเสมอภาคไว้ในรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการรับรอง
อย่างชัดแจ้งโดยถือว่าบุคคลย่อมมีความเสมอภาคที่จะได้รับการรับรองและ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน (Fairness) ซึ่งหมายถึง หลักความ
เสมอภาคเบือ้ งหน้ากฎหมาย”(Equality before the law) ทีเ่ ป็นการยอมรับ
สิทธิและเสรีภาพอันเป็นสาระส�ำคัญของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมนุษย์มา
ตั้งแต่ก�ำเนิดและไม่อาจพรากไปได้ ซึ่งเป็นหลักการตามทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาติ (Natural law) โดยอ้างถึงหลักกฎหมายทีว่ า่ “บุคคลทุกคนเกิดมา
ย่อมเสมอภาคกันและมีสิทธิบางประการ เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน
ติดตัวมาสิทธินไี้ ม่สามารถจ�ำหน่ายจ่ายโอนได้ 10 และหลักกฎหมายธรรมชาติ
นี้ยังเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับสิทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism)
ซึง่ จุดก�ำเนิดของระบบปัจเจกชนนิยมในทางกฎหมายมหาชนคือ ปฏิญญาว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรัง่ เศส ลงวันที่ 26 สิงหาคม 1789 ตามทฤษฎีนี้
ถือว่าหัวใจของสังคมอยู่ที่การยอมรับคุณค่าของทุกคนแต่ละคนรวมกันเป็น
สังคม รัฐหรือสังคมไม่สามารถก้าวก่ายสิทธิของเขาได้ เว้นเพื่อประโยชน์
9

ส�ำนักงานศาลปกครอง, หลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
,ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง ส�ำนักวิจัยและวิชาการ, หน้า 4.
10 สมยศ เชื้อไทย, ค�ำอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, (กรุงเทพ ฯ : เรือนแก้ว
การพิมพ์), พ.ศ. 2535, หน้า 138 อ้างในบทความของเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักความ
เสมอภาค, บทความจาก www. Pub – law.Net
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ส่วนรวม โดยบัญญัตริ บั รองไว้ในมาตรา 1 11 และมาตรา 612 ซึง่ ต่อมาภายหลัง
แนวคิดของหลักความเสมอภาคดังกล่าวก็ได้ถูกน�ำไปบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ของเกือบทุกประเทศเพื่อเป็นการรับรองหลักการดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง
อาทิเช่น รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปัจจุบัน ลงวันที่ 4 ตุลาคม 1958 13 และ
รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ฉบับปัจจุบนั ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
1949 เป็นต้น
กล่าวได้วา่ หลักความเสมอภาคนัน้ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับหลัก
เสรีภาพ เนือ่ งจากเป็นหลักการทีจ่ ะท�ำให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอกัน
ทุกผู้ทุกคน ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันใน
การท�ำให้เสรีภาพเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น หลักความเสมอภาคตามกฎหมาย
จึงเป็นหลักการที่ท�ำให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบตั ิ (non-discrimination) ทัง้ นี้ การปฏิบตั ติ าม
หลักความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกันอย่าง
เท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญแตกต่างกันให้แตกต่าง
กันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ จึงจะท�ำให้เกิดความยุติธรรมภายใต้หลัก
ความเสมอภาคขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับสิทธิโดยเป็นสิทธิใน
ความเสมอภาค ซึ่งหมายความว่า เป็นสิทธิที่มีลักษณะเรียกร้องให้ท�ำการ
11

มาตรา 1 บัญญัติว่า “มนุษย์ก�ำเนิดและด�ำรงชีวิตอย่างมีอิสระและเสมอภาคกัน
ตามกฎหมาย การแบ่งแยกทางสังคมจะกระท�ำได้ก็แต่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม”
12 มาตรา 6 บัญญัตวิ า่ “กฎหมายคือการแสดงออกของเจตนารมณ์รว่ มกัน...กฎหมาย
จะต้องเหมือนกันส�ำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองหรือลงโทษก็ตาม พลเมืองทุกคน
เท่าเทียมกันเบือ้ งหน้ากฎหมายและได้รบั การยอมรับอย่างเท่าเทียมกันในเรือ่ งศักดิศ์ รี สถานะ
และงานภาครัฐ ตามความสามารถโดยปราศจากความแตกต่าง เว้นแต่เฉพาะพลัง และ
พรสวรรค์ของแต่ละคน”
13 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “หลักความเสมอภาค”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(มิถุนายน 2543), หน้า 161 – 164.

พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์

269

เปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งความเสมอภาคใน
กฎหมายหรือความเท่าเทียมกันในกฎหมายเป็นหลักที่เป็นพื้นฐานของ
ความยุติธรรมของบุคคลทุกคนที่จะกล่าวอ้างกับการกระท�ำใด ๆ ของรัฐได้
เพื่อมิให้มีการใช้อ�ำนาจอย่างอ�ำเภอใจ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได้แบ่งประเภทของ
หลักความเสมอภาค 14 ออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) หลักความเสมอภาคทั่วไป เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกคนที่
อาจกล่าวอ้างได้ โดยเป็นหลักห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องการใช้
กฎหมาย (ความเสมอภาคต่อกฎหมาย) และในการบัญญัติกฎหมาย (ความ
เสมอภาคของกฎหมาย) จะเห็นได้ว่า หลักของความเสมอภาคต่อหน้า
กฎหมายนั้น มีหลักส�ำคัญว่า กรณีที่มีข้อเท็จจริง 2 อัน เปรียบเทียบในสาระ
ส�ำคัญแล้วจะต้องปฏิบัติเหมือนกันต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกัน และจะ
ต้องปฏิบัติแตกต่างกันต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญไม่เหมือนกัน ดังนั้น หากมีสาระ
ส�ำคัญแตกต่างกันก็ให้ปฏิบัติแตกต่างกัน โดยต้องมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล
เพือ่ มิให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างอ�ำเภอใจ ซึง่ หมายถึง การปราศจากเหตุผลทีเ่ หมาะสม
ต่อการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(2) หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง หมายถึง หลักความเสมอภาค
ทีใ่ ช้เฉพาะภายในขอบเขตเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เป็นการเฉพาะ15 เป็นเงือ่ นไขและ
ขอบเขตการใช้ที่แตกต่างไปจากหลักความเสมอภาคทั่วไป ตัวอย่างเช่น
รัฐธรรมนูญไทย มาตรา 30 วรรคสอง สิทธิเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย
หรือมาตรา 49 สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมาตรา 51
สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ
14

บรรเจิด สิงคะเนติ, , “หลักความเสมอภาค” สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2543, หน้า 9.
15 เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน.
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แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้วางหลักว่าหลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่องย่อมมาก่อนหลักความเสมอภาคทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่า
กฎหมายพิเศษย่อมมาก่อนหลักกฎหมายทัว่ ไป เนือ่ งจากหลักความเสมอภาค
ทัว่ ไปเป็นพืน้ ฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ ง แต่หลักความเสมอภาค
ทัว่ ไปนัน้ สามารถน�ำไปใช้ได้กบั ทุกเรือ่ งโดยไม่จำ� กัดขอบเขตเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
และบุคคลทุกคนย่อมอ้างหลักความเสมอภาคทั่วไปได้ ส่วนหลักความ
เสมอภาคเฉพาะเรือ่ งอาจถูกจ�ำกัดโดยใช้เฉพาะเรือ่ งหรือเฉพาะกลุม่ บุคคลที่
รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองเท่านั้น ดังนั้น ถ้ากฎเกณฑ์ใดได้รับการพิจารณาหลัก
ความเสมอภาคเฉพาะเรื่องแล้ว ก็ไม่จ�ำต้องน�ำมาพิจารณาตามหลักความ
เสมอภาคทั่วไปอีก
4. หลักความเสมอภาคตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มกี ารบัญญัติ
เรื่องความเสมอภาคไว้ในมาตรา 30 ซึ่งรัฐธรรมนูญที่บัญญัติถึงหลักความ
เสมอภาคไว้เป็นครั้งแรก ได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
2475 มาตรา 12 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยก�ำเนิดก็ดี โดยแต่งตั้งก็ดี
หรือ โดยประการอื่นใดก็ดี ไม่กระท�ำให้เกิดเอกสิทธิ์อย่างใดเลย” ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 จึงบัญญัติให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในมาตรา 27 ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” และเพิม่ เติมในวรรคสองของมาตรา 28
อีกว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา
30 วรรคสาม ทีก่ ล่าวถึง “การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม” โดยขยายขอบเขต
ออกไปอย่างกว้างขวางไม่ใช่เฉพาะเรือ่ งเพศหญิงชายเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงเชือ้
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ ฯลฯ ด้วย เช่นเดียวกับ
วรรคสี่ ที่กล่าวถึง “มาตรการเพื่อขจัดอุปสรรค” ซึ่งนับว่าเป็นความพยาม
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ยามของ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะท�ำให้หลักความเสมอภาคได้ลงรากปักฐาน
ในสังคมไทยอย่างมั่นคง อย่างไรก็ดี การเขียนรัฐธรรมนูญให้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความเสมอภาคมิได้เป็นหลักประกันว่าจะมีหลัก ความเสมอภาค
เกิดขึ้นได้ ในทางกฎหมายการสร้างกลไกเพื่อคุ้มครองหลักความเสมอภาค
นับว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มอบความไว้วางใจให้
ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่ในการคุ้มครองหลักการดังกล่าว ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั่นเอง
หลักความเสมอภาคตามมาตรา 30 ดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากหลัก
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามธรรมชาติ ทีย่ อมรับกันว่าสิทธิตามธรรมชาติ
ของปัจเจกชนนั้น เป็นสิทธิที่มีมาตั้งแต่เกิดที่ทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน
และห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติอันท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคแก่บุคคล
แต่กม็ ไิ ด้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด หากการเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นมาตรการเพือ่
ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมตามนัยมาตรา 30 วรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้ 16
นอกจากหลักความเสมอภาคทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองไว้ รัฐธรรมนูญยัง
รับรองเรื่องของการกระท�ำที่ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ 17 ได้แก่ มาตรา
31 ข้าราชการทหาร ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการพลเรือนทั่วไป เจ้าหน้าที่
ของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ
รัฐธรรมนูญยอมให้ออกกฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเหล่านี้
ได้มากกว่าเอกชนทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ
จรรยาบรรณ และยังรับรองเรื่องของการเลือกปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย18
16 ส�ำนักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, หน้า 1.
17 เพิ่งอ้าง, หน้า 21.
18 เพิ่งอ้าง, หน้า 22.
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กล่าวคือ ในบางกรณีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้บัญญัติให้มีการปฏิบัติต่อ
บุคคลบางประเภทแตกต่างจากบุคคลทั่วไป อันอาจมองได้ว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติ แต่ทว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่รับรองไว้โดย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ เช่น มาตรา 30 วรรคสี่ มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่
มาตรา 52 เด็กและเยาวชนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความ
รุ น แรงและการปฏิ บั ติ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมและมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การเลี้ ย งดู แ ละ
การศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี
ทีไ่ ม่มรี ายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการ และความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 54 ผู้พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น โดยการเลือกปฏิบัติดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นเรือ่ งทีช่ อบและสังคมยอมรับ
ส่วนกรณีจะเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ขี่ ดั ต่อกฎหมายนัน้ ต้องเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
“ที่ไม่เป็นธรรม” ที่สังคมไม่อาจยอมรับได้
5. เกณฑ์การพิจารณาหลักความเสมอภาคและข้อห้ามการเลือกปฏิบตั ิ
การพิจารณาหลักความเสมอภาคนั้น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันได้ก�ำหนดเกณฑ์ไว้ว่า การพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
ละเมิดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ ต้องตรวจสอบในประเด็นดังต่อไปนี้ 19
(1) กฎหมายฉบับนั้นได้ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติให้แตกต่างกัน
ส�ำหรับข้อเท็จจริงที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกันหรือไม่
(2) การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกันนัน้ ให้เหตุผลตามรัฐธรรมนูญ
ได้หรือไม่ โดยมีข้อพิจารณาในการตรวจสอบ ดังนี้
19 บรรเจิด สิงคะเนติ , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, หน้า 135 - 137.
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		 - การบัญญัติกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของ
การบัญญัติกฎหมายหรือไม่
		 - กฎหมายนัน้ สอดคล้องกับหลักเงือ่ นไขการบัญญัตกิ ฎหมาย
ของรัฐสภา หรือไม่ กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติได้ก�ำหนดสิ่งอันเป็นสาระส�ำคัญ
เอง โดยมิได้มอบให้เป็นอ�ำนาจของฝ่ายปกครอง
		 - ข้อพิจารณาเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคที่มีหลักส�ำคัญว่า
กรณีที่มีข้อเท็จจริง 2 อัน เปรียบเทียบในสาระส�ำคัญแล้ว จะต้องปฏิบัติ
เหมือนกันต่อสิ่งที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกัน และจะต้องปฏิบัติแตกต่างกันต่อ
สิ่งที่มีสาระส�ำคัญไม่เหมือนกัน
		 - ตรวจสอบเนือ้ หาของกฎหมาย มีการตรวจสอบว่าสอดคล้อง
กับหลักกฎหมายเฉพาะเรื่อง
		 - องค์ประกอบและผลในทางกฎหมายได้ก�ำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน หรือไม่
ส�ำหรับเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับหลักข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคนั้น มีหลักการที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้ 20
(1) ต้องใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกันกับทุกคนเว้นแต่ว่าสถานการณ์
แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องไม่ก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้มีผล
ในทางปฏิบัติไม่เสมอภาคแก่บุคคลในสถานภาพหรือเหตุการณ์ที่เหมือนกัน
โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยว่าเป็นสถานการณ์เดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันหรือไม่
(2) การจะใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์อันเป็นสาระส�ำคัญของกฎเกณฑ์ในเรื่องนั้น
(3) กรณีการด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐสามารถใช้
20 ส�ำนักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, หน้า 11.
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กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้ แม้ว่าผู้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านั้นจะอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกัน ประโยชน์ส่วนรวมนั้นย่อมอยู่เหนือกว่าประโยชน์ส่วน
บุคคลหรือประโยชน์ของปัจเจกชน
(4) การทีจ่ ะยอมรับได้วา่ หากเป็นการท�ำเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
แล้ว แม้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็สามารถใช้กฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันได้
ซึ่งอาจเป็นการกระทบต่อหลักแห่งความเสมอภาคและก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติก็ตามที แต่อย่างไรก็ดี การอ้างประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ต้องเคารพ
ต่อหลักแห่งความเสมอภาคนั้น จะต้องไม่เป็นการก่อให้เกิดการแบ่งแยก
ที่ไม่สามารถยอมรับได้

บทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการพัฒนาหลักความเสมอภาค
1. อ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครอง
ประเทศและมีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจ
หน้าทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยคดีรฐั ธรรมนูญตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และกฎหมายอื่นบัญญัติ (พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550) ซึ่งได้แก่
(1) คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย
		 (1.1) คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างกฎหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 141 และมาตรา 154)
		 (1.2) คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ แล้ ว (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
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พุทธศักราช 2550 มาตรา 185 มาตรา 211 มาตรา 212 มาตรา 245 (1)
และมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2))
(2) คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่
ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่
สององค์กรขึ้นไป (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 214)
(3) คดี เ กี่ ย วกั บ การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ในการกระท�ำของบุคคลหรือพรรคการเมือง หรือการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของพรรคการเมือง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 65 วรรคสาม มาตรา 68 มาตรา 106 (7) มาตรา 237 วรรคสอง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)
(4) คดี เ กี่ ย วกั บ การตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานภายในวงงาน
ของรัฐสภา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 149
มาตรา 155 และมาตรา 168)
(5) คดี เ กี่ ย วกั บ การตรวจสอบความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
ของการกระท�ำของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคหก)
(6) คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ในการด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี
และกรรมการการเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 91 มาตรา 182 วรรคสาม มาตรา 233)
(7) คดีเกีย่ วกับการด�ำเนินการของพรรคการเมือง ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
2. ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและ
ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ
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ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมา
ศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดย
กลุม่ กฎหมายทีว่ นิ จิ ฉัยว่ามีบทบัญญัตทิ ขี่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลัก
ความเสมอภาคและหลักข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ ได้แก่
2.1 ความเสมอกันในกฎหมายและข้อห้ามการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุทางเพศ
		 (1) ค�ำวินิจฉัยที่ 21/254621 โดยวินิจฉัยว่า หลักความ
เสมอภาคตามมาตรา 30 มีพื้นฐานมาจากหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามธรรมชาติที่เป็นการยอมรับว่า สิทธิตามธรรมชาติของปัจเจกชนนั้น
เป็นสิทธิทมี่ คี วามเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน ซึง่ จะเป็นสิทธิทมี่ มี าตัง้ แต่เกิด
ที่ทุกคนจะมีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติอันท�ำให้
เกิดความไม่เสมอภาคแก่บคุ คลทีเ่ รียกว่า การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม แต่
ก็มไิ ด้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด หากการเลือกปฏิบตั นิ นั้ เป็นมาตรการเพือ่ ขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค โดยท�ำให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ถือว่า เป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
ตามมาตรา 30 วรรคสี่ การใช้ชื่อสกุลเป็นมาตรการของรัฐในการจ�ำแนก
ตัวบุคคลเพื่อแสดงถึงแหล่งก�ำเนิดว่ามาจากวงศ์ตระกูลใด อันเป็นการแสดง
เผ่าพันธุ์เทือกเถาเหล่ากอของบุคคล โดยการใช้ชื่อสกุลถือว่าเป็นเรื่องสิทธิ
ของบุคคลที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้ รัฐยังคงมีหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองบุคคลตามกฎหมาย เพื่อมิให้การใช้ชื่อสกุลของบุคคลใดก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเสือ่ มเสียแก่บคุ คลอืน่ ได้ และถือเป็นหน้าทีข่ องบุคคลทุกคน
ที่จะต้องไม่ให้การใช้สิทธิในการใช้ชื่อสกุลไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของ
21 กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล

มาตรา 30

พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
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บุคคลอื่นเช่นกัน โดยถ้อยค�ำของบทบัญญัติมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ที่บัญญัติว่า “หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี” นั้น
มีความหมายในลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามี
เท่านัน้ โดยใช้ถอ้ ยค�ำเดียวกันในลักษณะเป็นบทบังคับ ย่อมแสดงว่า พระราชบัญญัตชิ อื่ บุคคลฯ มีเจตนารมณ์ไม่ประสงค์ให้หญิงมีสามีมสี ทิ ธิใช้ชอื่ สกุลเดิม
ของตนต่อไป โดยเปลีย่ นแปลงหลักการจากเดิมทีใ่ ห้หญิงมีสามีมสี ทิ ธิทจี่ ะใช้
ชื่อสกุลเดิมของตนได้ เปลี่ยนมาเป็นการบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุล
ของสามีเพียงฝ่ายเดียว เมื่อบทบัญญัติมาตรา 12 มีลักษณะเป็นบทบังคับ
ให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น อันเป็นการลิดรอนสิทธิ
ในการใช้ชอื่ สกุลของหญิงมีสามี ท�ำให้ชายและหญิงมีสทิ ธิไม่เท่าเทียมกัน
เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ ง
เพศและสถานะของบุคคล เนื่องจากสิทธิการใช้ชื่อสกุลนั้นเป็นสิทธิของ
บุคคลทีจ่ ะแสดงเผ่าพันธุเ์ ทือกเถาเหล่ากอของตน และเป็นสิทธิทที่ กุ คนมีอยู่
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้มีการแบ่งแยกว่าเป็นสิทธิของชายหรือของหญิง
อีกทัง้ เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม เนือ่ งจากการบังคับให้หญิงมีสามี
ใช้ชื่อสกุลของสามีเพียงฝ่ายเดียวโดยใช้สถานะการสมรสนั้น มิได้เป็น
เหตุผลในเรือ่ งความแตกต่างทางกายภาพหรือภาระหน้าทีร่ ะหว่างชายและ
หญิงที่มีผลมาจากความแตกต่างทางเพศ จนท�ำให้ต้องมีการเลือกปฏิบัติ
ให้แตกต่างกัน จึงไม่เป็นเหตุที่ท�ำให้ต้องมีการเลือกปฏิบัติให้แตกต่างกัน
ในเรื่องเพศและสถานะของบุคคลได้
(2) ค�ำวินิจฉัยที่ 17/2555 22 โดยวินิจฉัยว่า ประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) เป็นบทบัญญัติที่จ�ำแนกเงินได้
พึงประเมินออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้
22

กรณีประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ประกอบมาตรา 57
ตรี และมาตรา 57 เบญจ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
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บุคคลธรรมดา ส่วนมาตรา 57 ตรี ให้การเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยา
ที่อยู่ร่วมกันตลอดปีที่ล่วงมาแล้ว ให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็น
เงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและ
เสียภาษี แต่เมือ่ มีภาษีคา้ งช�ำระให้ภริยาร่วมรับผิดในการเสียภาษีทคี่ า้ งช�ำระ
นั้นด้วย นั้นเป็นการไม่ยุติธรรม สามีและภริยามีสิทธิเท่าเทียมกัน ถ้าภริยา
มีรายได้ของตัวเอง ย่อมมีสิทธิยื่นรายการและเสียภาษีของตัวเองได้ และ
รับผิดชอบปัญหาภาษีค้างช�ำระด้วยตนเอง รวมทั้งยังเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลระหว่างหญิงโสดกับหญิงมีสามี ท�ำให้สามีภริยา
ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ต่างฝ่ายแยกยื่นเมื่อยังไม่มีการสมรส
ส�ำหรับมาตรา 57 เบญจ ที่ให้เฉพาะภริยาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (1) สามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี โดยมิให้ถือว่า
เป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา 57 ตรี ไม่เป็นการส่งเสริมความเสมอภาค
ของชายและหญิง และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งสถานะของบุคคล บทบัญญัตดิ งั กล่าว
จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
2.2 ความเสมอกันในกฎหมายและข้อห้ามการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุทางเชื้อชาติ
		 - ค�ำวินิจฉัยที่ 45/254623 โดยวินิจฉัยว่า มาตรา 20 (1)
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 ที่
บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
เทศบาล โดยให้ผู้สมัครมีสัญชาติไทยแต่บิดาเป็นคนต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งก�ำหนดให้มีคุณสมบัติทางการศึกษาเพิ่มขึ้น อันเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้น
23

กรณีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 มาตรา
20 (1) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
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ตามเชื้อชาติของบุคคล เป็นการก�ำหนดคุณสมบัติแตกต่างกับผู้สมัครที่มี
สัญชาติไทยโดยการเกิด ท�ำให้ไม่เสมอกันในกฎหมาย และเป็นการเลือก
ปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติ ดังนัน้
มาตรา 20 (1) เฉพาะในส่วนทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “... แต่บคุ คลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยซึง่ บิดา
เป็นคนต่างด้าว ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกด้วย” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30
2.3 ความเสมอกันในกฎหมายและข้อห้ามการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุทางความพิการ
		 - ค�ำวินิจฉัยที่ 15/255524 โดยวินิจฉัยว่า อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการของสหประชาชาติมีการกล่าวถึงลักษณะ “ความพิการ” และ
ขอบเขตของ “การเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้ ... เมื่อ
พิจารณาพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550
ทีม่ เี จตนารมณ์ในการคุม้ ครองคนพิการเพือ่ มิให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็น
ธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้รับ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้กำ� หนดความหมายของ “คนพิการ”
หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา
การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ
และมีความจ�ำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด
24

กรณีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม
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เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม
ได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ป ระกาศก� ำ หนด
ซึง่ ความหมายของ “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีความสอดคล้อง
กับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ... การทีพ่ ระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรค
หนึ่ง (10) ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
“... มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ ตุลาการ ...” นั้น ค�ำว่า
“กายหรือจิตใจไม่เหมาะสม” อยู่ในกรอบความหมายของค�ำว่า “คนพิการ”
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
ซึง่ สอดคล้องกับอนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ โดยมีลกั ษณะ
เป็นการก�ำหนดลักษณะทางกายและจิตใจทีไ่ ม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการ
ตุลาการไว้อย่างกว้างขวางไม่มขี อบเขตทีช่ ดั เจนน�ำไปสูก่ ารใช้ดลุ พินจิ ทีส่ ง่ ผล
ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ในที่สุด กฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องมีขอบเขตชัดเจนแน่นอน เช่น อาจก�ำหนดว่า
มีลักษณะทางกายและจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการ
ตุลาการได้เพียงใด เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนทราบว่ากฎหมายดังกล่าว
ต้องการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดบ้าง และต้องสอดคล้องกับหลัก
แห่งความได้สดั ส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี ค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ
หรือประโยชน์ของสังคมโดยรวมมากกว่าประโยชน์ขององค์กร ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
เป็ น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น ใช้ บั ง คั บ ก่ อ นการประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบัญญัตบิ างมาตราแห่งพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่รัฐธรรมนูญได้มุ่งคุ้มครอง
คนพิการให้ได้รับสิทธิและความเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลโดยทั่วไป
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการศึกษา การท�ำงาน และการประกอบอาชีพ บทบัญญัติ
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกินความจ�ำเป็นอันอาจจะ
ส่งผลให้มกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้ ... ความพิการจึงมิได้
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ะเป็นข้าราชการตุลาการทีจ่ ะมีผล
ต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่พระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10) ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการตุลาการ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามว่า “มีกายหรือ
จิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” จึงขัดต่อสิทธิของคนพิการ
ในการเข้าท�ำงานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ และเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
โดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม

บทวิเคราะห์
1. ความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง
พิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แล้ว วรรคหนึ่ง เป็น
หลักความเสมอภาคทั่วไป วรรคสอง เป็นหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง
วรรคสาม เป็นหลักข้อห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ และวรรคสี่ เป็นข้อยกเว้นของ
หลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญให้กระท�ำได้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรค
สอง บัญญัติให้หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องทางเพศ ซึ่งเป็นการท�ำให้หลักความเสมอภาคทั่วไปเป็นรูปธรรม
ตามหลักความเสมอภาคทั่วไปนั้นอาจจะปฏิบัติให้แตกต่างกันได้ระหว่าง
ข้อเท็จจริงสองข้อเท็จจริงทีแ่ ตกต่างกันและมีเหตุผลทีอ่ าจอธิบาย การปฏิบตั ิ
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ให้แตกต่างนัน้ ได้ ในขอบเขตดังกล่าวนีเ้ อง มาตรา 30 วรรคสอง จึงก�ำหนด
ว่าเพียงแต่ข้อเท็จจริงว่าฝ่ายหนึง่ เป็นชายอีกฝ่ายหนึง่ เป็นหญิง ในกรณีนี้
ไม่ถือว่าเป็นเกณฑ์ของความแตกต่างที่เป็นสาระส�ำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม
กฎหมายก็ไม่อาจที่จะไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในทางกายภาพและความ
แตกต่างในทางหน้าที่ระหว่างหญิงกับชายได้อย่างสมบูรณ์ หมายความว่า
การพิจารณาความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญนั้น มิใช่ว่าทุกสิ่งต้องปฏิบัติ
เหมือนกันหรือเท่ากันหมด แต่มหี ลักในการพิจารณาเรือ่ งความเสมอภาคว่า
ถ้าข้อเท็จจริงเดียวกัน ต้องปฏิบัติด้วยกฎเกณฑ์เดียวกัน จึงจะเสมอภาค
เช่น ผู้ชายทุกคนต้องถูกเกณฑ์ทหารเหมือนกัน และข้อเท็จจริงต่างกันต้อง
ปฏิบัติด้วยกฎเกณฑ์ท่ีต่างกันจึงจะเสมอภาค เช่น หญิงและชายมีสภาพ
ร่างกายทีแ่ ตกต่างกัน กฎหมายจึงก�ำหนดให้เฉพาะชายเท่านัน้ ทีต่ อ้ งถูกเกณฑ์
ทหาร โดยกฎหมายทีป่ ฏิบตั แิ ตกต่างกันนีต้ อ้ งมีเหตุผลทีส่ ามารถอธิบายและ
รับฟังได้ดว้ ย กล่าวคือ มีเหตุผลทีส่ มเหตุสมผล ดังนัน้ ถ้าข้อเท็จจริงเดียวกัน
แต่ปฏิบัติด้วยกฎเกณฑ์ต่างกันถือว่าไม่เสมอภาค หรือข้อเท็จจริงต่างกัน
ปฏิบัติด้วยกฎเกณฑ์เหมือนกันถือว่าไม่เสมอภาค
ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้วนิ จิ ฉัยว่าความแตกต่างระหว่างหญิง
กับชายนั้น อาจจะเป็นเหตุผลที่ส�ำคัญของการปฏิบัติให้แตกต่างกันได้
เมื่อการปฏิบัติให้แตกต่างนั้นได้ค�ำนึงถึงความแตกต่างในทางกายภาพและ
ความแตกต่างในทางภาระหน้าทีท่ างสังคมระหว่างหญิงกับชาย ในทางกฎหมาย
แล้วอาจท�ำได้เฉพาะเมือ่ ความแตกต่างในทางกายภาพและความแตกต่างใน
ทางภาระหน้าที่ที่มีผลมาจากเพศนั้น เป็นความสัมพันธ์ในการด�ำเนินชีวิตที่
ส�ำคัญ ล�ำพังเพียงเหตุผลในทางประเพณีวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ใน
การด�ำเนินชีวติ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทีจ่ ะอธิบายการปฏิบตั ใิ ห้แตกต่าง
กันได้ 25 ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักในค�ำวินิจฉัยเรื่องนี้โดยอธิบายความถึง
25 ส�ำนักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, หน้า 15-16.
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หลักความเสมอภาคตามมาตรา 30 ว่า มีพื้นฐานมาจากหลักความเสมอภาค
เท่าเทียมกันตามธรรมชาติที่เป็นการยอมรับว่า สิทธิตามธรรมชาติของ
ปัจเจกชนนั้นเป็นสิทธิที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งเป็นสิทธิ
ที่มีมาตั้งแต่เกิดที่ทุกคนจะมีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้มีการเลือก
ปฏิบตั อิ นั ท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคแก่บคุ คลทีเ่ รียกว่า การเลือกปฏิบตั โิ ดย
ไม่เป็นธรรม แต่ก็มิได้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด หากการเลือกปฏิบัตินั้นเป็น
มาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค โดยท�ำให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมตามมาตรา 30 วรรคสี่
ส�ำหรับเหตุผลที่สมเหตุสมผลในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้อธิบาย
เรือ่ งสิทธิการใช้ชอื่ สกุลไว้วา่ เป็นมาตรการของรัฐในการจ�ำแนกตัวบุคคลเพือ่
แสดงถึงแหล่งก�ำเนิดว่ามาจากวงศ์ตระกูลใดอันเป็นการแสดงเผ่าพันธุ์
เทือกเถาเหล่ากอของบุคคล โดยการใช้ชอื่ สกุลถือว่าเป็นเรือ่ งสิทธิของบุคคล
ที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้รัฐยังคงมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองบุคคล
ตามกฎหมาย เพือ่ มิให้การใช้ชอื่ สกุลของบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่บุคคลอื่นได้ และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลทุกคนที่จะต้องไม่ให้
การใช้สทิ ธิในการใช้ชอื่ สกุลไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอืน่ เช่นกัน
โดยศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า ถ้อยค�ำของบทบัญญัตมิ าตรา 12 แห่งพระราช
บัญญัตชิ อื่ บุคคล ฯ นัน้ ค�ำว่า “ให้ใช้” ซึง่ มีลกั ษณะเป็นบทบังคับโดยชัดแจ้ง
ให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น อันเป็นการลิดรอนสิทธิใน
การใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี ท�ำให้ชายและหญิงมีสิทธิไม่เท่าเทียมกัน
เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ ง
เพศและสถานะของบุคคล เนื่องจากสิทธิการใช้ชื่อสกุลนั้นเป็นสิทธิของ
บุคคลทีจ่ ะแสดงเผ่าพันธุเ์ ทือกเถาเหล่ากอของตน และเป็นสิทธิทที่ กุ คนมีอยู่
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้มีการแบ่งแยกว่าเป็นสิทธิของชายหรือของหญิง
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อีกทัง้ เป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม เนือ่ งจากการบังคับให้หญิงมีสามี
ใช้ชื่อสกุลของสามีเพียงฝ่ายเดียวโดยใช้สถานะของการสมรสนั้น มิได้เป็น
เหตุผลในเรื่องความแตกต่างทางกายภาพ หรือภาระหน้าที่ระหว่างชายและ
หญิงที่มีผลมาจากความแตกต่างทางเพศ จนท�ำให้ต้องมีการเลือกปฏิบัติให้
แตกต่างกัน จึงไม่เป็นเหตุทที่ ำ� ให้ตอ้ งมีการเลือกปฏิบตั ใิ ห้แตกต่างกันในเรือ่ ง
เพศและสถานะของบุคคลได้ นอกจากนี้ ข้ออ้างที่ว่าเพื่อความเป็นเอกภาพ
และความสงบสุขของครอบครัว อีกทั้งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของชนชาวไทยนั้นรับฟังไม่ได้ เนื่องจากความเป็นเอกภาพและความสงบสุข
ของครอบครัวเกิดขึ้นจากความเข้าใจ การยอมรับและการให้เกียรติซึ่งกัน
และกันระหว่างสามีและภริยา ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการใช้ชื่อสกุล
ฉบั บ แรกของประเทศไทยเพิ่ ง ตราขึ้ น เมื่ อ ปี 2456 โดยก่ อ นหน้ า นั้ น
ประเทศไทยไม่มรี ะบบการใช้ชอื่ สกุล จึงไม่นา่ จะเป็นเรือ่ งของวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่มีมาช้านาน อีกทั้งการให้หญิงมีสามีมีสิทธิใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
ได้นั้น เป็นเพียงการส่งเสริมให้ชายและหญิงมีสิทธิอย่างเสมอภาคกันทาง
กฎหมายเท่านั้น
จากเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยดังกล่าว เป็นแนวการวินิจฉัย
ว่า การเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางเพศนั้นกระท�ำได้ หากเป็นไป
เพื่อเหตุผลในเรื่องของความแตกต่างทางกายภาพหรือภาระหน้าที่ระหว่าง
ชายและหญิง เมื่อกฎหมายว่าด้วยชื่อสกุลไม่เป็นไปตามหลักดังกล่าว จึงขัด
กับหลักความเสมอภาคทางเพศตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ดังนั้น กฎหมาย
ใดทีก่ ำ� หนดให้สทิ ธิของชายและหญิงมีความแตกต่างกันอันเนือ่ งมาจากเรือ่ ง
ทีม่ สี าระส�ำคัญเกีย่ วกับกายภาพหรือภาระหน้าทีแ่ ล้ว ไม่นา่ จะเป็นบทบัญญัติ
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เช่น การเกณฑ์ทหาร หรือการลาคลอดบุตร
เป็นต้น
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อนึง่ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยกรณีชอื่ สกุลมีความเหมือนกัน
กับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งได้วินิจฉัย
เรือ่ งชือ่ สกุลของคูส่ มรส โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1355
ที่บัญญัติว่า “ให้ชื่อสกุลของฝ่ายชายเป็นชื่อสกุลของ คู่สมรส” โดยมิให้ใช้
ชื่อสกุลของฝ่ายหญิงเป็นชื่อสกุลของคู่สมรส มีลักษณะยึดโยงกับความเป็น
ฝ่ายชาย เป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของหญิง จึงไม่สอดคล้องกับหลัก
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายตามมาตรา 3 วรรคสอง26 อย่างไรก็ดี
หลักความเสมอภาคและการห้ามมิให้เลือกปฏิบตั ทิ างเพศ มิได้หา้ มการปฏิบตั ิ
ให้แตกต่างกันในทุกกรณี ความแตกต่างทางเพศระหว่างชายและหญิง
อาจเป็ น เหตุ ผ ลที่ ส�ำ คั ญ ของการปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ตกต่ า งกั น ได้ โดยมี เ หตุ ผ ล
ในเรือ่ ง ความแตกต่างในทางกายภาพและภาระหน้าทีร่ ะหว่างหญิงและชาย27
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในการด�ำเนินชีวิตที่ส�ำคัญ ล�ำพังเพียงเหตุผลในทาง
ประเพณี วัฒนธรรมของความสัมพันธ์ในการด�ำรงชีวิตคงไม่เพียงพอที่จะ
อธิบายได้28
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลที่เกิดขึ้นจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องการรับรองความเสมอภาคทางเพศในการใช้ชื่อสกุลของหญิงที่มีสามี
นั้น มีผลกว้างขวางในแง่ของแนวคิดและวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งต้องยอมรับ
ว่า เป็นอีกก้าวหนึง่ ของการพัฒนาสิทธิของสตรี โดยทีบ่ างประเทศมีการกดขี่
ทางเพศทางสังคม และมีการให้สิทธิทางการเมืองแก่สตรีในการใช้สิทธิเลือก
ตั้งล่าช้ากว่าประเทศไทย คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการให้สิทธิแก่สตรีผู้เป็น
ภริยาเมือ่ มีการสมรส โดยให้หญิงมีสทิ ธิเลือกใช้ชอื่ สกุลเดิมของตน หรือใช้ชอื่
26 BVerf

Ge 84,9 อ้างใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักความเสมอภาค, (กรงเทพ ฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2543) หน้า 123.
27 BVerf Ge 3,225,เพิ่งอ้าง, หน้า 121.
28 หน้าเดียวกัน.
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สกุลของสามีก็ได้ เช่นเดียวกับฝ่ายชายที่เป็นคู่สมรส ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญาทีท่ ำ� ขึน้ ขณะสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศ
ญี่ปุ่น มาตรา 75029 การเลือกทางออกของการแก้ไขเพิ่มเติมโดยปรากฏ
ข้อความตามที่มีการแก้ไขนั้น เป็นหลักการให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ
โดยให้เป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างคู่สมรสว่าจะเลือกใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเสียก่อน หากตกลงกันไม่ได้จึงจะไปใช้ชื่อสกุลเดิมของแต่ละฝ่าย
ซึ่งหลักการนี้เป็นการรับรองหลักการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การใช้
ชือ่ สกุลเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลในการแสดงเทือกเถาเหล่ากอของตนอย่าง
เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชาย การสละซึ่งสิทธิจะต้องเป็นบุคคลเจ้าของ
สิ ท ธิ นั้ น ดั ง นั้ น การใช้ ชื่ อ สกุ ล จึ ง เป็ น เรื่ อ งข้ อ ตกลงมากกว่ า การบั ง คั บ
ซึ่งสอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ว่า การบังคับให้หญิงที่มีสามี
ต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเพียงฝ่ายเดียวนั้นเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักความ
เสมอภาคทางเพศที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 รับรองไว้
ส่วนค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการยื่นแบบและเสียภาษีของ
คู่สมรสตามประมวลรัษฎากร ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค�ำวินิจฉัยที่ 48/2545
ซึ่งเป็นกรณีวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 โดยวินิจฉัยว่า ประมวล
รัษฎากร มาตรา 57 ตรี ที่ก�ำหนดให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยา
เป็นเงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่ยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาแทนภริยา และมาตรา 57 เบญจ บัญญัติให้ภริยาแยกยื่นเสียภาษี
ต่างหากจากสามีได้หากมีรายได้ตามมาตรา 40 (1) ว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 80 โดยในส่วนของรัฐธรรมนูญ
29

ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 750 ก�ำหนดว่า เมื่อสามีและภรรยาท�ำการสมรส
กันแล้ว ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิเลือกใช้ชื่อสกุลเดิมของตน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลของตนก็ได้
อ้างไว้ในสุภาวรรณ ชัน้ ไพบูลย์ และคณะ. การใช้ชอื่ สกุลของหญิงทีส่ มรสแล้ว, โครงการศึกษา
วิจัย, พ.ศ. 2546 จาก www.lawreform.go.th/
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มาตรา 30 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า การก�ำหนดให้สามีและภริยา
เสียภาษีต่างจากคนโสด เนื่องจากคนโสดกับสามีและภริยามีเงื่อนไขและ
สาระส� ำ คั ญ ในการด�ำรงชีวิตรวมทั้งมีพ ฤติก รรมทางเศรษฐกิ จที่ ต ่ า งกั น
ประกอบกับเงินได้ของสามีหรือภริยาที่ได้มาระหว่างการสมรส โดยทั่วไป
จะถือเป็นสินสมรส และบุคคลในครอบครัวเป็นผู้รับประโยชน์จากเงินได้นั้น
ร่วมกัน อีกทั้งในการค�ำนวณภาษีของสามีและภรรยา ประมวลกฎหมาย
รัษฎากรก�ำหนดให้หกั ค่าลดหย่อนและค่าใช้จา่ ยจากเงินพึงประเมินก่อนเหลือ
เท่าใดจึงเป็นเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษีในอัตราที่ก�ำหนดในบัญชีอัตราเงินได้
ส่วนประเด็นการให้สิทธิภริยาที่จะแยกยื่นเสียภาษีต่างหากจากสามี ก็เป็น
เฉพาะเงินได้ที่ได้มาจากน�้ำพักน�้ำแรงของหญิงผู้เป็นภริยาเท่านั้น ซึ่งสิทธิ
ดังกล่าวย่อมเป็นประโยชน์ทั้งสามีและภริยา มิได้เป็นประโยชน์แก่ภริยาแต่
ฝ่ายเดียว จากเหตุผลนี้ถือว่าเป็นความแตกต่างในสาระส�ำคัญที่ท�ำให้การ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันนี้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่เป็นสาระส�ำคัญในการที่ต้องปฏิบัติแตกต่างกัน
และเป็นเหตุผลที่ศาลเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเหมาะสมแล้ว
ส�ำหรับในค�ำวินจิ ฉัยที่ 15/2557 ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลทีส่ มเหตุ
สมผลว่า การที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าในการ
เก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยานัน้ ถ้าสามีและภริยาอยูร่ ว่ มกันตลอดปีภาษี
ทีล่ ว่ งมาแล้วให้ถอื เอาเงินได้พงึ ประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้
สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี แต่ถ้ามีภาษีค้าง
ช�ำระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันแล้ว ให้ภริยาร่วมรับผิด
ในการเสียภาษีทคี่ า้ งช�ำระนัน้ ด้วย ซึง่ การถือเอาเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา
40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และ
การก�ำหนดให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี
แต่เมือ่ มีปญ
ั หาภาษีคา้ งช�ำระกลับให้ภริยาร่วมรับผิดชอบในเรือ่ งภาษีคา้ งช�ำระ

288

ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชน:
กรณีหลักความเสมอภาคและข้อห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ด้วยนั้น เป็นการไม่ยุติธรรมส�ำหรับภริยาเพราะกฎหมายก�ำหนดให้สามี
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดในการยืน่ รายการและเสียภาษี สามีควรรับผิดในเรือ่ ง
ภาษีคา้ งช�ำระทัง้ หมด ภริยาอาจไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็นในเรือ่ งการยืน่ รายการเสียภาษี
ด้วย และไม่มีความจ�ำเป็นที่ก�ำหนดให้เอาเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี ในเมื่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 สามีและภริยาจึงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ถ้าภริยา
มีรายได้ของตัวเอง ย่อมต้องมีสทิ ธิทจี่ ะยืน่ รายการและเสียภาษีของตัวเองได้
และรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องภาษีค้างช�ำระด้วยตนเอง รวมทั้งยัง
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรือ่ งสถานะของบุคคลระหว่างหญิงโสดกับหญิงมีสามีทมี่ เี งินได้พงึ ประเมิน
ตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ส่วนมาตรา 57 ตรี วรรคสอง
เป็นการบังคับให้สามีและภริยาต้องยืน่ รายการเสียภาษีรว่ มกันทางอ้อม กรณี
จึงเป็นการจ�ำกัดสิทธิไม่ให้สามีและภริยาแยกกันยืน่ รายการและเสียภาษี และ
ถือได้ว่าไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง โดยมุ่งจะให้สามีและ
ภริยาร่วมกันจ่ายภาษีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมาตรา 57 ตรี
วรรคสาม เป็นการก�ำหนดไว้ในลักษณะที่ให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพินิจอนุญาต
ให้สามีและภริยาแยกกันยืน่ รายการเสียภาษีได้ แต่ถา้ ฝ่ายใดค้างช�ำระหรือไม่
ช�ำระภาษี ให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างช�ำระนั้นด้วย
เห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่อาศัยความเป็นสามีและภริยามาบังคับให้อีกฝ่ายที่
ไม่มคี วามผิดต้องร่วมรับผิดชอบ ซึง่ ไม่เป็นธรรมส�ำหรับสามีหรือภริยาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้กระท�ำผิด ถือว่าไม่ยุติธรรมกับฝ่ายที่ไม่ได้กระท�ำผิด และ
ไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง ... ดังนั้น ประมวลรัษฎากร
มาตรา 57 ตรี ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้สามีและภริยาทีไ่ ด้อยูร่ ว่ มกันตลอดปีภาษีทลี่ ว่ งมา
แล้ว ต้องถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามี
มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีนั้น ท�ำให้สามีภริยา
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ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ต่างฝ่ายต่างแยกยื่นเมื่อยังไม่มีการสมรส ...
จึงถือว่าเป็นการไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง จากเหตุผล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ชัดว่า เมื่อไม่สามารถแสดงเหตุผลอันสมเหตุสมผลที่
เป็นสาระส�ำคัญให้มีการปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างชายและหญิงซึ่งเป็น
คูส่ มรสในการยืน่ รายการและเสียภาษีแล้ว กฎหมายทีก่ ำ� หนดให้มกี ารปฏิบตั ิ
แตกต่างกันนั้น ย่อมไม่ส่งเสริมหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องทางเพศ
อันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสอง ค�ำวินิจฉัยเป็น
กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นในเรื่องของการพิจารณาความเหมาะสม
ของเหตุผลที่เป็นสาระส�ำคัญที่ท�ำให้ต้องปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างชายและ
หญิง โดยเห็นว่าในสังคมปัจจุบันการยื่นแบบและเสียภาษีระหว่างชายและ
หญิงไม่มคี วามแตกต่างกัน ซึง่ ความเหมาะสมของเหตุผลนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลง
ในการวินิจฉัยซึ่งเคยวินิจฉัยไว้แล้วได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุทางเชื้อชาติ
ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุทาง
เชื้อชาติ ในค�ำวินิจฉัยที่ 45/2545 เป็นกรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาตรา 285 วรรคเจ็ด
ได้บัญญัติให้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ และ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แต่ในขณะทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
รับค�ำร้องนี้ (มกราคม 2545) ฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังไม่ได้ตรากฎหมายอนุวัติ
การให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 285 วรรคเจ็ด แต่อย่างใด ดังนั้น
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยังคงใช้กฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ นัน้ ๆ ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
ก็ เช่ น กั น ยั ง อยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
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สภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมรวม 10 ฉบับ ในเรื่อง
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามพระราช
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ มาตรา 20 (1) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2538
บัญญัติให้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่บุคคล
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเป็นคนต่างด้าว ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอีกด้วย แต่รฐั ธรรมนูญ
ฉบับปี 2540 มาตรา 107 บัญญัติว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรมีคุณสมบัติ คือ (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ประกอบกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 29 บัญญัติให้ผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเป็นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงเกิดปัญหาข้อโต้แย้ง
ทางกฎหมายที่ว่า บทบัญญัติมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ดังกล่าว ก�ำหนดให้ผู้สมัครที่มีบิดาเป็นคนต่างด้าว
ต้องมีคุณสมบัติแตกต่างจากผู้สมัครที่ไม่มีบิดาเป็นคนต่างด้าวอันเป็นการ
บัญญัตเิ พิม่ เติมไปจากทีร่ ฐั ธรรมนูญและพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
ท�ำให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างของเชื้อชาติ ทั้งที่
ผูส้ มัครต่างมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด จึงไม่มสี ถานะแตกต่างกันจนท�ำให้เกิด
ความไม่เสมอภาคทางกฎหมายขึ้น จึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 หรือไม่
ค�ำวินิจฉัยเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญวางหลักการที่ส�ำคัญ 2 หลักการ คือ
(1) การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งความแตกต่างทางเชือ้ ชาติของบุคคล
กระท�ำมิได้ ซึ่งเป็นข้อยืนยันหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
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คุณสมบัติเหล่านี้จะต้องเป็นสาเหตุแห่งการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จึงจะถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่แตกต่าง
กันโดยอาศัยคุณสมบัตเิ หล่านี้ มิได้หมายความว่าจะเป็นการขัดกับหลักความ
เสมอภาคเสมอไป เพราะบางกรณีก็มีความจ�ำเป็นต้องอาศัยความแตกต่าง
มาเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติให้แตกต่างกัน30 อาทิเช่น คุณสมบัติด้านอายุใน
การมีสิทธิเลือกตั้ง การก�ำหนดให้บุคคลอายุไม่ต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เป็น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 ไม่เป็นการขัดกับหลัก ความ
เสมอภาค เนือ่ งจากสิทธิในการเลือกตัง้ ไม่อาจจะให้บคุ คลทุกวัยได้รบั สิทธิดงั
กล่าวได้ โดยมีพื้นฐานในการก�ำหนดอายุเป็นเกณฑ์ ค�ำนึงถึงวิจารณญาณใน
การตัดสินใจของบุคคล
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรือ่ งของการปฏิบตั ใิ ห้เท่าเทียมกันนัน้ ได้มี
ความพยายามในการวางหลักเกณฑ์ไว้ อาทิเช่น การเปรียบเทียบต้องเป็น
องค์กรเดียวกัน หรือ การปฏิบัติให้แตกต่างกันอันเนื่องมาจากผลประโยชน์
มหาชน หรือการปฏิบัติให้แตกต่างกันอันเนื่องมาจากประเพณี เป็นต้น โดย
การที่จะพิจารณาว่า การปฏิบัติเช่นไรเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันขัดกับ
หลักความเสมอภาคนั้น รัฐธรรมนูญได้ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่คอยตรวจ
สอบโดยผ่านบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีก่ ำ� หนดหรือบังคับให้ตอ้ งมีการปฏิบตั ิ
เช่นนั้น การพัฒนาแนวคิดหลักความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม จึงต้องอาศัยหลักกฎหมายทีไ่ ด้จากค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นส�ำคัญ ซึ่งตามแนวค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยเรื่องการ
เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม นั้น ให้ขอบเขตว่าต้อง
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้นจึงจะกระท�ำมิได้ 31 โดยได้มี
การวินจิ ฉัยในเรือ่ งการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันด้วยเหตุแห่งสถานะของบุคคลว่า
30 บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14, , หน้า 17.
31 ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 และค�ำวินิจฉัยที่ 24/2545.
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หากมีความแตกต่างในสถานะของบุคคลจะปฏิบัติให้แตกต่างกันได้ เช่น
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐกับลูกจ้างของเอกชนมีความแตกต่างในสถานะ
ของบุคคลจึงปฏิบัติให้แตกต่างกันได้ ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม32 ซึ่งเป็นการปฏิบัติให้แตกต่างกัน เนื่องจากมีความแตกต่างกันใน
ระบบ หากเปรียบเทียบแล้วอยู่ต่างระบบกันการปฏิบัติที่แตกต่างกันย่อม
กระท�ำได้ไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค การพิจารณาว่ามีความแตกต่างหรือ
เหมือนกันนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องตามที่วรรคสามได้น�ำมา
บั ญ ญั ติ ไว้ ว ่ า คุ ณ สมบั ติ ต ่ า ง ๆ ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ต ามกรณี ค� ำ ร้ อ งนี้ มี ลั ก ษณะ
การปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยอ้างเหตุความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ กล่าวคือ
ผู ้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาเทศบาลต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ คื อ
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ผู้ที่มีบิดาเป็นคนต่างด้าวจะต้องมีคุณสมบัติ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น การปฏิบัติที่แตกต่างกันในการก�ำหนดคุณสมบัติ โดย
มีเหตุอันเป็นสาระส�ำคัญคือ เชื้อชาติของผู้สมัครนั้น ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 30 วรรคสาม ทั้งที่ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น
ต้องมีคุณสมบัติคือมีเชื้อชาติไทยโดยการเกิด
ดังนั้น แม้ว่าจะมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันก็ไม่อาจถือได้ว่ามีสถานะของ
บุ ค คลแตกต่ า งกั น เพราะตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสั ญ ชาติ ข องบุ ค คลของ
ประเทศไทยผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดทีม่ บี ดิ าเป็นคนต่างด้าวมิได้มสี ถานะ
ของสัญชาติโดยการเกิดแตกต่างกับบุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยทีม่ บี ดิ าเป็นคนไทย
แต่อย่างใด จึงไม่สามารถน�ำความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติมาเป็นเกณฑ์ให้มี
การปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันในเรือ่ งของการเป็นผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นการ
ขัดต่อหลักความเสมอกันต่อกฎหมายตามวรรคหนึ่ง อีกทั้งไม่มีลักษณะเข้า
ข้อยกเว้นให้ปฏิบตั แิ ตกต่างกันตามวรรคสีไ่ ด้ การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตุความแตกต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติ โดยการก�ำหนดให้มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
32 ค�ำวินิจฉัยที่ 37/2542.
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ต่อบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่มีสัญชาติไทยโดย
การเกิด โดยไม่มเี หตุผลอันสมเหตุสมผลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญให้ตอ้ งมีการปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างกัน จึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ ซึ่งห้าม
มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ในเรื่องเชื้อชาตินี้ คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส (le Conseil Constitutionnel) ได้เคยวินิจฉัยใน
กรณีของหลักความเสมอภาคในทางเชื้อชาติไว้ว่า33 การก�ำหนดให้เฉพาะ
ครอบครัวที่จะเข้าร่วมในสมัชชาของเมืองได้ อย่างน้อยคู่สมรสฝ่ายหนึ่งจะ
ต้องเป็นฝรัง่ เศสนัน้ เป็นการเลือกปฏิบตั ทิ มี่ เี หตุมาจากความแตกต่างระหว่าง
เชื้อชาติซึ่งขัดแย้งต่อหลักความเสมอภาค อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า
หากมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุจากเชื้อชาติแล้วจะเป็นการ
ขัดต่อหลักดังกล่าวในทุกกรณี แต่หมายความว่า การปฏิบัติที่แตกต่างกัน
เพราะลักษณะเหตุต่าง ๆ นั้น ต้องอาศัยเหตุผลอันสมเหตุสมผลที่เป็นสาระ
ส�ำคัญจนท�ำให้ตอ้ งปฏิบตั แิ ตกต่างกัน อาทิเช่น ความมัน่ คงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อย เป็นต้น
(2) การวินจิ ฉัยเฉพาะข้อความแห่งบทบัญญัตวิ า่ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณีของการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายก่อนใช้บงั คับรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 เป็นบทบัญญัตวิ า่ ด้วยขอบเขต
การวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้ศาลรัฐธรรมนูญมีทางเลือกในการวินจิ ฉัย
ว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยหากเป็นสาระส�ำคัญของร่าง
พระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญให้ตกไปทัง้ ฉบับ
หากมิใช่เป็นสาระส�ำคัญให้ขอ้ ความทีข่ ดั หรือแย้งนัน้ เป็นอันตกไป แต่ในกรณี
ของการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ใช้บังคับแล้ว
ไม่ปรากฏชัดเจนเช่นเดียวกับมาตรา 154 แต่อย่างใด
33 บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6 , หน้า 149.

294

ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชน:
กรณีหลักความเสมอภาคและข้อห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ในทางปฏิบัติแล้ว การวินิจฉัยค�ำร้องของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ไม่ปรากฏว่า มีการวินจิ ฉัย
เฉพาะบางส่วนของข้อความของบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยที่ 45/2546 กรณีพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ มาตรา 20 (1) มีปัญหาเกี่ยวกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 จึงถือได้ว่า เป็นค�ำวินิจฉัยแรกที่วินิจฉัยว่า
ข้ อ ความบางข้ อ ความที่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ใช้ บั ง คั บ มิ ไ ด้ ต าม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ส�ำหรับข้อความที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ ประกอบกับข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ไม่เป็นสาระส�ำคัญของบทบัญญัตินั้น กล่าวคือ ข้อความที่ว่า “มีสัญชาติไทย
โดยการเกิด” มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี 2540) มาตรา 107
วรรคหนึ่ง (1) และเป็นสาระส�ำคัญของคุณสมบัติทางสัญชาติของผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ ส่วนข้อความทีว่ า่ “แต่บคุ คลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยซึง่ บิดาเป็นคนต่างด้าว
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรอีกด้วย” ไม่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องของสัญชาติ เป็นเพียง
ข้อความทีเ่ ป็นเงือ่ นไขเพิม่ เติม เมือ่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ผล
คือ ข้อความส่วนนั้นใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6
การที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ บ ทบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
คุณสมบัติด้านสัญชาติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลยังใช้
บังคับได้ตอ่ ไป โดยมีความสอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ทำ� ให้กฎหมายดังกล่าว
ต้องขาดความต่อเนื่องในการใช้บังคับ เท่ากับว่าเป็นการแบ่งเบาภารกิจของ
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหาร ขณะเดียวกันก็ทำ� หน้าทีต่ ลุ าการในการตรวจ
สอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเช่นกัน เพื่อพิทักษ์หลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
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3. ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุทางความพิการ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรคสาม เป็นบทบัญญัตวิ า่ ด้วย“หลักข้อห้าม
มิให้เลือกปฏิบตั ”ิ เพราะเหตุแห่งความพิการของบุคคล” โดยหลักข้อห้าม
นี้ได้แสดงให้เห็นว่าบุคคลไม่อาจจะได้รับการปฏิบัติอย่างได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวด้วย ซึ่งการระบุลักษณะที่ก�ำหนดไว้
ในมาตรา 30 วรรคสาม จะเป็นหลักประกันขั้นต�่ำต่อการไม่เลือกปฏิบัติ
หลักการใหม่ดงั กล่าวนีไ้ ด้เพิม่ เติมเข้ามาในปี 2550 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็น
การรั บ รองสถานะของบุคคลผู้พิก ารให้ไ ด้รับ สิ ท ธิ ในความเสมอภาคใน
กฎหมายมากขึ้น ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน มาตรา 3 วรรคสาม และค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในปี 2545
ที่ได้วินิจฉัยไว้ 2 เรื่อง คือ กรณีมาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) แห่งร่างพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 และกรณีมาตรา 30 (11) แห่งร่างพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2543 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 ซึ่งเป็นการวินิจฉัยภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ใ ห้ ค วามพิ ก ารเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะของข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้
เลือกปฏิบัติ โดยค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 สรุปความได้ว่า “แม้รัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 จะบัญญัตไิ ว้เป็นหลักการว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่าง จะกระท�ำมิได้ แต่ตอ้ งยอมรับว่าในการทีห่ น่วยงานใดจะรับบุคคล
เข้าท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งใด ย่อมต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ
ความเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั้ ด้วย ซึง่ การรับสมัครคัดเลือกนอกจาก
จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องพิจารณาสุขภาพร่างกาย
และจิตใจว่ามีความสมบูรณ์ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และมีบคุ ลิกลักษณะทีด่ ี
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พอที่จะเป็นผู้พิพากษาซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่มีเกียรติ โดยปฏิบัติหน้าที่ใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษามิใช่เพียงแต่
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในห้องพิจารณาเท่านั้น บางครั้งต้องเดินทางไป
นอกศาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เช่น เพื่อเดินเผชิญสืบ เพื่อสืบพยานที่มาศาล
ไม่ได้ การพิจารณาเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
ตุลาการและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาจึงมีมาตรการทีแ่ ตกต่าง
และเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ อยูบ่ า้ ง ซึง่ รัฐธรรมนูญ
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ว่า การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่
จ�ำเป็นเท่านัน้ และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้
มิได้ และวรรคสองบัญญัติรับรองไว้ว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้
บังคับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใด
บุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง ทัง้ ต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจ
ในการตรากฎหมายนัน้ ด้วย ซึง่ บทบัญญัตวิ รรคหนึง่ และวรรคสองให้นำ� มาใช้
บั ง คั บ กั บ กฎหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อ� ำ นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
กฎหมายด้วยโดยอนุโลม เมือ่ พิจารณาถึงพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ค�ำว่า“มีกายไม่เหมาะ
สมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” จะใช้ควบคู่กับมาตรา 26 (11) ที่บัญญัติว่า
“เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย์จ�ำนวนไม่
น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.ต. ก�ำหนด และ ก.ต. ได้พิจารณารายงานของคณะ
กรรมการแพทย์แล้วเห็นว่า สมควรรับสมัครได้ “บทบัญญัติของพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา
26(10) เป็ น ไปตามความจ� ำ เป็ น และความเหมาะสมของฝ่ า ยตุ ล าการ
จึงเห็นว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
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ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ดังกล่าวเป็นลักษณะตามข้อยกเว้น
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29
ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แต่อย่างใด
ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยที่ 44/2545 กรณีพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 มาตรา 33 (11) โดยวินิจฉัยให้
เหตุผลในแนวเดียวกัน สรุปได้ว่า “ค�ำว่า “มีกายไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ข้าราชการอัยการ” จะใช้ควบคูก่ บั มาตรา 33 (12) ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “เป็นผูท้ คี่ ณะ
กรรมการแพทย์จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.อ. ก�ำหนด ได้ตรวจร่างกาย
และจิตใจแล้ว และ ก.อ. ได้พจิ ารณารายงานของแพทย์เห็นว่าสมควรรับสมัครได้
“บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521
มาตรา 33 (11) เป็นไปตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายอัยการ
จึงเห็นว่าบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ ฝ่ายอัยการ พ.ศ.
2521 มาตรา 33 (11) ดังกล่าว เป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 29 ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แต่อย่างใด”
ในปี 2555 ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ศาลรัฐธรรมนูญ
มีค�ำวินิจฉัยที่ 15/2555 ซึ่งวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ค�ำว่า “มีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ” นั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 วรรคสาม ซึ่งผู้จัดท�ำรายงานทางวิชาการมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
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ค�ำวินิจฉัยเรื่องนี้ ดังนี้
(1) แนววิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ก ารทบทวนได้ จากกรณี
ค�ำวินิจฉัยที่ 15/2555 ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยกรณี พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10)
ซึ่งในปี 2545 ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าบทบัญญัติดังกล่าว
ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 จึงมีข้อพิจารณาว่า การวินิจฉัยใน
ค�ำวินจิ ฉัยเมือ่ ปี 2555 นี้ เป็นกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญกลับแนวการวินจิ ฉัยหรือ
บรรทัดฐานหรือไม่ เมื่อพิจารณาหลักการของความผูกพันของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 216 วรรคห้า ทีม่ ผี ลให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมผูกพันในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองด้วย หมายความว่า หาก
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเดียวกัน การวินิจฉัยในเรื่องหลังย่อมเป็นไปตาม
แนวการวินจิ ฉัยในเรือ่ งก่อนหน้า เช่น กรณีคำ� วินจิ ฉัยที่ 16/2545 และค�ำวินจิ ฉัย
ที่ 44/2545 เป็นต้น และกรณีทขี่ อ้ เท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปลีย่ นแปลงหรือ
คนละกรณี ศาลรัฐธรรมนูญย่อมวินิจฉัยในเรื่องหลังได้ โดยอาจจะทบทวน
และวินิจฉัยที่มีผลเป็นการเปลี่ยนหรือยืนตามแนววินิจฉัยเรื่องก่อนหน้าก็ได้
ค�ำวินิจฉัยเรื่องนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ร้องเห็นว่า ค�ำวินิจฉัยที่
16/2545 ของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยบทบัญญัตมิ าตรา
30 มีหลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 30 แต่มีการเพิ่มเติมค�ำว่า “ความพิการ” ไว้ในมาตรา 30
วรรคสาม ซึ่ ง ไม่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 มาก่อน ดังนั้น ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ไม่ผูกพันผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 216 วรรคห้า ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ
ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยวินิจฉัยว่า “ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี
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ค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30
แล้ว ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทย ต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีทรี่ ะบุไว้ในอนุสญั ญาดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ได้บัญญัติเป็นหลักการว่าบุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องความพิการ
มิได้” เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญของศาลรัฐธรรมนูญที่จะทบทวนการ
วินิจฉัย เนื่องมาจากกรณีมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปจาก
ปี 2545 จึงเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการรับค�ำร้องไว้พิจารณาและ
วินิจฉัยแตกต่างไปจากแนวค�ำวินิจฉัยได้ จึงเป็นการทบทวนค�ำวินิจฉัยโดย
ศาลรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
(2) ขอบเขตสิทธิของผู้พิการในการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งงาน
ข้าราชการตุลาการ การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำเอาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD)
ของสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 มาปรับใช้กับคดี
ซึง่ อนุสญั ญาดังกล่าวได้ให้คำ� นิยามของค�ำว่า “คนพิการ” ว่า หมายความรวมถึง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาท
สัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวาง
การมีสว่ นร่วมในสังคมอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิผลบนพืน้ ฐานของความ
เท่าเทียมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังน�ำพระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาใช้เป็นหลัก
ในเหตุผลอีกด้วย ซึง่ กฎหมายดังกล่าวให้ความหมายทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
ดังกล่าวโดยให้ความหมาย “คนพิการ” ไว้วา่ หมายถึง “บุคคลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม
เนือ่ งจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ�ำเป็นพิเศษที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป”
ศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำนิยามของกฎหมายดังกล่าวมาปรับใช้ในการพิจารณา
ข้อความที่เป็นประเด็นแห่งคดีที่ว่า “... หรือมีกายหรือจิตใจ ไม่เหมาะสม
ที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ ...” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10)
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543
แล้ ว โดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วอยู ่ ใ นกรอบค� ำ ว่ า
“คนพิการ” ตามอนุสัญญาและพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลท�ำให้สามารถ
ใช้ดุลพินิจที่จะก�ำหนดลักษณะทางกายและจิตใจที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ข้าราชการตุลาการได้อย่างกว้างขวาง ไม่ได้ก�ำหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจ
อาจน�ำไปสู่การใช้ดุลพินิจที่ท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
คนพิการได้ แม้กฎหมายก�ำหนดให้เป็นดุลพินิจของ ก.ต. ก็ตาม อันเป็นการ
ตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่กระบวนการรับสมัคร โดยไม่เปิดโอกาสให้คนพิการ
สามารถสอบคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และไม่มีโอกาสแสดง
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงานนั้นเสียก่อน
ทั้งภารกิจหลักตามอ�ำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ความพิการ
มิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่จะเป็นข้าราชการตุลาการที่จะ
มีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
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การวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า วก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนด
ขอบเขตของค�ำว่า “ความพิการ” ที่ผู้พิการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
งานของข้าราชการตุลาการไว้ เพียงแต่มีการยกตัวอย่างของการก�ำหนด
ขอบเขตที่แน่นอนไว้ว่า “อาจก�ำหนดว่า มีลักษณะทางกายและจิตใจที่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตุลาการได้เพียงใด เป็นต้น” แม้มี
การระบุเงื่อนไขว่า “ต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะ
พอควรแก่กรณี ค�ำนึงประโยชน์ต่อสาธารณะหรือของสังคมโดยรวม
มากกว่าประโยชน์ขององค์กร” แต่กย็ งั ไม่มคี วามชัดเจน ท�ำให้อาจส่งผลต่อ
ปัญหาในทางปฏิบัติได้ เนื่องจากการน�ำกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เฉพาะการส่งเสริมและพัฒนา
กลุม่ บุคคลตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ จึงให้ความหมายของคนพิการไว้อย่างกว้าง
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำเอาความหมายของคนพิการในกฎหมาย
ดังกล่าวมาปรับใช้กบั บทบัญญัตใิ นเรือ่ งเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งงานทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ ดังเช่น ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็นการพิจารณาเฉพาะ
ด้านหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมว่า ความพิการมิได้เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูท้ จี่ ะเป็นข้าราชการตุลาการโดยล�ำพัง ไม่ได้คำ� นึงส่วน
อื่นประกอบที่นอกเหนือจากความรู้ความสามารถ อาจท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะการก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าท�ำงาน
ในแต่ละต�ำแหน่งของหน่วยงาน หน่วยงานต้องพิจารณาส่วนอืน่ ประกอบด้วย
ตามภารกิ จ หน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง งานนั้ น ๆ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุดอันเป็นประโยชน์
สาธารณะเช่นกัน ซึง่ ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของภารกิจหน้าที่
ในต�ำแหน่งงานนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่
ของแต่ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกันได้โดยมีเหตุผลเพื่อให้บุคคลนั้น
สามารถปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตาม
ความรูค้ วามสามารถและบางต�ำแหน่งงานต้องก�ำหนดให้มสี ภาพร่างกายและ
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จิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเกิดประโยชน์สูงสุดในหน้าที่
การงานอีกด้วย ด้วยเหตุความแตกต่างของลักษณะงานหรือภารกิจหน้าทีข่ อง
แต่ละองค์กร จึงมีความจ�ำเป็นที่อาจจะก�ำหนดคุณสมบัติในลักษณะเฉพาะ
ให้เป็นพิเศษได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม และต้องมิให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความ
จ�ำเป็น ประกอบกับลักษณะหรือระดับของความพิการในแต่ละรายบุคคลนัน้
ไม่มีความชัดเจนที่แน่นอนตายตัว ดังเช่น ความพิการทางสายตาของบุคคล
จะมีความสามารถในการมองเห็นหลายระดับแตกต่างกันไป และในบางระดับ
ของการมองเห็นนั้นก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหน้าที่ในบาง
ต�ำแหน่งงานได้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดขอบเขตของความพิการ
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งงานของข้าราชการตุลาการไว้ และไม่เปิด
โอกาสให้น�ำข้อเท็จจริงด้านความพิการของบุคคลแต่ละราย ซึ่งจะเป็นตัว
ชี้วัดในข้อเท็จจริงได้ว่าบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งงานของข้าราชการตุลาการได้หรือไม่ จึงเป็นการวินิจฉัยเพียงมุ่งให้
บุคคลผู้พิการมีสิทธิในการเข้าท�ำงานที่เสมอภาคกับบุคคลทั่วไปเท่านั้น
ซึง่ เป็นไปตามมาตรการขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้ผพู้ กิ ารสามารถใช้สทิ ธิได้
เช่นเดียวกันกับบุคคลอื่นตามมาตรา 30 วรรคสี่
ดังนัน้ การวินจิ ฉัยเรือ่ งสิทธิของผูพ้ กิ ารในการเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งงาน
ควรเป็ น เรื่ อ งของการค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ พิ ก ารและภารกิ จ หน้ า ที่ ข อง
ต�ำแหน่งงานให้ได้สดั ส่วนอย่างสมดุลกัน โดยน�ำส่วนอืน่ มาพิจารณาประกอบ
กันด้วย โดยเฉพาะข้อเท็จจริงของความพิการในแต่ละรายบุคคล เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประโยชน์โดยรวม ในเรื่องสิทธิของผู้พิการ
ในต�ำแหน่งงานนี้ ได้มีนักวิชาการกฎหมาย34 ให้ความเห็นกรณีค�ำวินิจฉัย
34 นันทวัฒน์ บรมานันท์ “สิทธิในการรับราชการของผูพ
้ กิ าร” บทบรรณาธิการส�ำหรับ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555, เว็ปไซด์ pub-law.net
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นี้ไว้ว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยค�ำนึงถึงแต่เพียงสิทธิของคนพิการ
ในการเข้าท�ำงานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป จึงเป็นการวินิจฉัยที่
ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาอย่างมากมาย
การที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดขอบเขตของ “ความพิการ” ใน
ต�ำแหน่งงานข้าราชการตุลาการในค�ำวินจิ ฉัยที่ 15/2555 ไว้ มีลกั ษณะท�ำนอง
เดียวกันกับกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญไม่ได้กำ� หนดขอบเขตของ “สภาพร่างกาย
หรือจิตใจทีเ่ หมาะสม” ในต�ำแหน่งงานข้าราชการตุลาการเมือ่ คราวทีว่ นิ จิ ฉัย
ในค�ำวินิจฉัยที่ 16/2545 และค�ำวินิจฉัยที่ 44/2545 ซึ่งมีนักวิชาการทาง
กฎหมาย35 ได้ให้ความเห็นไว้ว่า กรณีนี้ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความไม่เหมาะ
สมของร่างกาย ถ้าถึงขนาดว่าไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้ย่อมเป็นที่ชัดแจ้งว่า
มีกายไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นข้าราชการตุลาการ กรณีนจี้ งึ ไปสัมพันธ์กบั การจ�ำกัด
สิทธิเท่าทีจ่ ำ� เป็นหรือไม่ ปัญหาคือ บกพร่องแค่ไหนเพียงใดจึงเป็นเหตุผลของ
การปฏิเสธ หากมีการปฏิเสธเพราะความบกพร่องทางกายโดยมิได้พิจารณา
ว่าถึงขนาดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การปฏิเสธดังกล่าวอาจเป็นการเลือก
ปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญได้ ดังนั้น จะต้องมีการ
วางหลักความบกพร่องทางกายทุกกรณีทอี่ าจอ้างเหตุผลของการเลือกปฏิบตั ิ
มีเฉพาะความบกพร่องทางกายในกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ ทีอ่ าจถูกปฏิบตั ใิ ห้แตกต่างได้
และความบกพร่องทางกายกลุ่มนั้นจะต้องมีลักษณะเช่นใด และนี่คือความ
ต้องการในการอธิบายในทางกฎหมายโดยค�ำวินิจฉัยของศาล
เมื่อพิจารณาค�ำวินิจฉัยทั้งในปี 2545 และปี 2555 กล่าวโดยสรุป
พบว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ก�ำหนดขอบเขตไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายหรือ
35 บรรเจิด สิงคะเนติ “ข้อพิจารณาเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน 2545,
หน้า 520-545.
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ความพิการของบุคคลว่าระดับแค่ไหนเพียงใดทีถ่ งึ ขนาดว่าสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ในต�ำแหน่งงานนัน้ ได้ และยิง่ ศาลรัฐธรรมนูญน�ำค�ำนิยามของ “ความพิการ”
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาปรับใช้
ในเรือ่ งสิทธิการท�ำงานในต�ำแหน่งงานของผูพ้ กิ าร โดยยังขาดข้อเท็จจริงทีว่ า่
ในการปฏิบัติหน้าที่บางต�ำแหน่งงาน ไม่อาจเปิดโอกาสให้ผู้พิการตามความ
หมายของกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นความหมายอย่างกว้างได้อย่างเท่าเทียม
กันกับบุคคลทั่วไป จึงมิใช่เป็นเรื่องของการให้สิทธิแก่ผู้พิการทุกคนแต่เป็น
เรือ่ งระดับของความพิการทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งงานนัน้ ได้มากกว่า ซึง่ เป็น
เรื่องข้อเท็จจริงของบุคคลแต่ละรายไป นอกจากนี้ ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญ
วิ นิ จ ฉั ย ไปในแนวทางใด ความคาดหวั ง ของนั ก กฎหมายที่ ต ้ อ งการให้
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูก้ ำ� หนดกรอบเพือ่ จ�ำกัดการใช้ดลุ พินจิ หรือให้ใช้ดลุ พินจิ
ที่จะไม่เป็นการไปตัดสิทธิหรือกระทบกระเทือนต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิของ
บุคคลผู้พิการ และให้ฝ่ายนิติบัญญัติด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายได้โดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อหลักความเสมอภาคและข้อห้ามการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ตามรัฐธรรมนญู เพราะในท้ายที่สุดเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญก็มโี อกาสตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอีก ในขณะนี้
จึงต้องรอให้ฝ่ายนิติบัญญัติก�ำหนดกรอบความเหมาะสมของสภาพทางกาย
และจิตใจกับระดับของความพิการของบุคคลผู้จะเป็นข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมโดยให้เป็นอย่างได้สัดส่วนในเรื่องสิทธิ
(3) การให้คำ� นิยาม “ความพิการ” อยูใ่ นนิยามค�ำว่า “คนพิการ” ท�ำให้
การวินจิ ฉัยขยายความไปถึง “จิตใจทีไ่ ม่เหมาะสม” ด้วย บทบัญญัตพิ ระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26
วรรคหนึ่ง (10) บัญญัติว่า “... หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็น
ข้าราชการตุลาการ ...” ซึง่ ตามค�ำร้องมีประเด็นเกีย่ วกับสภาพทางกาย และ
ความพิการ แต่อาจเป็นเพราะศาลรัฐธรรมนูญเคยวินจิ ฉัยกรณี “สภาพทางกาย”
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ดังกล่าวไปแล้วในค�ำวินิจฉัยเมื่อปี 2545 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการโต้แย้ง
เรือ่ งความผูกพันของค�ำวินจิ ฉัยได้หากศาลรัฐธรรมนูญชุดนีน้ ำ� มาทบทวนใหม่
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญน�ำเอานิยามค�ำว่า “คนพิการ” มาใช้กับ “ความพิการ”
ตามรัฐธรรมนูญ จึงมีผลให้ความหมายดังกล่าวครอบคลุมรวมถึงเรื่องของ
“จิตใจ” ไปด้วย ทั้งที่ การปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งข้าราชการตุลาการนั้น
การที่บุคคลมีจิตใจไม่เหมาะสมเป็นสิ่งส�ำคัญทั้งก่อนและขณะด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้าราชการตุลาการ เพราะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคดีโดยตรง
และมีผลต่อประชาชนในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมยิง่ กว่า “กายไม่เหมาะสม”
ทั้งเรื่องของจิตใจเป็นสภาพภายในที่บุคคลไม่อาจรู้เห็นได้ด้วยทางสายตา
ภายนอก แม้แต่ในบางกรณีตัวบุคคลนั้นเองก็ไม่สามารถบ่งบอกได้ จึงต้อง
ใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยเฉพาะ จึงเป็นเรื่องท้าทายต่อไปในการก�ำหนด
ขอบเขตเรือ่ งจิตใจทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัตกิ ำ� หนดให้มกี ารตรวจสอบ
สภาพกายและจิตใจโดยกระบวนการทางการแพทย์ โดยให้คณะกรรมการ
แพทย์จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
(ก.ต.) ก�ำหนด และ ก.ต. พิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทย์แล้ว
หากเห็นสมควรรับสมัครก็สมัครได้ อีกทั้งระเบียบคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545
ได้ก�ำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะการตรวจ
ร่างกายอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการแพทย์จัดท�ำเกณฑ์ทางการแพทย์
ทีจ่ ะใช้ในการตรวจร่างกายเพือ่ ให้ ก.ต. เห็นชอบ ซึง่ เกณฑ์ดงั กล่าวอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวิธีการที่จะใช้ในการทดสอบและประเมินความเหมาะสม
และคณะกรรมการแพทย์จะตรวจร่างกายของผู้สมัครเพื่อให้ได้บุคคลที่
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เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ การก�ำหนดคุณสมบัติดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพียงเพื่อคัดเลือกให้ได้บุคคลผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
ศาลยุตธิ รรมมีความเหมาะสมของร่างกายและจิตใจมีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอ
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามอ�ำนาจหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย โดยมีกายและจิตใจต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งจากลักษณะงานของข้าราชการตุลาการต้องมีความสามารถในการใช้
ความรู้ควบคู่ไปกับต้องเป็นผู้มีความพร้อมและความสมบูรณ์แข็งแรงของ
ร่างกายและจิตใจทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพของร่างกาย
และจิตใจจึงต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อลักษณะงานดังกล่าวด้วย เมือ่ การวินจิ ฉัย
เป็นไปในเรื่องของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ ท�ำให้ผลของ
ค�ำวินจิ ฉัยครอบคลุมถึงจิตใจทีไ่ ม่เหมาะสมไปด้วย การก�ำหนด ความเหมาะสม
เกี่ยวกับสภาพทางกายและจิตใจของข้าราชการตุลาการจึงต้องรอในชั้นของ
การแก้ไขกฎหมายต่อไป
4. ความเป็นไปได้ในการวินิจฉัยให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญมีผลบังคับแบบมีเงื่อนไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่กฎหมายได้ถูกเพิกถอนผลใช้บังคับ โดยผล
ของค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมก่อให้เกิดสภาวะที่เป็นช่องว่างของ
กฎหมายขึน้ ในระหว่างทีอ่ งค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตยิ งั ไม่ได้ตรากฎหมายฉบับใหม่ขนึ้
ใช้แทนที่ฉบับที่ถูกเพิกถอนไปแล้ว ดังนั้น บางประเทศได้สร้างวิธีการใน
การเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในทางปฏิบตั ขิ องการเพิกถอนผลใช้บงั คับ
ของกฎหมายทีม่ ปี ญ
ั หาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน เช่นกัน ได้สร้างรูปแบบของการท�ำค�ำวินิจฉัยว่า กฎหมายที่องค์กร
นิติบัญญัติได้ตราขึ้นแล้วฉบับนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เสียผลบังคับ
(unconsitutional but not valid) เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรนิติบัญญัติ
สามารถเลือกทีจ่ ะตรากฎหมายขึน้ มาแก้ไขเพิม่ เติมให้กฎหมายดังกล่าวชอบ
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ด้วยรัฐธรรมนูญหรือก�ำหนดมาตรการใด ๆ ที่จะหลีกเลี่ยงความไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร36 อาทิเช่น
(1) กรณีทกี่ ฎหมายจ�ำกัดการให้ประโยชน์แก่กลุม่ บุคคล ศาลรัฐธรรมนูญ
อาจยกเลิกกฎหมายฉบับนั้น (BVerfGE 22, 349 (360)) แต่ศาลรัฐธรรมนูญ
มักจะจ�ำกัดขอบเขตอ�ำนาจการยกเลิกกฎหมายดังกล่าว
(2) กรณีการให้ประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน ศาลรัฐธรรมนูญมักจะขยาย
การให้ประโยชน์เพื่อเปิดช่องว่างของกฎหมาย (BVerfGE 22, 349 (360))
และเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ในประเด็นทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตลิ ะเว้นมิได้บญ
ั ญัตกิ ฎ
เกณฑ์ในเรื่องนั้น ๆ ศาลอาจขยายประโยชน์ไปแก่กลุ่มอื่น ๆ หรือหาก
ไม่สามารถขยายการให้ประโยชน์ได้ ส�ำหรับในออสเตรียได้บัญญัติเรื่องการ
มีผลของการวินิจฉัยไว้ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 139 มาตรา 149 โดยใช้
หลักความลบล้างได้ (Vernichtbarkeit) โดยให้มีผลนับจากปัจจุบัน ผลของ
กฎหมายที่ได้วินิจฉัยให้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งไม่มีผลบังคับนั้น จะให้
มีผลนับจากมีการประกาศและไม่ให้มีผลส�ำหรับข้อเท็จจริงที่สิ้นสุดแล้ว
เท่าทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไม่ได้กำ� หนดให้มผี ลย้อนหลัง ในกรณีนเี้ ป็นดุลพินจิ ของ
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 139 วรรคหก มาตรา 140 วรรคเจ็ด และศาล
อาจก�ำหนดให้มีผลในอนาคตได้ โดยการก�ำหนดเวลาที่จะให้มีผลซึ่งก�ำหนด
เวลานั้นไว้จะต้องไม่เกิน 1 ปี37
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย การก�ำ หนดให้ ผ ลบั ง คั บ ของค�ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญมีเงือ่ นเวลาในอนาคตเพือ่ ให้บคุ คลทีถ่ กู ผูกพันตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 216 จะต้องด�ำเนินการในการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับที่
36 กนิษฐา เชีย่ ววิทย์, การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

ที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติโดยองค์กรตุลาการ, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2533, หน้า 167.
37 บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, หน้า 128 – 129.
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ว่า ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงมีลักษณะก่อให้
เกิดผลผูกพันทีเ่ ป็นหน้าทีใ่ ห้แก่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐสภาทีจ่ ะต้องตรากฎหมาย
ขึน้ มาทดแทน มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร นัน้ มีขอ้ พิจารณาว่า ถ้อยค�ำ
ของมาตรา 211 ที่ว่า ไม่กระทบกระเทือนถึงค�ำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด
แล้ว ประกอบกับเป็นระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ผลในการบังคับจึงอยู่ในสถานะเดียวกัน คือ ไม่มีผล
ย้อนหลัง และไม่สามารถก�ำหนดให้เกิดผลในอนาคตได้ โดยมีเหตุผลที่ว่า
การร้องผ่านองค์กรไม่วา่ ศาล ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ย่อมหมายถึง เกิดเหตุการณ์
ที่เป็นผลร้ายจากการใช้บังคับของกฎหมายดังกล่าวขึ้นแล้ว เพื่อเป็นการ
เยียวยาและคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลร้ายดังกล่าว จะต้องให้เกิดผล
ในทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยอันมีผลเป็นการยกเลิกบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มิให้มีผลใช้บังคับต่อไป
ส่วนปัญหาทีว่ า่ จะเกิดสุญญากาศของการใช้บงั คับกฎหมายทีข่ ดั หรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งยอมรับ เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ของการ
ให้มีศาลรัฐธรรมนูญที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ ควบคุมตรวจสอบกฎหมาย
ที่ตราขึ้นใช้บังคับ ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะองค์กรที่ตรากฎหมายใช้บังคับ
ก็ต้องท�ำหน้าที่ทบทวนกฎหมายที่ตนตราขึ้น (review) หากตรวจพบด้วย
ตนเองหรือศาลรัฐธรรมนูญตรวจพบก็ดี จะต้องมีหน้าที่ริเริ่มกระบวนการ
แก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโดยพลัน ซึ่งเป็นลักษณะบังคับให้ท�ำการ
ตรวจสอบโดยตนเองด้วย นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาใน
การพิจารณากฎหมายใช้เวลานานพอสมควรที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายคณะ
รัฐมนตรีเตรียมการน�ำเสนอร่างใหม่เพือ่ ทดแทนได้ทนั ดังเช่น พระราชบัญญัติ
ชือ่ บุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขโดยผ่าน
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องค์กรนิติบัญญัติหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ไม่ว่าจะผลักดันอย่างไร
ก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้ จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยจึงเกิด
สุญญากาศของการใช้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวชั่วคราว
นอกจากนี้การก�ำหนดให้มีผลในอนาคต อาจท�ำให้เกิดความไม่เสมอกันของ
กฎหมายอันเกิดจากการใช้ดุลพินิจของ ศาลรัฐธรรมนูญในการก�ำหนดเงื่อน
เวลา ซึ่งท�ำให้มีปัญหาเรื่องบรรทัดฐานของค�ำวินิจฉัยในแง่ การยอมรับของ
สังคม

บทสรุป
หลักกฎหมายที่ได้จากค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับความเสมอภาคและข้อห้าม
การเลือกปฏิบัตินี้ คือ ความเสมอภาคจัดเป็นสิทธิและเสรีภาพประเภทหนึ่ง
กล่าวคือ เป็นสิทธิในความเสมอภาค ซึ่งเป็นหลักตามกฎหมายธรรมชาติ
ทีย่ อมรับว่ามนุษย์ทกุ คนมีสทิ ธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน สิทธินนั้ จะเป็น
สิทธิเสรีภาพที่เป็นสาระส�ำคัญของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นการแสดงความ
สัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลและสังคม และหลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม โดยบัญญัตขิ อ้ ยกเว้นในเรือ่ งการเลือกปฏิบตั ไิ ว้ในมาตรา 30
วรรคสี่ ซึ่งเป็นการยืนยันในหลักการว่า การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
พิจารณาถึงความแตกต่างของบุคคลนัน้ อาจกลายเป็นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่า
เทียมกันได้ ดังนั้น มาตรา 30 วรรคสี่ ได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนว่า การที่รัฐปฏิบัติ
ต่อกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ ในลักษณะทีแ่ ตกต่างจากบุคคลทัว่ ไปเพือ่ เป็นการ
ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บคุ คลเหล่านัน้ สามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่น
เดียวกับบุคคลอืน่ ย่อมไม่ถอื ว่าเป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม จึงกล่าว
ได้วา่ ข้อยกเว้นหลักความเสมอภาคนัน้ ปรากฏเฉพาะในวรรคสีเ่ ท่านัน้ ไม่รวม
ไปถึงบทบัญญัติมาตรา 29 เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็น “สิทธิใน
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ความเสมอภาค” ที่ประชาชนใช้เป็นข้ออ้างยกขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐกระท�ำ
การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสมอภาคเท่ า เที ย มกั น ตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับสิทธิในเสรีภาพ
อื่น ๆ ซึ่งมาตรา 29 จะใช้เฉพาะกับ “สิทธิในเสรีภาพ” อื่น ๆ โดยเฉพาะ
มาตรา 30 วรรคสอง ที่เป็นความเสมอภาคเฉพาะเรื่องที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ในสาระส�ำคัญให้แตกต่างกันได้ด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศ เว้นแต่จะมี
เหตุผลด้านความแตกต่างทางกายภาพหรือหน้าที่ ทั้งนี้ มาตรา 30 วรรคสี่
จะเป็นหลักการเลือกปฏิบัติ อย่างเป็นธรรมที่เป็นข้อยกเว้นของหลักความ
เสมอภาคเพียงมาตราเดียว ดังนั้น หลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 นั้น จะไม่สามารถน�ำมาตรา 29 มาเป็นข้อยกเว้นได้
ทั้งนี้ ก่อนมีค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องชื่อสกุลของหญิง
มีสามี ได้มีความพยายามแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักดีว่า
บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วขั ด ต่ อ หลั ก ความเสมอภาคเฉพาะเรื่ อ งทางเพศที่
รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จในทางนิติบัญญัติ จึงต้อง
อาศัยศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดย
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซึ่งมีภารกิจส�ำคัญประการหนึ่ง คือ เพื่อคุ้มครอง
ความเสมอภาคและสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้และการตรวจ
สอบการใช้อ�ำนาจรัฐโดยการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย อั น เป็ น การคุ ้ ม ครองหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดย
องค์กรศาล จึงกล่าวได้วา่ ค�ำวินจิ ฉัยเรือ่ งชือ่ สกุลของหญิงมีสามีนี้ เป็นข้อพิสจู น์
ในหลายเรื่องของสังคมไทย อาทิเช่น ความก้าวหน้าของหลักการคุ้มครอง
ความเสมอภาคและสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเป็นหลักทีส่ ำ� คัญของ
สิทธิมนุษยชน ความกล้าหาญขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญในการท�ำหน้าที่
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายซึ่งต้องเผชิญหน้ากับ
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย นับแต่นั้นมา ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ท�ำให้
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หลักการความเสมอภาคมีพัฒนาการมาโดยตลอด ทั้งเรื่องของการคุ้มครอง
หลักความเสมอภาคและข้อห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ อาทิ เชื้อชาติ ความพิการ เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ว่า
ศาลรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตโิ ดย
การวินิจฉัยให้กฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ใช้บังคับมิได้ ก็ตาม แต่ยังมี
กฎหมายอีกหลายฉบับทีม่ บี ทบัญญัตใิ นลักษณะของความไม่เท่าเทียมกันทาง
กฎหมาย อันเป็นเหตุให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะการใช้
เหตุผลด้านความแตกต่างมาเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทาง
กฎหมาย ดังนั้น จึงเป็นนิมิตที่ดีส�ำหรับก้าวเดินต่อไปของการท�ำหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญในการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความ
เสมอภาค เพื่อเป็นการพัฒนาหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญอันเป็น
ส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนต่อไป
จากบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญทีม่ ตี อ่ การพัฒนาหลักความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญ ที่กล่าวมาข้างต้น ก็มิได้หมายความว่า หลักความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญจะผูกพันเฉพาะการใช้อ�ำนาจรัฐทางนิติบัญญัติเท่านั้น
แต่ ใ นส่ ว นของการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ ทางตุ ล าการก็ ย ่ อ มผู ก พั น เช่ น กั น โดย
ศาลรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นองค์กรใช้อำ� นาจรัฐทางตุลาการย่อมผูกพันต่อหลักการ
ดังกล่าวด้วย โดยความผูกพันของฝ่ายตุลาการทีม่ ตี อ่ หลักความเสมอภาคนัน้
ได้แก่
1. ความเสมอภาคต่อการเสนอเรื่อง โดยผู้มีสิทธิเสนอเรื่องต่อศาล
มีสิทธิน�ำขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอย่างไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิ ทั้งนี้ ภายใต้
เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
2. ความเสมอภาคต่อหน้าศาล โดยคู่กรณีมีความเท่าเทียมกันในการ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อหน้าศาล ซึง่ เป็นไปตาม “หลักการรับฟังคูค่ วาม”
โดยต้องเปิดโอกาสในการรับฟังทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
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3. ความเสมอภาคในการใช้กฎหมายโดยศาล เป็นเรือ่ งของความผูกพัน
ในการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณี โดยมิให้ใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ
4. ความเสมอภาคในการวินจิ ฉัย เป็นเรือ่ งของความผูกพันทีจ่ ะวินจิ ฉัย
เหมือนกันในกรณีที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างเดียวกันกับที่เคย
วินิจฉัยไปแล้ว
ด้วยความส�ำคัญของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิในความ
เสมอภาคอันเป็นหลักทีส่ ำ� คัญของสิทธิมนุษยชนซึง่ ประเทศไทยให้การรับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทีส่ หประชาชาติได้มปี ระกาศเมือ่ ปี 2491
อันมีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องให้ความส�ำคัญต่อเรื่องนี้เพื่อแสดงให้
ประเทศต่าง ๆ รับรองการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกของประเทศไทย ดังนั้น
ไม่ว่าในอนาคตองค์กรที่ท�ำหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายจะเป็นรูปแบบเช่นใด แต่บทบาทในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกล่าว ยังมีความจ�ำเป็นที่ต้องควบคู่ไป
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และความผูกพันของประเทศไทยที่มีต่อสหประชาชาติตามหลักสากลต่อไป
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พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน์*
การให้การรับรองและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรวม
กันเป็นชุมชน หรือ “สิทธิชมุ ชน” ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญและ
ไม่เคยบัญญัตริ องรับไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน แต่เป็นแนวความคิดทาง
สังคมที่แพร่หลายในวงงานวิชาการ และประชาชนที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน
เนื่องจากในปัจจุบันมีการอ้างถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิชุมชนใน
วงกว้างมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาองค์ความรูเ้ รือ่ งนีใ้ นทางกฎหมาย
ยังมีอยูใ่ นวงจ�ำกัด ปัญหาทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ นิยามความหมายของสิทธิ
ชุมชนและการปรับใช้หลักกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิชมุ ชนทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นทีค่ วรพิจารณาคือ ในเมือ่ มีกฎหมายบัญญัตริ บั รอง
และคุ้มครองสิทธิชุมชนตามที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในฉบับปี 2550 มาตรา
66 แล้ว แม้ยงั ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดก�ำหนดเนือ้ หารายละเอียดแห่ง
สิทธิดงั กล่าวไว้กต็ าม การท�ำให้สทิ ธิชมุ ชนมีประสิทธิภาพมีมาตรการคุม้ ครอง
อย่างชัดเจน และการใช้สิทธิของชุมชนในการน�ำคดีขึ้นสู่ศาลในกรณีที่มีการ
ละเมิดสิทธิชมุ ชนเกิดเป็นรูปธรรมขึน้ ในทางปฏิบตั ิ นอกเหนือจากการรับรอง
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลก็ตาม จึงมีประเด็นในทางกฎหมายว่า
ชุมชนมีสถานะอย่างไรและสามารถรวมตัวกันเรียกร้องหรือใช้สิทธิทางศาล
* ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี รักษาราชการแทนรองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ.
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ได้เพียงใด นับเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน แม้เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 จะได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม

1. แนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนมีที่มาจากสิทธิตามธรรมชาติ

การเกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนนับตั้งแต่เกิดมา สิทธิตาม
ธรรมชาตินี้มีรากฐานมาจากแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติของ Hugo
Grotius1 คือ กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดแบบแผนการปฏิบัติของมนุษย์อันมีเหตุผล
ทีด่ ำ� รงอยูต่ ามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากเจตจ�ำนงของผูห้ นึง่ ผูใ้ ด ดังนัน้ กฎหมาย
ธรรมชาติ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถเข้ า ใจได้ ด ้ ว ยเหตุ ผ ลของตนเอง
เป็นเหตุผลความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดีหรือคุณธรรมทีด่ ำ� รงอยูใ่ นธรรมชาติของความ
เป็นมนุษย์ John Locke2 ได้เสนอความคิดว่า โดยสภาวะตามธรรมชาติของ
มนุษย์นั้นเป็นสภาวะที่มนุษย์มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ปราศจากข้อจ�ำกัดใด ๆ
และด้วยเหตุที่มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีและมีเหตุผลท�ำให้มนุษย์เคารพในความ
เสมอภาคและเสรีภาพซึ่งกันและกันอันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมอย่างสงบสันติ นอกจากนี้ Locke ได้ยืนยันในหลักการสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของปัจเจกชนบนพืน้ ฐานความมีเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย์ อันประกอบ
ด้วย สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และเสรีภาพ และเพื่อให้เกิดความมั่นคง
แน่นอนในการด�ำรงรักษาสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน หรือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตาม
ธรรมชาติจึงเป็นที่มาของการจัดท�ำสัญญาประชาคม ซึ่งเป็นข้อตกลงสัญญา
การเข้าอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่ก่อตั้งอ�ำนาจกลางหรืออ�ำนาจรัฐเพื่อท�ำหน้าที่
ในการรักษาความยุตธิ รรมและความสงบเรียบร้อยของสังคม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิด
หลักประกันต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง
โดยบุคคลแต่ละคนตกลงโอนอ�ำนาจบางส่วนของตนอันเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์
1

สมยศ เชือ้ ไทย. (2550). นิตปิ รัชญา. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ส�ำนักพิมพ์วญ
ิ ญูชน
จ�ำกัด, หน้า 97 – 98.
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 101 – 102.
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(Absolute Rights) ซึ่งได้มาตามกฎหมายธรรมชาติให้แก่รัฐตามข้อตกลงใน
สัญญาประชาคม แต่ยังคงสงวนสิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และเสรีภาพ
ไว้ซึ่งถือเป็นสิทธิที่ติดอยู่กับความเป็นมนุษย์อันมิอาจจ�ำหน่ายจ่ายโอนให้แก่
กันได้
นอกจากแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนอันมีที่มาจากสิทธิตามธรรมชาติแล้ว
ยังถือว่าสิทธิชุมชนมีรากฐานมาจาก “สิทธิมนุษยชน” ด้วย ทั้งนี้ตามที่ได้
รับรองไว้ใน “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” โดยสิทธิมนุษยชน คือ
สิทธิทที่ กุ คนมีอยูโ่ ดยเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยเหตุทเี่ ขาเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิ
ที่ตั้งอยู่บนความใส่ใจต่อธรรมชาติของมนุษย์ จึงเป็นสิทธิที่เกิดมาเองโดย
ธรรมชาติในตัวมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนได้พัฒนามาจากความคิดของ
กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law Tradition) ที่มองว่าสิทธิมนุษยชนเป็น
สิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติหรือเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights)3
แนวความเรือ่ งกฎหมายธรรมชาติหรือสิทธิธรรมชาตินมี้ บี ทบาทส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิด
ความคิดที่จะคุ้มครองสิทธิของบุคคล ซึ่งน�ำไปสู่การจัดท�ำปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนต่อมา การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนในแง่สทิ ธิปจั เจกบุคคล
(Individual Rights) หรือเอกชนแต่ละคนพร้อมๆ กับการยอมรับในสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานภายใต้หลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันท�ำให้การขยายตัว
ของการรับรองสิทธิมนุษยชนมีอิทธิพลต่อสังคมโลกมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการลิดรอนหรือลดทอนความส�ำคัญของชนชาติส่วนน้อย ชนพื้นเมือง
ในฐานะเป็นสิทธิชุมชน ทั้งนี้โดยเหตุผลหลักแล้วเป็นเรื่องของความขัดแย้ง
ในเรือ่ งของอุดมการณ์และสิทธิทางการเมืองในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
(ยุคสงครามเย็น) อันเป็นการต่อสู้ทางความคิดและทางการเมืองระหว่าง
แนวคิดเสรีนิยมกับสังคมนิยม ซึ่งเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าแนวคิดเสรีนิยม
3

จรัญ โฆษณานันท์. (2545). สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และ
ความเป็นจริงทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, หน้า 57.
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มุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเป็นหลัก ส่วนแนวคิด
สังคมนิยมนั้นกลับให้ความส�ำคัญในเรื่องสิทธิชุมชนเป็นส�ำคัญยิ่งกว่า เพราะ
เป็นเรื่องการโอนถ่ายสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนอันเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์
รายบุคคลไปสูร่ ฐั เพือ่ การจัดการทรัพย์สนิ ของส่วนรวม หรือระบบการจัดการ
ชุมชนภายใต้แนวคิดคอมมูน เป็นต้น ดังนั้นสิทธิมนุษยชนมิใช่เป็นเพียงสิทธิ
ตามธรรมชาติเท่านัน้ แต่ยงั พัฒนาไปเป็นอุดมการณ์หรือปรัชญาทางการเมือง
การปกครองที่ค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ความเสมอภาค และ
ภารดรภาพ
Collective Rights หรือสิทธิรวมหมู่ เป็นการเปิดโอกาสให้สิทธิ
มนุษยชนในฐานะสิทธิรวมหมู่มีสถานะทัดเทียมกับสิทธิมนุษยชนในแง่สิทธิ
ของปัจเจกบุคคล (Individual Rights) และเป็นที่มาของกระแสการรับรอง
สิทธิการรวมตัวกันเป็นชุมชน และการคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ชุมชนชนชาติสว่ นน้อย ชุมชนชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมในหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้
สิทธิมนุษยชนยุคที่สามยังได้ให้ความสนใจในเรื่องของประชาชนและการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมากขึ้ น โดยแสดงออกในรู ป แบบของสิ ท ธิ ใ น
การพัฒนา (right to development) ซึง่ เป็นสิทธิมนุษยชนในรูปแบบหนึง่
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง หากแต่มี
เนื้อหาแห่งสิทธิที่ละเอียดซับซ้อนกว่า ซึ่งสิทธิในการพัฒนาดังกล่าวได้มีการ
รับรองไว้ใน “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา ค.ศ. 1986” อันมีสาระ
ส�ำคัญท�ำให้แนวคิดเรือ่ งสิทธิรวมหมูแ่ พร่หลายเป็นทีเ่ ข้าใจมากขึน้ และขยาย
ไปในเรือ่ งสิทธิการเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างเสรีในการพัฒนา สิทธิของประชาชน
ในการก�ำหนดวิถีชีวิต เจตจ�ำนงตนเอง ซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิของประชาชน
อย่างมีอธิปไตยในการบ�ำรุงรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างครอบคลุม จึงถือได้
ว่าสิทธิชุมชนได้ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิใน
การพัฒนา
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เมื่อแนวความคิดเรื่องสิทธิชุมชนได้รับการยอมรับมากขึ้นเนื่องจาก
มีรากฐานการพัฒนาจาก “สิทธิตามธรรมชาติ” และ “สิทธิมนุษยชน” ตามที่
กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิทธิชมุ ชนได้ปรากฏชัดเจนขึน้ ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา ดังนั้น การเรียกร้องให้มีการคุ้มครองและ
รับรองสิทธิชุมชนในระดับสากลจึงเป็นเรื่องที่นานาอารยประเทศให้ความ
ส�ำคัญ ตัวอย่างเช่น กรณีสิทธิชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมซึ่งควรมีสิทธิ
โดยชอบธรรมในการรวมตัวกันและมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพตามวิถีชีวิตและจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมนั้น
ตลอดจนการธ�ำรงรักษาไว้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ของตน
อย่างสมดุลและยัง่ ยืนเพือ่ เป็นฐานในการด�ำรงชีพ หากแต่ขอ้ เท็จจริงปรากฏ
ว่าชนเผ่าดัง้ เดิมในหลาย ๆ ประเทศกลับถูกปฏิเสธสิทธิพนื้ ฐานในการรวมกัน
เป็นชุมชนดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุของการเรียกร้องให้คำ� นึงถึงสิทธิและศักดิศ์ รี
ของชนพื้นเมืองอันถือได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญกับสิทธิชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุของการไม่รับรองสิทธิความเป็นชุมชนของชนเผ่าพื้นเมือง
ดั้งเดิมท�ำให้สถานะและสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านั้นต้องสูญเสียไป
อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมโดยมีสาระส�ำคัญ
ใน 2 ประการ กล่าวคือ 1) ความเป็นเอกราชของอาณานิคม (the territorial
sovereignty) 2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของเชื้อชาติ (a unified
nationality) ภายใต้การบริหารขององค์กรของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชนเผ่าพืน้ เมืองดัง้ เดิมจะมีสทิ ธิเป็นเจ้าของเอกราชและเชือ้ ชาติของตนเองได้
ต้องขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ ประเพณี และความเป็นตัวของตัวเอง4
การจ�ำกัดสิทธิความเป็นชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมนอกจากจะ
น�ำความเดือดร้อนเสียหายต่อชุมชนทีเ่ ป็นชนกลุม่ น้อยแล้ว ความทันสมัยของ
4

หน้า 76.

วิชช์ จีระแพทย์. (2 กุมภาพันธ์ 2545). แนวคิดสิทธิชมุ ชนของไทย. รัฐสภาสาร 50,
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สังคมสมัยใหม่ยงั ท�ำให้ชอ่ งว่างทางสังคมระหว่างชนกลุม่ ใหญ่กบั ชนกลุม่ น้อย
ที่มองว่ามีความล้าหลังยิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งถูกแยกตัวออกจากกระบวนการ
พัฒนาสู่สังคมสมัยใหม่ ชนเผ่าดั้งเดิมจึงไม่ได้รับการยอมรับเข้าสู่สังคม
เท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้เกิดการต่อสู้ของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมเพื่อ
เรียกร้องสิทธิในการรวมกันเป็นชุมชนและการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น
ของตน ซึง่ แต่เดิมนัน้ เป็นเพียงการต่อสูห้ รือฟ้องร้องกันต่อศาลภายในประเทศ
โดยผลทีไ่ ด้จากการเรียกร้องสิทธิของชุมชนไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับชนเผ่า
พื้นเมืองดั้งเดิม ต่อเมื่อมีการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร และการขนส่ง
อันทันสมัยขึ้นท�ำให้การต่อสู้ของชนเผ่าดั้งเดิมมีความเป็นสากลมากขึ้น
มีกระบวนการเรียกร้องอย่างเป็นรูปธรรม มีการขยายพื้นที่หรือเวทีระหว่าง
ประเทศของสหประชาชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด ให้ มี
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับชนเผ่ า พื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม ภายใต้ ก ารรองรั บ โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เช่น ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
การคุ้มครองโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังมีข้อจ�ำกัดบางประการ
เช่น ศาลมีอ�ำนาจรับข้อเรียกร้องเฉพาะจากสมาชิก และเฉพาะรัฐที่เป็นภาคี
สมาชิกเท่านั้น ท�ำให้ชนกลุ่มน้อยที่ถูกจ�ำกัดสิทธิในการรวมกันเป็นชุมชน
หรือถูกข่มเหงไม่สามารถเสนอข้อเรียกร้องต่อองค์กรพิเศษที่ตั้งขึ้นได้เลย5
ในบางประเทศได้พยายามป้องกันการแทรกแซงจากองค์กรต่างประเทศ หรือ
ปิดกัน้ การอ้างสิทธิของชุมชนทีอ่ า้ งสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการ
ไม่ยอมรับว่ามีชนชาติส่วนน้อยในประเทศตน เพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ในบังคับ
ของกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องนี้ เพื่อให้การเรียกร้องในสิทธิของชน
เผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมมีผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 1982 คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานว่าด้วยพลเมือง
ที่เป็นชนพื้นเมือง เพื่อรายงานเกี่ยวกับสถานภาพของสิทธิมนุษยชนและ
5

วิชช์ จีระแพทย์, เรื่องเดิม, หน้า 77-78.
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เสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนพื้นเมือง และพัฒนามาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับ
สิทธิพื้นเมืองขึ้น โดยคณะท�ำงานดังกล่าวได้จัดท�ำ “ค�ำประกาศว่าด้วย
สิทธิชนพื้นเมือง” และได้บรรลุถึงข้อตกลงร่วมกัน เมื่อปี 1993 โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้6
(1) สิทธิในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง สิทธิในการเป็นผู้แทนของ
ชนเผ่าและการมีสว่ นร่วมโดยสมบูรณ์ในกิจการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ ชน
ของตน
(2) สิทธิในการระบุและเลือกสัญชาติ
(3) สิทธิรวมหมู่ สิทธิในปัจเจกและสิทธิในมนุษยชนเยี่ยงคนกลุ่ม
อื่น ๆ สิทธิในการด�ำรงอยู่โดยอิสระและสงบ ปราศจากการรบกวนและ
แทรกแซงของก�ำลังทางทหาร
(4) สิทธิในการฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพย์สิน
ทางจิตวิญญาณและศาสนา
(5) สิทธิในการนับถือศาสนา
(6) สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(7) สิทธิในการควบคุมการเข้าถึง และการเป็นเจ้าของในพืช สัตว์
และแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตตลอดจนการสืบสานวิถีวัฒนธรรม
ของตนเอง
(8) สิทธิในการเป็นเจ้าของ พัฒนา และควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน ดินแดน อากาศ น�้ำ ชายฝั่ง พรรณพฤกษชาติ พรรณสัตว์ชาติ และ
ทรัพยากรอื่นที่ได้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
(9) สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การคุ ้ ม ครองในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี พันธุ์พืช การรักษาสุขภาพ ศิลปะ การขับร้อง การแสดง ลายผ้า
ลายเขียน หัตถกรรม และอื่น ๆ
6

เจริญ คัมภีรภาพ และคณะ. (2541). สารัตถะแห่งสิทธิชมุ ชน หลักการ และความ
เคลื่อนไหวเรื่อง สิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร:
เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย, หน้า 65.
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(10) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยและฟื้นฟูเมื่อมีการกระท�ำใดที่ท�ำให้
ชนพื้นเมืองได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สภาพจิตใจ
นอกจากนี้ลักษณะที่ส�ำคัญประการหนึ่งของสิทธิชุมชน คือ สิทธิของ
การมีส่วนร่วม (Right to Participation) หรือเรียกว่าสิทธิปกครองตนเอง
(Right to Self Regulation) ซึ่งสิทธิในการมีส่วนร่วมนี้สามารถแสดงออก
มาในกรอบการยอมรับการปกครองตนเองอันเป็นลักษณะหนึ่งของการ
กระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นในรูปแบบการจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่น
แนวคิดเรือ่ งการกระจายอ�ำนาจรัฐสูท่ อ้ งถิน่ เป็นแนวคิดทีข่ ยายตัวจากความเป็น
รัฐเสรีนิยมตะวันตก เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อถ่วงดุลและทัดทานกระแส
แนวคิดสังคมนิยม จากเดิมทีย่ อมรับการด�ำเนินการโดยรัฐเพือ่ แทรกแซงปัจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ ป้องกันการขูดรีดจากนายทุน ตลอดจนการก�ำกับ
ดูแลกลไกตลาดเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนในรูปแบบของรัฐ
สวัสดิการอันเป็นแนวคิดของการคุม้ ครองแรงงานและผูด้ อ้ ยโอกาสนัน้ ต่อมา
เมื่ออ�ำนาจรัฐสมัยใหม่ในการจัดท�ำสวัสดิการมีมากมายจนรัฐบาลส่วนกลาง
แบกรับภาระไม่ไหวในขณะเดียวกันการจัดท�ำบริการสาธารณะบางประเภท
ไม่สอดรับกับความต้องการของประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
จึงมีความจ�ำเป็นที่การจัดการบริการสาธารณะของรัฐสมัยใหม่ต้องกระจาย
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไปยังท้องถิ่นอันเป็นแนวคิดที่ขยายตัว
พร้อม ๆ กับส�ำนึกในการปกครองตนเองของชุมชนและท้องถิ่น
สิทธิการมีส่วนร่วมหรือสิทธิปกครองตนเองย่อมแตกต่างจากสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานหรือเสรีภาพทัว่ ไปซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญในความหมาย
ที่สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป (status negativus) หมายถึงความ
ชอบธรรมทีบ่ คุ คลอาจยกขึน้ เป็นข้อต่อสูไ้ ม่ให้รฐั แทรกแซงหรือก้าวก่าย ในเรือ่ ง
ซึ่งมีกฎหมายก�ำหนดให้เป็นแดนอิสระของบุคคล เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย
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สิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว สิทธิทางทรัพย์สนิ หรือเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ก็เป็นสิทธิที่มีเนื้อหาไปในทางหวงห้ามหรือต่อสู้อ�ำนาจรัฐมิให้
แทรกแซงก้าวล่วงหรือสอดเข้าเกี่ยวข้องในเรื่องที่เป็นแดนอิสระของเอกชน
อย่างไรก็ดี เสรีภาพย่อมต้องมีขอบเขต และขอบเขตของสิทธิเสรีภาพก็คือ
กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตราบเท่าที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ผู้ใช้สิทธิเสรีภาพย่อมใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัด สิทธิ เสรีภาพโดย
ทั่วไปจึงไม่ใช่สิ่งที่รัฐต้องแบ่งสันปันส่วน ส่วนสิทธิการมีส่วนร่วม หรือสิทธิ
ปกครองตนเองนั้นโดยทั่วไปเป็นสิทธิที่มีเนื้อหาไปในทางสิทธิเรียกร้องให้รัฐ
รับรอง จัดให้มีขึ้น หรือยอมให้ผู้ทรงสิทธิเข้ามีส่วนร่วมในกิจการอย่างใด
อย่างหนึง่ ของรัฐในระดับและขอบเขตทีแ่ น่นอนในระดับใดระดับหนึง่ โดยเฉพาะ
บรรดาสิทธิหรือประโยชน์ทางสังคมซึ่งตามปกติจ�ำเป็นต้องมีการจัดสรร
ปันส่วนหรือก�ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน เหตุผลส�ำคัญของการที่รัฐพึงยอมให้มี
ผู้เข้ามามีส่วนรวมในการแบ่งสันปันส่วนนี้ก็คือ การแบ่งสันปันส่วนโดยวิธี
ยอมรับการมีส่วนร่วมเช่นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด และ
โดยทัว่ ไปการจัดสรรปันส่วนโดยวิธยี อมให้บคุ คล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการแบ่งสันปันส่วนสมบัติ
สาธารณะ หรือประโยชน์ส่วนรวมที่เรียกว่า Common Good or Public
Goods เป็นส�ำคัญ ในด้านกลับกันการมีส่วนร่วมยังมุ่งไปถึงการจัดการ
ในทางป้องกันภัยพิบัติอันอาจมีมาแก่สาธารณะ และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีอีกด้วย7

7

กิตติศักดิ์ ปรกติ, (2550). สิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน. รายงานการวิจัย
เสนอต่อส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร: บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด, หน้า 39.
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2. การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชุมชน
ในหลายประเทศการบัญญัตริ บั รองสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ
ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น เป็ น ไปตามความคิ ด ของรั ฐ ที่ ป กครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยที่ มี รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ การจ� ำ กั ด อ� ำ นาจรั ฐ ต่ อ
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ
ในการนี้ได้ถือหลักการรับรองสิทธิและเสรีภาพจากกฎหมาย Bill of Right
ค.ศ. 1689 ของอังกฤษ หลัก The Declaration of the Rights of Man
and of the Citizen ค.ศ. 1789 ของฝรั่งเศส และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ 1 ถึง 10 ค.ศ. 1791 ของสหรัฐอเมริกาเป็นส�ำคัญ8
2.1 การรับรองสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์
ระหว่างอ�ำนาจการเมืองกับกฎหมายในฐานะทีอ่ งค์กรหนึง่ ของรัฐโดยเฉพาะ
รัฐสภา สามารถตรากฎหมายได้โดยผ่านบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็นองค์กรนั้น
การมองในมิตนิ จี้ ะเห็นได้วา่ การเมืองเป็นทีม่ าของกฎหมาย แต่ในอีกมิตหิ นึง่
เมื่อได้ตรากฎหมายขึ้นแล้ว อ�ำนาจการเมืองซึ่งแฝงอยู่ในองค์กรทั้งหลาย
ของรัฐ รวมทั้งบุคคลทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้น เราเรียกหลักนี้ว่า
หลักนิติรัฐ ที่อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครอง มีรัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดคอยควบคุมมิให้กฎหมายและการกระท�ำขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ทัง้ รัฐธรรมนูญยังเป็นกฎหมายพืน้ ฐานทางการเมืองการปกครองคอยควบคุม
เขตอ� ำ นาจและความสั ม พั น ธ์ ท างอ� ำ นาจระหว่ า งองค์ ก รทางการเมื อ ง
การปกครอง ทั้งนี้รัฐธรรมนูญในความหมายดังกล่าวท�ำหน้าที่ส�ำคัญ 2
8

วุฒิชัย จิตตานุ. (2549). สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก, ใน
รวมบทความทางวิชาการของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 5 ศาลรัฐธรรมนูญกับหลัก
ประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน. กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, หน้า 152 – 153.
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ประการ9 คือ
ประการแรก การจ�ำกัดควบคุมขอบเขตอ�ำนาจของรัฐ การใช้
อ�ำนาจของรัฐต้องตั้งอยู่บนฐานแห่งการก�ำหนดโดยกรอบของกฎหมาย
หากไม่มีกฎหมายรัฐก็จะไม่มีอ�ำนาจหน้าที่และไม่มีการกระท�ำหรือละเว้น
การกระท�ำ โดยการใช้อ�ำนาจของรัฐนั้นจะต้องค�ำนึงถึงหลักการส�ำคัญของ
การจ�ำกัดและการควบคุมใน 3 ประการ ได้แก่
ก. การจ�ำกัดและควบคุมขอบเขตของอ�ำนาจ
ข. การควบคุมเพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ
ค. การควบคุมการสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของคนส่วนใหญ่
ประการทีส่ อง การคุม้ ครองสิทธิประชาชน สิทธิของประชาชนย่อมได้
รับการคุม้ ครองโดยรัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ เป็นพลเมืองของรัฐ และ
มีความเป็นปัจเจกบุคคลพร้อมกันไป เนื่องจากสิทธิของประชาชนนั้นมีทั้ง
สิทธิที่กฎหมายรับรองไว้ และสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนนั้นจะต้องค�ำนึงถึงมาตรการส�ำคัญคือ
การป้องกันสิทธิ การคุ้มครองสนองสิทธิ และการเยียวยาสิทธิ
2.2 หลักประกันและกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเพือ่ มิให้รฐั กระท�ำการแทรกแซงโดย
มิชอบด้วยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติและกฎหมายนั้นมีความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐ หากรัฐจะจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกชนเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารใช้สทิ ธิและเสรีภาพโดยไปกระทบ
กระเทือนต่อปัจเจกชนอืน่ หรือไปกระทบต่อประโยชน์ของมหาชนส่วนรวมแล้ว
9

เชาวนะ ไตรมาศ. (2547). ศาลรัฐธรรมนูญกับการจัดระเบียบประโยชน์มหาชนใน
ระบบนิติรัฐ. ใน วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 6 เล่มที่ 17 พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2547.
กรุงเทพ ฯ : บริษัท พี เพรส จ�ำกัด. หน้า 131 – 133.
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รัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นกฎหมายสูงสุดยอมให้ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตติ รากฎหมาย
ขึ้นเพื่อจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนได้ ดังนั้น การจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพจะกระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ
เพือ่ การทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้ แต่รฐั จะต้องสร้างหลักประกันให้แก่ปจั เจกชน
เพื่อให้ปัจเจกชนมั่นใจว่ารัฐจะไม่กระท�ำการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ปัจเจกชนนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้เท่านั้น โดยสามารถแยก
พิจารณาถึงหลักประกันในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
เป็นเงื่อนไขไว้มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่ประกอบด้วย
- หลักการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะต้องมีผลเป็นการทั่วไปและ
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง
- หลักการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญ
แห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้
- หลั ก การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพต้ อ งกระท� ำ เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น และ
ได้สัดส่วน
- หลักการให้ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรา
กฎหมายเพื่อจ�ำกัดสิทธิ (Zitiergebot)
พัฒนาการทางความคิดของสิทธิชุมชนเกิดขึ้นจาก รัฐชาติ (National
State) อันเป็นการสร้างชาติโดยเน้นชนชาติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ของชนชาติบนพื้นฐานผลประโยชน์ของรัฐชาติเป็นส�ำคัญ ตลอดจนการ
จัดตั้งอ�ำนาจการปกครองบนพื้นฐานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในลักษณะ
“รัฐอธิปไตย” (Sovereignty State) ซึง่ ก่อให้เกิดพัฒนาการของการปกครอง
ใน “ระบอบประชาธิปไตย” บนพื้นฐานการปกครองแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยอย่างไรก็ตามเกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่ น
ในหลักการนี้ว่าเป็นการปกครองโดยเสียงข้างมากโดยฝ่ายเสียงข้างน้อย

ภาคภูมิ ศิลารัตน์

327

ต้องยอมรับมติของฝ่ายเสียงข้างมาก แนวคิดดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย การปกครองโดยเสียงข้างมากดังกล่าว
มีสว่ นครอบง�ำและสกัดการยอมรับชุมชนท้องถิน่ ตลอดจนขาดการตระหนัก
ถึงการคุ้มครองสิทธิของชุมชน โดยสาระส�ำคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น เป็นการปกครองบนหลักพื้นฐานของเหตุผลและ
กฎหมาย เป็นการยอมรับการแสดงความต้องการของเสียงข้างมากโดยมีการ
คุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เสียงข้างน้อยสามารถ
พัฒนาเป็นเสียงส่วนใหญ่โดยการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ
ซึง่ ย่อมรวมถึงสิทธิชมุ ชนด้วย เมือ่ ยังมีความเข้าใจในวงจ�ำกัดว่าประชาธิปไตย
คือการคุ้มครองเสียงข้างน้อย ท�ำให้ชุมชนและสิทธิชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของ
คนส่วนน้อยในสังคมไม่ได้รับการรับรองเท่าที่ควร
อย่างไรก็ดีระบบกฎหมายของรัฐสมัยใหม่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
อิทธิพลของ “ส�ำนักกฎหมายบ้านเมือง” (Legal Positivism) ซึ่งเชื่อว่า
“กฎหมายคือค�ำสั่งของรัฏฐาธิปัตย์” หรือ “กฎหมายของรัฏฐาธิปัตย์ไม่อาจ
เป็นความอยุติธรรมได้ เพราะกฎหมายของรัฏฐาธิปัตย์นั้นเองเป็นผู้ก�ำหนด
ความยุติธรรมความอยุติธรรม ความถูกผิด ความดีชั่ว”10 ด้วยเหตุนี้การ
ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจึงเน้นให้ความส�ำคัญอ�ำนาจรัฐและ
เจตจ�ำนงของรัฐ (ผูม้ อี ำ� นาจ) ซึง่ แสดงออกโดยกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรโดย
มองข้ามความส�ำคัญของจารีตประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิต ตลอดจนแบบแผน
กฎเกณฑ์ความประพฤติทมี่ อี ยูด่ งั้ เดิมตามธรรมชาติอนั เป็นแนวคิดเรือ่ งความ
เป็นธรรมบนรากฐานความคิดทางกฎหมายธรรมชาติตามที่กล่าวมาข้างต้น
ดั ง นั้ น ระบบกฎหมายสมั ย ใหม่ ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวความคิ ด ส� ำ นั ก
กฎหมายบ้านเมืองนี้ จึงไม่เอือ้ ต่อการรับรองสถานะทางกฎหมายและบทบาท
ของชุมชน และไม่รับรองจารีตประเพณีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
10 สมยศ เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หน้า 124.
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และสิ่งแวดล้อมร่วมกันที่มีมาของแต่ละชุมชน
2.3 ความส�ำคัญของการใช้สิทธิทางศาล การใช้สิทธิทางศาล คือ
หลักการที่รัฐยินยอมให้ปัจเจกบุคคลผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ สามารถร้องขอความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นจากศาลได้
หลักการดังกล่าวนี้ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึง่ ยึดถือกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญเป็นหลัก โดยความเกีย่ วพัน
ระหว่างรัฐธรรมนูญและหลักประกันการใช้สทิ ธิทางศาล สามารถพิจารณาได้
จากแนวคิดของ รศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “ …ถ้าไม่มี
การให้ สิท ธิ นี้ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบางบทบั ญ ญั ติอ าจกลายเป็ น
หมันไป เพราะเมื่อมีการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้ว ปรากฏว่า
ไม่มีองค์กรใดสนใจที่จะด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เมื่อมีการให้สิทธินี้
รัฐธรรมนูญก็จะไม่ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวต่อไป…”11 จากทัศนะนี้เอง
จะเห็นได้วา่ หลักประกันการใช้สทิ ธิทางศาลมีความส�ำคัญอย่างมาก และมักจะ
ปรากฏอยูใ่ นรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยต่างๆ โดยมิได้จำ� กัดขอบเขต
เฉพาะในประเทศที่ใช้ “ระบบศาลคู่” ซึ่งยินยอมให้ปัจเจกบุคคลสามารถใช้
สิทธิทางศาลต่อศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากแต่ในประเทศที่ใช้ “ระบบศาล
เดีย่ ว” เช่น ประเทศอินเดีย หลักประกันการใช้สทิ ธิทางศาลก็ยงั เป็นทีย่ อมรับ
ดังปรากฏในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย ฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 1950)
มาตรา 32 ที่ได้มอบอ�ำนาจให้ศาลยุติธรรม สามารถวินิจฉัยคดีอันเกี่ยวกับ
การกระท�ำละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้ โดยวางหลักการให้
ปัจเจกบุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยการกระท�ำ
หรือโดยกฎหมายที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอคดีต่อ
ศาลฎีกา เพื่อให้พิจารณาพิพากษาคดีได้
11

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. (2549). การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิ
ทางศาล. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : พีเพรส. หน้า 67-68.
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หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหลักนิติรัฐมีความ
เกีย่ วพันกันอย่างยิง่ กับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค
สิทธิทงั้ สองประการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นพืน้ ฐานของ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์”
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทัง้ หลายยอมรับหลักความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคล
ในที่ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้น
ดังนั้น เพื่อเห็นแก่ความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของแต่ละบุคคล รัฐจึงต้องให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดย
อ�ำนาจรัฐจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบแล้วเท่านั้น
จึงจะสามารถกระท�ำได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลให้มีผลทางปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้มีการน�ำหลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจมาใช้ เพื่อความมุ่งหมายจะให้อ�ำนาจแต่ละอ�ำนาจควบคุมตรวจสอบ
ซึ่งกันและกันก็เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง
นอกเหนือจากหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจแล้วได้มีการบัญญัติหลักการต่าง ๆ
อีกหลายประการเพือ่ เป็นการให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนมิให้
ถูกละเมิดจากรัฐ เช่น การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพต้องมีผลบังคับเป็นการทั่วไป
และไม่ มุ ่ ง หมายให้ ใช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง เป็ น การเฉพาะเจาะจง
การก�ำหนดให้ระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพ หลักการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภาพมิได้ และหลักประกันทีส่ ำ� คัญ คือ หลักประกันการคุม้ ครอง
สิทธิโดยองค์กรตุลาการ ซึ่งถือว่าเป็นสาระส�ำคัญของการให้ความคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือหลักประกัน
ทัง้ หลายจะปราศจากความหมาย หากไม่ให้สทิ ธิแก่ปจั เจกบุคคลในการโต้แย้ง
การกระท�ำของรัฐ เพื่อให้องค์กรศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางเข้ามา
ควบคุมตรวจสอบการกระท�ำของรัฐทีถ่ กู โต้แย้งว่าละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคล
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หลักการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ถือว่าเป็นหลักพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของ
หลักนิติรัฐ ทั้งนี้เพราะถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ ดังนัน้ การกระท�ำของรัฐทัง้ หลายจึงต้องด�ำเนินการให้สอดคล้อง
กับหลักคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะมนุษย์นั้นเป็นเป้าหมายการ
ด�ำเนินการของรัฐ มนุษย์มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการด�ำเนินการของรัฐ
การด�ำรงอยูข่ องรัฐย่อมด�ำรงอยูเ่ พือ่ มนุษย์มใิ ช่ดำ� รงอยูเ่ พือ่ รัฐ ด้วยเหตุนสี้ ทิ ธิ
และเสรีภาพจึงเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือระบบ
นิติรัฐ12 หลักประกันการใช้สิทธิทางศาล ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ปรากฏอยู่ใน มาตรา 19 วรรค 4 ของกฎหมายพื้นฐาน (รัฐธรรมนูญของ
เยอรมัน) บัญญัตวิ า่ “ในกรณีทรี่ ฐั ใช้อำ� นาจมหาชนไปกระทบสิทธิของบุคคลใด
บุคคลนั้น สามารถฟ้องศาลได้ หากไม่มีศาลใดรับพิจารณาได้ให้ฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรม” ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่วางหลักให้ปัจเจกบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบทบัญญัตนิ ขี้ นึ้ เป็นข้อต่อสูค้ ดีในศาล
หลักประกันการใช้สทิ ธิทางศาลทีป่ รากฏอยูใ่ นมาตราดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ
ส่งผลให้ “หลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพต่อองค์กรของรัฐ”
ที่ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 1 (3) ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน สามารถบรรลุ
จุดมุง่ หมายได้ กล่าวคือเมือ่ “หลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพ
ต่อองค์กรของรัฐ” มีขึ้นเพื่อให้องค์กรของรัฐทั้งหลายถูกผูกพันโดยตรง
ทีจ่ ะต้องให้ความเคารพ ให้ความคุม้ ครอง และไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคล การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น รัฐธรรมนูญเองก็ต้อง
ก�ำหนดสภาพบังคับให้เกิดขึ้น เมื่อมีการฝ่าฝืนจุดมุ่งหมายนั้นโดยการมอบ
“หลักประกันการใช้สิทธิทางศาล” แก่ปัจเจกบุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิและ
12

บรรเจิด สิงคะเนติ.(2543). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน จ�ำกัด .
หน้า 26-27.
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เสรีภาพ เพื่อให้องค์กรศาลเข้ามาควบคุม ดูแล ตรวจสอบ มิให้มีการกระท�ำ
อันละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
การใช้สิทธิทางศาลไม่อาจบรรลุผลได้ หากปราศจาก “หลักความ
ผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพต่อองค์กรของรัฐ” กล่าวคือ หากองค์กร
ของรัฐไม่ถูกผูกพันให้ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแล้ว
ปัจเจกบุคคลย่อมไม่เกิดสิทธิใดๆ ในการฟ้องคดีต่อศาล ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
“หลักประกันการใช้สิทธิทางศาล” และ “หลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิ
และเสรีภาพต่อองค์กรของรัฐ” มีความสัมพันธ์ต่อกัน ดังเช่น บทบัญญัติ
ของกฎหมายอาญาที่วางหลัก 2 ประการควบคู่กันไป คือ บทบัญญัติส่วนที่
วางหลักว่า การกระท�ำใดเป็นความผิด และบทบัญญัติส่วนที่วางหลักว่า
การกระท�ำความผิดนั้นควรแก่การรับโทษเช่นไร ความสัมพันธ์ระหว่าง
“หลักประกันการใช้สทิ ธิทางศาล” และ “หลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิและ
เสรีภาพต่อองค์กรของรัฐ” ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นนีเ้ อง ส่งผลให้กระบวนการ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในเยอรมันมีประสิทธิภาพ ปรากฏ
ผลเป็ น รู ป ธรรม และเกิ ด กลไกที่ สั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของปัจเจกบุคคลและการใช้อ�ำนาจรัฐ หลักประกันการใช้สิทธิทางศาลของ
เยอรมัน ที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 19 วรรค 4
ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่รัฐใช้อ�ำนาจมหาชนไปกระทบสิทธิของบุคคลใด
บุคคลนั้นสามารถฟ้องศาลได้ หากไม่มีศาลใดรับพิจารณาได้ให้ฟ้องคดีต่อ
ศาลยุตธิ รรม” เป็นการวางหลักที่ รัฐยินยอมให้ปจั เจกบุคคลผูถ้ กู ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพ สามารถร้องขอต่อศาล เพื่อขอความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นั้นได้13
13

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. (ม.ป.ป.) “ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์ของเยอรมันในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง” รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 80 ปี ศ.ไพโรจน์ ชัยนาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 137.
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กล่าวโดยสรุป ชุมชนเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วตามธรรมชาติแม้ไม่มกี ฎหมาย
รับรองก็มฐี านะเป็นชุมชนได้ เช่น ชุมชนทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ร่วมกันตามจารีตประเพณี
ดัง้ เดิมหรือกฎเกณฑ์แบบแผนแห่งท้องถิน่ ทีต่ นอาศัยอยู่ โดยปกติยอ่ มถือเอา
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นแหล่งส�ำคัญในการด�ำเนินวิถีชีวิตของตน ดังนั้น
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ จึงถือได้ว่าเป็นสิทธิของ
บุคคลในการรวมกันเป็นชุมชน (สิทธิปัจเจกชน) ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรอง
ไว้เช่นเดียวกับสิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพซึ่ง
ถือเป็น “แก่น” ของสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ในแง่ทัศนคติของนักกฎหมายซึ่งได้
ให้การยอมรับว่าชุมชนเป็นหน่วยทางสังคมทีม่ มี าตามธรรมชาติ และกฎหมาย
ควรรับรองให้มสี ทิ ธิในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในท้องทีข่ องชุมชนนัน้ 14
ดังนั้น ชุมชนจึงเป็นหน่วยทางสังคมที่มีมาโดยสภาพไม่จ�ำเป็นต้องอ้างอิง
การรับรองโดยกฎหมาย มีฐานะเป็นตัวตนอันเป็นทีร่ บั รูก้ นั อยูโ่ ดยทัว่ ไป และ
ย่อมมี “สิทธิ” ได้โดยสภาพเช่นกัน

3. หลักการคุ้มครองสิทธิชุมชนในบริบทไทย
ในประเทศไทย “สิทธิชุมชน” เป็นการด�ำเนินตามครรลองจารีต
ประเพณีของท้องถิน่ ทีต่ นอาศัยอยูแ่ ท้จริงแล้วเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของปัจเจกชน
เหมื อ นกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพอื่ น ๆ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ก ารให้ นิ ย าม
ความหมายที่ชัดเจนของสิทธิชุมชน มีนักวิชาการ และนักปราชญ์ท้องถิ่น
ได้นิยามไว้น่าสนใจ15 ดังนี้
14

ค�ำอภิปรายของปรีชา สุวรรณทัต. (2536).บันทึกการเสวนา “นโยบายและ
มาตรการทางนิติบัญญัติ” 12 กุมภาพันธ์ 2536 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ รัฐสภา,
ใน วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ (บรรณาธิการ), สิทธิชุมชน การกระจายอ�ำนาจจัดการทรัพยากร.
กรุงเทพมหานคร, หน้า 218.
15 จดหมายข่าว สิทธิชุมชน ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2546 - มีนาคม 2547,
หน้า 26.
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ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก เห็นว่า สิทธิชุมชน คือ การให้ชุมชน
ชาวบ้านมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระ
โดยตัวเองในสถานการณ์ปจั จุบนั ชาวบ้านจ�ำเป็นจะต้องเรียนรูช้ มุ ชนทีเ่ ขาอยู่
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกก�ำลัง
จ้องอยู่ เขาต้องเรียนรูท้ จี่ ะเชือ่ มสิง่ ทีเ่ ขามีอยูก่ บั ความต้องการ ความคาดหวัง
จากโลกภายนอกเท่าทันที่จะปกป้องสิทธิของเขา ในขณะเดียวกัน ก็ใช้สิทธิ
ทีจ่ ะพิสจู น์ให้โลกเห็นว่าเขาสามารถท�ำประโยชน์ให้กบั โลกได้ อย่างน้อยทีส่ ดุ
ปกปักรักษาทรัพยากรของโลก
ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ เห็นว่า สิทธิชมุ ชน หมายถึง สิทธิรว่ ม
เหนือทรัพย์สนิ ของชุมชน สมาชิกของชุมชนซึง่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลรักษาป่าเท่านัน้
จึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์จากป่า โดยนัยนี้ สิทธิชุมชนให้ความส�ำคัญ
กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ดังนัน้ แม้วา่ โดยทฤษฎีแล้วสมาชิกของชุมชนทัง้ หมดจะมี สิทธิตามธรรมชาติ
ในการใช้ทรัพยากรรวม แต่ชุมชนก็สามารถใช้อ�ำนาจออกกฎเกณฑ์โดย
ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคม เป็นส�ำคัญ
จากการให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “สิทธิชุมชน” จึงเห็นภาพรวมใน
การก�ำหนดขอบเขตและนิยามความหมายของสิทธิชมุ ชนได้วา่ สิทธิชมุ ชนไม่
ได้เกิดจากอ�ำนาจรัฐแต่อย่างไร แต่เกิดจากจารีตประเพณีและปรากฏการณ์
ทางสังคมอันเป็นแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน การรวมกันของ
กลุม่ ชนเป็นชุมชนทีม่ อี ตั ลักษณ์และส�ำนึกถึงความมีตวั ตนร่วมกันโดยมีความ
สามารถเพียงพอที่จัดตั้งระบบสิทธิของตนเอง ทั้งนี้การรับรองสิทธิชุมชน
ก็มไิ ด้ขดั หรือแย้งต่ออ�ำนาจอธิปไตยของรัฐเช่นกัน เพราะรัฐยังคงมีสทิ ธิเหนือ
ดินแดนและทรัพยากรทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจรัฐเพียงแต่รฐั ต้องให้ความเคารพต่อ
ความมีอยู่ชุมชน รวมถึงสิทธิของชุมชนเช่นเดียวกับปัจเจกชน ในการด�ำเนิน
ตามวิถีจารีตประเพณีท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน
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การให้ ก ารรั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย เริ่มมีพัฒนาการในเชิงรูปธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2540
ในมาตรา 46 และมาตรา 56 โดยมาตรา 46 มีสาระส�ำคัญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลทีร่ วมกันเป็นชุมชน ในฐานะทีเ่ ป็นชุมชนเสียงข้างน้อยทีม่ แี บบแผน
ในการด�ำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดั้งเดิมบนรากฐานขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งอาศัยความสมดุลและ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานการด�ำรงชีพ
โดยนัยดังกล่าว กฎมายมาตรานี้ได้มุ่งคุ้มครองคุณค่าส�ำคัญสองประการ คือ
(1) คุณค่าในการด�ำรงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไว้
(2) คุณค่าในการรักษาความสมดุลและยัง่ ยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งคุณค่าทั้งสองประการนี้เป็นทั้งแบบแผนในการด�ำเนินชีวิต
และเป็นฐานในการด�ำรงชีพของชุมชนนั่นเอง 16 นอกจากนี้มาตรา 56
มุ่งคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนกับรัฐและชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ คุณภาพชีวติ ของบุคคลในชุมชนนัน้ โดย
คุณค่าที่เป็นสาระส�ำคัญ คือ คุณค่าแห่งความมีคุณภาพและความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมที่จ�ำเป็นแก่ชีวิตของบุคคลและชุมชน
ต่อมาในรัฐธรรมนูญ 2550 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการ
รวมกันเป็นชุมชน รัฐธรรมนูญยังมุ่งคุ้มครองไปถึงความมีตัวตนของชุมชน
โดยได้กำ� หนดหลักประกัน คือ ความสามารถในการจัดการตนเองและก�ำหนด
เจตจ�ำนงในเรื่องอันเป็นสาระส�ำคัญของการอยู่ร่วมกันในชุมชนท�ำให้ชุมชน
นั้นสามารถพึ่งตนเองอย่างมีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะมาตรา 67 ซึ่งมุ่งคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในฐานะที่เป็นชุมชน
16 กิตติศักดิ์ ปรกติ. เรื่องเดิม, หน้า 107.
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เสียงข้างน้อยที่มีแบบแผนในการด�ำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดั้งเดิมบนรากฐาน
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ ซึง่ อาศัย
ความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐาน
การด�ำรงชีพ นอกจากนีย้ งั มุง่ คุม้ ครองสิทธิการมีสว่ นร่วมของบุคคลในชุมชน
กับรัฐและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่ง
เสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล
ในชุมชน ดังนัน้ การรับรองและคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลในการรวม
กันเป็นชุมชนตามรัฐธรรมนูญจึงถือเป็นสาระส�ำคัญอันก่อให้เกิดการรับรอง
ตัวตนทางกฎหมายของชุมชน (legal entity) และท�ำให้ชมุ ชนเป็นผูท้ รงสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ การตีความกฎหมายโดยองค์กรตุลาการพึงต้อง
ค�ำนึงสิทธิในการรวมตัวกันเป็นชุมชน สิทธิชุมชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้แม้ไม่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดรายละเอียด
แห่งสิทธิ แต่เมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครอง
โดยรัฐธรรมนูญแล้วสิทธิดังกล่าวย่อมมีผลบังคับใช้ได้ทันที
นอกจากนีแ้ ม้รฐั ธรรมนูญ 2550 จะได้บญ
ั ญัตริ บั รองอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการรับรองสิทธิการ
รวมกันเป็นชุมชนเพื่อการคุ้มครองคุณค่าในด้านการรักษาความสมดุลและ
ยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 290
โดยมีสาระส�ำคัญหลายประการที่สอดคล้องกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือ ประการแรกเป็นสิทธิในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ ประการ
ที่สองเป็นสิทธิการมีส่วนร่วมในการบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูน่ อกเขตพืน้ ที่ เพราะเหตุทอี่ าจมีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ
ของประชาชนในพื้นที่ของตน ประการที่สามเป็นสิทธิการมีส่วนร่วมในการ
ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
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สิง่ แวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่ และในประการสุดท้าย
คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บนพื้นฐานการกระจายอ�ำนาจที่อาจมีชุมชนหลายชุมชนรวมอยู่ด้วยกันใน
เขตการปกครองท้องถิ่นหนึ่ง หรือชุมชนบางชุมชนอาจมีหลักแหล่งเชื่อมต่อ
กับเขตการปกครองท้องถิน่ มากกว่าเขตหนึง่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สามารถสะท้อนความเป็นชุมชนออกมาด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคคลในการรวมกันเป็นชุมชนในการด�ำเนินวิถชี วี ติ ตามแบบแผนธรรมเนียม
ปฏิบัติ จารีตประเพณีโดยมีความสามารถพึ่งตนเองได้ ย่อมท�ำให้ชุมชน
อันเป็นหน่วยทางสังคมที่มีอยู่โดยสภาพและตามธรรมชาติมีฐานะความเป็น
ตัวตน มีความสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยการรับรองโดยกฎหมายตามที่รัฐก�ำหนดแต่อย่างใด

4. บทบาทของศาลกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน

แม้ว่าในขณะที่เขียนบทความนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะในหมวดที่สาม สิทธิเสรีภาพของของชนชาว
ไทย จะได้ถกู ยกเลิกไปแล้ว แต่หลักการอันส�ำคัญยังปรากฏอยูใ่ นรัฐธรรมนูญ
2550 มาตรา 27 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง” โดยนัยนี้ สิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองแก่ประชาชนทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
ถือเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลในฐานะทีเ่ กิดเป็น
มนุษย์โดยทั่วไปที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง โดยไม่จ�ำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์
อักษรระบุซ�้ำอีก เว้นแต่เป็นกรณีที่จ�ำเป็นต้องบัญญัติไว้ให้ชัดแจ้ง หรือโดย
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ค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ วางหลักเกณฑ์และบรรทัดฐานการคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ส่วนมาตรา 28 วรรคสอง บัญญัติว่า “บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
เพือ่ ใช้สิทธิทางศาล หรือยกขึน้ เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” อีกทัง้ ยังได้กำ� หนด
ให้สทิ ธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองและคุม้ ครองไว้ แม้ยงั ไม่มกี ารตรา
กฎหมายก�ำหนดรายละเอียดแห่งการใช้สทิ ธิและเสรีภาพขึน้ มาก็ตาม บุคคล
ก็สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นได้โดยการร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาล
ท�ำหน้าทีต่ คี วามสิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้โดยตรง ตามมาตรา
28 วรรคสาม อันเป็นบทบัญญัติท�ำให้สิทธิที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลใน
ทางปฏิบตั ไิ ด้จริง ในทีน่ จี้ งึ กล่าวได้วา่ รัฐธรรมนูญ 2550 นอกจากจะก�ำหนด
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญแล้ว ยังได้ขยายบทบัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยให้อ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รองไว้มสี ทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 212
ภายใต้เงื่อนไขในกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว กล่าวคือ หาก
บุคคลสามารถใช้สิทธิทางศาล หรือสามารถใช้สิทธิโดยการร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือสามารถใช้สิทธิโดยการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลนั้นก็ต้องใช้สิทธิตามช่องทางดังกล่าวก่อน
จึงจะมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีใ่ ห้
สิ ท ธิ แ ก่ บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพสามารถใช้ สิ ท ธิ ฟ ้ อ งคดี ต ่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง และตามมาตรา 257 (2) ให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติฟอ้ งศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผูเ้ สียหายแทนประชาชนเพือ่
ฟ้องต่อศาลในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งท�ำให้การใช้สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุม้ ครองอย่างชัดเจนขึน้
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ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เคยรับรองไว้ มาตรา 28 วรรค
สาม มีสาระส�ำคัญในกรณีที่ยังไม่มีการตรากฎหมายล�ำดับรองก�ำหนดราย
ละเอียดแห่งสิทธิชมุ ชน ศาลย่อมมีอำ� นาจตีความกฎหมายเพือ่ การรับรองและ
คุ้มครองสิทธิชุมชนได้โดยตรง เพื่อเป็นหลักประกันว่าสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในการรวมกันเป็นชุมชนนัน้ เกิดขึน้ และมีผลบังคับในทางปฏิบตั ไิ ด้
จริงตามรัฐธรรมนูญมิใช่ตามกฎหมายในประการหนึง่ และให้ประชาชนมีสทิ ธิ
ฟ้องคดีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงในกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 212 ในอีกประการหนึ่ง ตลอดจน
การให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ย่อมท�ำให้
การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรวมกันเป็นชุมชนมีความ
ชัดเจนและมีผลในทางปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง โดยผูเ้ ขียนจะได้วเิ คราะห์บางปัญหา
ที่ยังรอการแก้ไขต่อไป ดังนี้
4.1 การใช้สทิ ธิของปัจเจกชน หรือการใช้สทิ ธิของชุมชน ในการปกป้อง
คุ้มครองชุมชนของตนในการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล ยังไม่ชัดเจนว่าชุมชนเป็นหน่วย
ทางสังคมที่มีมาโดยสภาพไม่จ�ำเป็นต้องอ้างอิงการรับรองโดยกฎหมาย
มีฐานะเป็นตัวตนอันเป็นที่รับรู้กันอยู่โดยทั่วไป และย่อมมี “สิทธิ” ได้โดย
สภาพ เพราะสิทธิชมุ ชนถือเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของปัจเจกบุคคลเช่นเดียวกับ
สิทธิและเสรีภาพอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้หากพิจารณาเรื่องการใช้
สิทธิของชุมชนในการฟ้องคดีต่อศาล มีประเด็นที่ควรวิเคราะห์ กล่าวคือ
โดยหลักกฎหมายทัว่ ไปนัน้ บุคคลทีม่ สี ทิ ธินำ� คดีขนึ้ ฟ้องต่อศาลย่อมเป็นกรณี
ของปัจเจกชนหรือบุคคลทีม่ สี ถานะทางกฎหมาย ดังเช่น บุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ทรงสิทธิได้ ในกรณีชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชน
ท้องถิน่ ดัง้ เดิม ซึง่ ไม่ได้มสี ภาพบุคคลตามกฎหมายแต่อย่างใด ย่อมขาดความ
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ชอบธรรมทางกฎหมายที่จะอ้างสิทธิของชุมชนโดยทางศาลเพื่อยกขึ้นต่อสู้
กับอ�ำนาจรัฐในการกระท�ำละเมิดใด ๆ หรือการโต้แย้งสิทธิระหว่างชุมชนกับ
บุคคลอืน่ กรณีเช่นนีจ้ งึ ได้เห็นว่า แม้ชมุ ชน ชุมชนท้องถิน่ ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม
ไม่มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย แต่เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในการรวมกันเป็นชุมชนอันมีผลบังคับตามรัฐธรรมนูญมิใช่
ตามกฎหมายแล้ว ย่อมเป็นการก�ำหนดเนื้อหาสาระส�ำคัญแห่งสิทธิชุมชนไว้
แล้ว นอกจากนีส้ ทิ ธิของปัจเจกบุคคล (Individual Rights) นีเ้ องทีจ่ ะพัฒนา
ไปสูส่ ทิ ธิในการรวมกันเป็นชุมชนอันเป็นลักษณะประการส�ำคัญของสิทธิการ
รวมหมู่ (Collective Rights) ซึ่งประกอบด้วยหลักประกันพื้นฐาน คือหลัก
ประกันความมีตัวตน หลักประกันความสามารถในการจัดการตนเองและ
ก�ำหนดเจตจ�ำนงอันเป็นสาระส�ำคัญของการอยูร่ ว่ มกันเป็นชุมชน เพราะการ
ทีบ่ คุ คลรวมกันเป็นชุมชนเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินวิถชี วี ติ ตามแบบแผน ครรลอง
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นตน หรือมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอันเป็นกิจกรรมทีบ่ คุ คลแต่ละคนต้องท�ำ
ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ การรับรองสิทธิของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญนั้นจึงต้องครอบคลุมถึงสิทธิชุมชนในการรวมหมู่ด้วย โดยนัยนี้
ชุมชนจึงมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน ทั้งนี้ ตามความ
มุง่ หมายของรัฐธรรมนูญในการคุม้ ครองปัจเจกบุคคลในการรวมกันเป็นชุมชน
จึงควรให้สิทธิแก่ชุมชนในการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิในการรวมกันเป็นชุมชนดังกล่าว เพื่อให้มาตรการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพกรณีสิทธิชุมชนมีความชัดเจนมากขึ้น
4.2 แม้ว่ารัฐธรรมนูญ 2550 ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็น
ชุมชนให้สามารถใช้สทิ ธิในฐานะสิทธิรวมหมูข่ องชุมชนท้องถิน่ ในการด�ำเนิน
วิถชี วี ติ ร่วมกันตามระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ของชุมชน ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณีในประการหนึง่ และได้รบั รองสิทธิการมีสว่ นร่วมในการจัดการ
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บ�ำรุงรักษา ใช้หรือได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืนในอีกประการหนึ่ง สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66
และมาตรา 67 ถือเป็นสิทธิรวมหมู่ของท้องถิ่นเช่นเดียวกับสิทธิในชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สินหรือเสรีภาพอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล
(Individual rights) ที่หวงห้ามมิให้รัฐกระท�ำการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อ
สิทธิในการจัดการ การใช้และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนการด�ำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นลักษณะของสิทธิเรียกร้อง
ให้รฐั งดเว้นกระท�ำการ (Status Negativus) ถือเป็นแดนแห่งสิทธิของบุคคล
หรื อ ชุ ม ชนที่ รั ฐ พึ ง ต้ อ งเคารพ อย่ า งไรก็ ต ามชุ ม ชนก็ มี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งให้
รัฐกระท�ำการในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิทธิในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยภายใต้ขอบเขตการใช้ดลุ ยพินจิ
โดยอิสระของรัฐ เช่นกรณีการจัดการในลักษณะที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด�ำรงชีพที่มิได้ถึงระดับรากฐาน ซึ่งเป็น
เรือ่ งทีร่ ฐั ต้องใช้ดลุ ยพินจิ ชัง่ น�ำ้ หนักระหว่างประโยชน์ทจี่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีพ
ของชุมชนท้องถิ่น กับประโยชน์จากการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมเป็นต้น จึงเกิดการยอมรับว่า สิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานนั้นมิได้เป็นเพียงสิทธิต่อสู้ขัดขวางรัฐมิให้ล่วงละเมิดแทรกแซง
แดนอิสระของเอกชน (ปัจเจกบุคคล) เท่านั้น แต่ยังเป็นที่มาของสิทธิทั่วไป
อันประชาชนอาจเรียกร้องต่อรัฐได้บางประการที่จะท�ำให้ให้สิทธิเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญคุม้ ครองนัน้ เป็นผลได้จริง และในแง่นกี้ ารรับรองสิทธิการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นไป
เพื่อผลักดันให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และสิทธิเสรีภาพ
ในทรัพย์สินเกิดเป็นผลขึ้นในความเป็นจริงนั่นเอง17 ด้วยเหตุผลดังกล่าว
17 กิตติศักดิ์ ปรกติ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 175.
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สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คลที่ ร วมกั น เป็ น ชุ ม ชนจึ ง เป็ น สิ ท ธิ ท่ี บั ญ ญั ติ ไว้
ตามรัฐธรรมนูญ แม้ไม่มกี ารตรากฎหมายรับรองและคุม้ ครองสิทธิในการรวม
กันเป็นชุมชนดังกล่าว ก็ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญได้วางหลักประกันในเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพกรณีสิทธิชุมชนแล้ว ส่วนการก�ำหนดเงื่อนไขโดยให้มีกฎหมาย
ก�ำหนดรายละเอียดเนือ้ หาแห่งสิทธิเพือ่ รับรองสิทธิชมุ ชนดังทีไ่ ด้ระบุไว้ “ทัง้ นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” นั้น เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของบุคคลให้รัฐกระท�ำ
การหรืองดเว้นการกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของชุมชนนั้น ต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิเช่นนั้นไว้เท่านั้น
หากตีความการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามแนวคิดที่กล่าวมาย่อมท�ำให้การใช้
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรการคุ้มครอง
สิทธิชุมชนอย่างชัดเจน
4.3 จากการศึกษาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิชุมชนอันเป็นประเด็น
เข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาล สามารถแบ่งประเภทแห่งคดีพิพาทเป็น
2 ประเภท คือ
1) ข้อพิพาทสิทธิชมุ ชนกรณีสทิ ธิในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 62/2545,
25/2547 และค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5818/2549 เห็นว่าแม้รัฐธรรมนูญ
2540 จะรับรองสิทธิชุมชนไว้แต่ก็ตั้งข้อสงวนไว้ว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกา อาศัยแนวคิดที่ว่า สิทธิชุมชนที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น
หากยังไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้โดยเฉพาะ บุคคลที่รวมกัน
เป็นชุมชนก็อ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ เท่ากับว่าสิทธิในการอนุรักษ์หรือ
ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของชุมชนต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องสิทธิ
ของบุคคลซึง่ รวมกันเป็นชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจงึ ไม่อาจ
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โต้ แ ย้ ง ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. 2493 ก็ ดี หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ก็ดี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
2540 มาตรา 46 ได้ (อาจเทียบได้กับรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 66)
หากพิจารณาในแง่การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แม้ว่า
รัฐธรรมนูญมิได้มีบทบัญญัติในเรื่องการรับรองสิทธิชุมชนไว้ สิทธิในการ
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ถือเป็นสิทธิหวงกันประเภทหนึ่งมิให้รัฐกระท�ำการอันเป็นการรบกวนสิทธิ
ดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นสิทธิหวงห้ามมิให้รัฐแทรกแซงจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในการด�ำเนินวิถชี วี ติ ตามทีต่ นเลือกตราบเท่าทีก่ ารด�ำเนิน
วิถชี วี ติ นัน้ มิได้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ สิทธิประเภทนีจ้ งึ มีอยูไ่ ด้
โดยไม่จำ� เป็นต้องมีกฎหมายซึง่ ก�ำหนดรายละเอียดแห่งสิทธิมารองรับแต่อย่างใด
2) ข้อพิพาทสิทธิชุมชนกรณีสิทธิในการมีส่วนร่วมจัดการบ�ำรุง
รักษา ใช้และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 62/2545 กล่าวถึง
บทบัญญัติในมาตรา 46 ว่าเป็นการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคล
ที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมดังกล่าวย่อมมีสิทธิ
อนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปะ หรือวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม กรณีตามบทบัญญัตนิ ี้
กฎหมายมุ ่ ง ก�ำ หนดกลไกในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม
จึงเป็นเรื่องของการใช้อ�ำนาจของหน่วยงานของรัฐที่กระท�ำการหรืองดเว้น
การกระท�ำการโดยมีผลเป็นการละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของชุมชนท้องถิน่ ทีม่ ตี าม
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ประเด็นจึงเป็นเรื่องของการด�ำเนินการวางท่อขนส่งก๊าซ
ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมฯ ซึ่งเป็นอ�ำนาจตามกฎหมายของการ
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ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยว่าขัดต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชนกรณีสทิ ธิ
ชุมชนหรือไม่ มากกว่าการวินิจฉัยเพียงว่าได้มีการบัญญัติกฎหมายรับรอง
สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่
ส่ ว นค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 59/2545 และค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะได้รับรองสิทธิของชุมชนใน
การมีสว่ นร่วมกับรัฐหรือชุมชนในการอนุรกั ษ์ บ�ำรุงรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญ
2540 มาตรา 56 วรรคแรก และวรรคสอง (หรือรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา
67 วรรคแรก และวรรคสอง) ได้ก�ำหนดให้การด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะได้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและจัดให้มกี ระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน รวมทัง้ ให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�ำเนินการดังกล่าว ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญก็มไิ ด้
วางหลักในการรับรองสิทธิของชุมชนในการมีสว่ นร่วมจัดการ บ�ำรุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด เพียงแต่
พิจารณาในกรณีทมี่ กี ารจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและจัด
ให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ก็ถอื ได้วา่ มีการด�ำเนินการให้ชมุ ชน
มีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการทรัพย์สินเพื่อการบ�ำรุงรักษาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่วนการให้
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านนั้นให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�ำเนินการโครงการหรือ
กิจการดังกล่าว เป็นกรณีที่ต้องมีการตรากฎหมายก�ำหนดรายละเอียดเพื่อ
การบังคับตามรัฐธรรมนูญ เห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมิได้พิจารณาวินิจฉัย
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เกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อรัฐธรรมนูญ 2550 มีผลบังคับใช้ สาระส�ำคัญประการหนึ่ง คือ
มาตรการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้มผี ลบังคับใช้ได้ในทาง
ปฏิบัติ จึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องตรากฎหมายก�ำหนดรายละเอียดแห่งสิทธิ
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ 2540 ได้ตั้งข้อสงวนไว้ ด้วยเหตุนี้ ค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 กรณีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้วางหลักเกณฑ์
การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหม่โดยอาศัยเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อการรับรองสิทธิและเสรีภาพให้มีสภาพบังคับได้ทันที
ทีร่ ฐั ธรรมนูญประกาศให้มผี ลบังคับใช้ และไม่ตอ้ งรอให้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมาย
อนุวัติการใช้บังคับก่อน ดังนั้นเมื่อมีการด�ำเนินโครงการหรือกิจการที่ต้อง
จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์กด็ ี หรือเป็นโครงการหรือกิจกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งจัดท�ำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ดี หากปรากฏว่าการด�ำเนิน
โครงการหรือกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนทั้งด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพต่อบุคคลและชุมชน
บุคคลหรือชุมชนย่อมใช้สิทธิฟ้องต่อศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67
วรรคสาม เพื่อขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่ด�ำเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดให้มีการศึกษาและประเมิน
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน จัดให้
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือการให้องค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการด�ำเนินการโครงการหรือกิจการดังกล่าว ตามมาตรา 67 วรรคสอง18
18 ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552
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ซึ่ ง การวางแนวค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เช่ น นี้ ศ าลปกครองสู ง สุ ด จึ ง ได้ น� ำ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2552 มาเป็นแนวทางไว้ตามค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ในคดีคำ� ร้องที่ 586/2552 (คดีมาบตาพุด) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการรับรอง
คุ้มครองสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ดังนั้น
หากรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิไว้ เมื่อยังไม่มีกฎหมายมาก�ำหนดรายละเอียด
ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงต้องตีความรัฐธรรมนูญ
ทุกครัง้ ไป ว่ากรณีอย่างไรเรียกว่ากระทบรุนแรง อย่างไรเรียกว่าองค์กรอิสระ
เมื่อยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ ก็เป็นกรณีต้องตีความและปรับใช้กฎหมายให้
สอดคล้องกับสาระส�ำคัญแห่งสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญใช้ข้อความที่มีความหมายกว้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐก็ตอ้ งใช้และตีความรัฐธรรมนูญไปตามความมุง่ หมายของรัฐธรรมนูญ
โดยค�ำนึงถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น ๆ เป็นส�ำคัญ

5. บทสรุป
กล่าวโดยสรุป ในอดีตรัฐธรรมนูญ 2550 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็ น องค์ ก รที่ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพให้ มี ผ ลใน
ทางปฏิบัติโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่ง ดังจะเห็นได้จาก
บทบัญญัตใิ นมาตรา 216 วรรคห้า ทีก่ ำ� หนดให้คำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
และมาตรา 27 ได้บญ
ั ญัตมิ คี วามว่า “สิทธิและเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญนีร้ บั รอง
ไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง” โดยนัยนี้ สิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองแก่ประชาชนทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
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ถือเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลในฐานะทีเ่ กิดเป็น
มนุษย์โดยทั่วไปที่รัฐธรรมนูญนี้รับรอง โดยไม่จ�ำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์
อักษรระบุซ�้ำอีก เว้นแต่เป็นกรณีที่จ�ำเป็นต้องบัญญัติไว้ให้ชัดแจ้ง หรือโดย
ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วางหลั ก เกณฑ์ แ ละบรรทั ด ฐานการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ ย่อมถือได้ว่าเป็น
สิทธิของบุคคลในการรวมกันเป็นชุมชน (สิทธิปัจเจกชน) ตามที่รัฐธรรมนูญ
ได้รับรองไว้เช่นเดียวกับสิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน
แก่นแท้ของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลทีร่ วมกันเป็นชุมชน ไม่วา่ จะเป็นชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนั้น แม้ว่าชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมจะมี
ลักษณะเพิ่มเติม คือ ต้องเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม โดยมีวิถีชีวิตพื้นบ้านดั้งเดิม
ตามแบบแผนจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน มีความผูกพัน
ในทางความเป็นมาร่วมกันบนรากฐานเดียวกัน นอกจากนีย้ งั ได้อาศัยทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นฐานในการด�ำรงชีวติ ร่วมกัน ซึง่ ย่อมน�ำไปสูก่ าร
จัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ตนอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ดังนัน้ ชุมชนจึงเป็นหน่วยทาง
สังคมที่มีมาโดยสภาพ ไม่จ�ำเป็นต้องอ้างอิงการรับรองโดยกฎหมาย มีฐานะ
เป็นตัวตนอันเป็นที่รับรู้กันอยู่โดยทั่วไป และย่อมมี “สิทธิ” ได้โดยสภาพ
เช่นกัน ไม่วา่ ชุมชนใดชุมชนหนึง่ จะเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่
ดั้งเดิม สิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมกันเป็นชุมชนนั้นย่อมมีขอบเขตครอบคลุม
ถึงชุมชนทุกประเภทอยู่แล้ว ดังนั้นการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลในการรวมกันเป็นชุมชนตามรัฐธรรมนูญจึงถือเป็นสาระส�ำคัญ
อันก่อให้เกิดการรับรองตัวตนทางกฎหมายของชุมชน (legal entity) และ
ท�ำให้ชุมชนเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยสมบูรณ์ การตีความกฎหมาย
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โดยองค์กรตุลาการพึงต้องค�ำนึงสิทธิในการรวมตัวกันเป็นชุมชน สิทธิชุมชน
อันเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้แม้ไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ก�ำหนดรายละเอียดแห่งสิทธิ แต่เมือ่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานเป็นสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรอง
และคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแล้วสิทธิดังกล่าวย่อมมีผลบังคับใช้ได้ทันที
ด้ ว ยเหตุ นี้ หากพิจารณาบทบัญญัติเกี่ ย วกั บสิ ทธิ ชุม ชนที่ ในอดี ต
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บญ
ั ญัตริ บั รองไว้ใน
มาตรา 28 วรรคสาม ซึง่ มีสาระส�ำคัญในกรณีทยี่ งั ไม่มกี ารตรากฎหมายล�ำดับ
รองก�ำหนดรายละเอียดแห่งสิทธิชุมชน ศาลย่อมมีอ�ำนาจตีความกฎหมาย
เพือ่ การรับรองและคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนได้โดยตรง เพือ่ เป็นหลักประกันว่าสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนในการรวมกันเป็นชุมชน หรือปัจเจกชนในฐานะ
ผูท้ รงสิทธิชมุ ชนนัน้ เกิดขึน้ และมีผลบังคับในทางปฏิบตั ไิ ด้จริงตามรัฐธรรมนูญ
มิใช่ตามกฎหมายในประการหนึ่ง และหากจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ขึ้นใช้ในอนาคตอันใกล้ ย่อมสมควรให้ประชาชนหรือปัจเจกชนใน
ฐานะผูท้ รงสิทธิชมุ ชนมีสทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงในกรณีทมี่ ี
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในอีกประการหนึ่ง
ตลอดจนการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
ย่อมท�ำให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรวมกันเป็น
ชุมชนมีความชัดเจนและมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง หากจะมีการยกร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นใช้ในอนาคตอันใกล้
นอกจากนี้ ใ นด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาสั ง คม ภาครั ฐ
ต้องให้ความส�ำคัญต่อปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างแท้จริงจะเป็นพลังเสริมให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพึง่ ตนเองในการดูแลรักษา
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ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โดยภาครัฐควรน�ำ
หลักการกระบวนการทางสังคมมาใช้ เช่น หลักการ “การเปิดเผยข้อมูล
สู่สาธารณ” (Public Disclosure) เพื่อสนับสนุนให้เอกชนและประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดถึงการสร้างกระบวนการพัฒนา
องค์ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
และสร้างจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ จะเป็นการลดภาระของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเร่งรัดการออกกฎหมาย
ทีท่ นั สมัยเป็นภาระหน้าทีส่ ำ� คัญทีภ่ าครัฐโดยเฉพาะฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตซิ งึ่ มีหน้าที่
โดยตรงในการตรากฎหมาย จะต้องเร่งรัดให้มีการปรับปรุงกฎหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายในส่วนที่รับรอง
คุม้ ครองคุม้ กันโดยเร็ว เนือ่ งจากกระบวนการตรากฎหมายแต่ละฉบับกว่าจะ
มีผลบังคับใช้ต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการ โดยรัฐสภาในฐานะสถาบัน
นิติบัญญัติควรริเริ่มรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดทุกระดับ น�ำมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้
ครอบคลุ ม และชุ ม ชนสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ ไม่วา่ จะรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายหรือโดยค�ำวินจิ ฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญจะได้รับความคุ้มครองและมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรา
กฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง ตลอดจน
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ องค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญด้วย1
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด2 เป็นองค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญทีถ่ อื ก�ำเนิดขึน้
มาจากความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอันเนือ่ งจากความไม่เป็นธรรม
ในสังคม โดยก่อตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เป็นเวลามากกว่า 120 ปีแล้ว3 ตลอดเวลาที่ผ่านมาส�ำนักงานอัยการสูงสุด
* อัยการอาวุโส ส�ำนักอัยการสูงสุด, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 4, 26 และ 27
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 255
3 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เดิมได้แก่กรมอัยการ ซึ่งตามหลักฐานกรมอัยการได้ตั้งขึ้น
เป็นรูปกรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)
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เป็นองค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการผดุงความเป็นธรรม
ในบ้านเมือง อันส่งผลต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของปัจเจกบุคคลตลอดจนองค์กร
ต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและประชาชน ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการทีส่ ำ� นักงานอัยการสูงสุด
เป็นผูม้ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยความยุตธิ รรม การรักษาผลประโยชน์ของ
รัฐ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้พ้นจากการล่วงละเมิด ตามที่
กฎหมายบั ญ ญั ติ ให้เ ป็นอ�ำนาจและหน้าที่ของพนั ก งานอั ย การมาอย่ า ง
ยาวนานนั่นเอง

พนักงานอัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนโดยทัว่ ไป หมายถึง สิทธิทมี่ นุษย์ทกุ คนมีความเท่าเทียมกัน
มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ทีไ่ ด้รบั การรับรอง ทัง้ ความคิดและการกระท�ำทีไ่ ม่มกี ารล่วงละเมิดได้ โดยได้
รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ4 ทั้งนี้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้แบ่งประเภท
ของสิทธิมนุษยชนออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 5
1. สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ได้แก่ สิทธิในชีวติ และร่างกาย เสรีภาพ
และความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกท�ำร้ายหรือฆ่า สิทธิในความ
เสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะได้รับสัญชาติ สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุม
ควบคุมกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
4

แหล่งข้อมูล : http://kittayaporn28.wordpress.com/%E0%B9%82%E0%
B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%
B8%B2-2/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A25/
%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A
1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0
%B8%99-human-right/
5 แหล่งข้อมูล : http://learners.in.th/blog/right/257357
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2. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนร่วม
กับรัฐในการด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุม่
เป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิในการเลือกตั้งอย่าง
เสรี เป็นต้น
3. สิทธิทางสังคม (Social Rights) ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา
สิทธิในการได้รับหลักประกัน ด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่าง
เต็มที่ ได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง และสร้าง
ครอบครัว เป็นต้น
4. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำ
ได้เลือกงานอย่างอิสระ และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม สิทธิในการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน สิทธิในการรับมรดก เป็นต้น
5. สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) ได้แก่ การมีเสรีภาพในการ
ใช้ภาษาหรือสือ่ ความหมายในภาษาท้องถิน่ ของตน มีเสรีภาพในการแต่งกาย
ตามวัฒนธรรม การปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ของตน การปฏิบตั ิ
ตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรมและ
การบันเทิงได้โดยไม่มีใคร มาบีบบังคับ เป็นต้น
แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายรับรองสิทธิมนุษยชนดังกล่าวไว้ข้างต้น
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ใช่ว่าบุคคลทุกคนจะมีสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม
กันเสมอไป ทัง้ นีเ้ พราะความสามารถในการเข้าถึงสิทธิตา่ งๆ ของบุคคลแต่ละ
คนนัน้ อาจแตกต่างกันไปตามถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทัง้ การ
ใช้สิทธิหรือการเข้าถึงสิทธิบางอย่างอาจมีขั้นตอนกระบวนการที่ยุ่งยากสลับ
ซับซ้อน ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล
เป็นจ�ำนวนมาก จึงมิใช่เรื่องง่ายที่บุคคลทั่วไป กล่าวโดยเฉพาะบุคคลที่
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หย่อนความสามารถหรือด้อยโอกาสจะพึงรักษาสิทธิต่างๆ ของตนตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการจึงได้ถูกก�ำหนดให้มีบทบาทหน้าที่ในการ
เข้าไปคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในหลายๆ เรื่องดังที่จะน�ำมากล่าวต่อไปนี้

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทางอาญา (สิทธิพลเมือง)
พนักงานอัยการจะมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทาง
อาญา ดังต่อไปนี้
1. การร้องขอให้ศาลก�ำหนดโทษผู้กระท�ำผิดเสียใหม่ ในกรณีที่
ผู้กระท�ำความผิดยังไม่ได้รับโทษหรือก�ำลังรับโทษอยู่และโทษที่ก�ำหนดตาม
ค�ำพิพากษาหนักกว่าโทษที่ก�ำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. ถูกศาลตัดสินให้
จ�ำคุก มีก�ำหนด 10 ปี ต่อมาอีก 1 ปี มีการแก้ไขกฎหมายให้ลดโทษในข้อหา
ที่นาย ก. กระท�ำผิดให้จ�ำคุกไม่เกิน 7 ปี เช่นนี้ผู้กระท�ำความผิด คือ นาย ก.
ผู้แทนโดยชอบธรรมของนาย ก. ผู้อนุบาลของนาย ก. หรือพนักงานอัยการ
จะร้องขอมีสทิ ธิรอ้ งขอให้ศาลก�ำหนดโทษเสียใหม่โดยให้จำ� คุกนาย ก. ไม่เกิน
7 ปีได้
2. การยืน่ ค�ำร้องต่อศาลขอให้รอื้ ฟืน้ คดีอาญาขึน้ พิจารณาใหม่ ในกรณี
ที่พนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิมซึ่งศาลได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุด
ให้บุคคลต้องรับโทษอาญา พนักงานอัยการมีอ�ำนาจเช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญา
ขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 5, 6 และ 7 ยกตัวอย่างเช่น นาย ก.
ถูกนาย ข. ฟ้องในความผิดฐานปลอมพินัยกรรม ศาลตัดสินให้จ�ำคุก 3 ปี
คดีถึงที่สุด ต่อมาปรากฏหลักฐานใหม่ว่านาย ก. ไม่ได้เป็นผู้ปลอมพินัยกรรม
เช่นนี้พนักงานอัยการก็สามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ได้
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3. การขอให้ ศ าลคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร่ า งกาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 32
ซึ่งบัญญัติให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล
การทรมานทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
การจับและการคุมขังบุคคล การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�ำใดอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพจะกระท�ำมิได้
ในกรณีที่มีการกระท�ำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
พนักงานอัยการมีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท�ำ
เช่นว่านัน้ รวมทัง้ จะก�ำหนดวิธกี ารตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
4. การขอให้ศาลคุ้มครองผู้ถูกคุมขังหรือขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 ซึ่งการคุมขังโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายนี้ ไม่จ�ำกัดว่าจะเป็นการควบคุมหรือขังโดยเจ้าพนักงาน
หรือบุคคลทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีของหมวดเจี๊ยบ รองโฆษกของรัฐบาล
ซึง่ ถูกการ์ดผูช้ มุ นุมทางการเมืองจับกุมตัวไปควบคุมไว้ดงั ทีเ่ ป็นข่าวเมือ่ ไม่นาน
มานี้ พนักงานอัยการมีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดี
อาญาขอให้ปล่อยหมวดเจี๊ยบได้
5. การขอให้ศาลออกหมายปล่อยผูต้ อ้ งหาเป็นเรือ่ งทีพ่ นักงานอัยการ
เห็นว่าไม่มีความจ�ำเป็นต้องขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวน ตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 72 (2) อีกต่อไปแล้ว พนักงานอัยการ
ก็จะยื่นค�ำร้องขอให้ศาลปล่อยผู้ต้องหาไป ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. ถูกจับกุม
ในคดีกระท�ำอนาจาร ซึง่ พนักงานสอบสวนเห็นควรสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาและได้ขอ
ฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลไว้ ต่อมาหากพนักงานอัยการมีค�ำสั่งไม่ฟ้องนาย ก.
เพราะไม่มีพยานหลักฐานว่านาย ก. เป็นผู้กระท�ำความผิด เช่นนี้พนักงาน
อัยการก็จะต้องรีบยื่นค�ำร้องขอให้ศาลออกหมายปล่อยนาย ก. ไป
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การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทางแพ่ง (สิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ)
พนักงานอัยการจะมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทาง
แพ่ง ดังต่อไปนี้
1. การคุ้มครองสิทธิของบุคคล ได้แก่
1.1 การร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลวิ ก ลจริ ต เป็ นคนไร้ ค วาม
สามารถ และถ้าเหตุทที่ ำ� ให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สนิ้ สุดไปแล้ว ก็รอ้ งขอ
ให้ ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนค�ำสั่งที่ให้เ ป็นคนไร้ความสามารถนั้ น ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 และ 31 ทั้งนี้ ในคดีที่มีการร้องขอให้
ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถ เพราะเป็นบุคคลวิกลจริต ถ้าทาง
พิจารณาได้ความว่าบุคคลนั้นไม่วิกลจริต แต่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
พนักงานอัยการก็รอ้ งขอให้ศาลสัง่ ให้บคุ คลนัน้ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ได้หรือในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความ
สามารถเพราะมีจติ ฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ ถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคล
นั้นวิกลจริต ก็ร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 33 และร้องขอให้ศาลสัง่ ให้บคุ คล
ซึง่ มีกายพิการหรือมีจติ ฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสรุ ยุ่ สุรา่ ยเสเพล
เป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดท�ำนองเดียวกันนั้น จนไม่
สามารถจะจัดท�ำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะ
เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวให้เป็นคนเสมือนไร้ความ
สามารถ และถ้าเหตุทศี่ าลได้สงั่ ให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้สนิ้ สุดไป
แล้วก็รอ้ งขอให้ศาลสัง่ เพิกถอนค�ำสัง่ ทีใ่ ห้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 และ 36 ยกตัวอย่างเช่น
นาย ก. เป็นคนต่างจังหวัดซึ่งไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน เดินทางเข้ามา
ร่วมการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรุงเทพฯ อยู่มาวันหนึ่งมีผู้พบว่านาย ก.
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ถูกท�ำร้ายจนหมดสติไป จึงมีผนู้ ำ� นาย ก. ส่งโรงพยาบาล เมือ่ ฟืน้ ขึน้ มาปรากฏ
ว่านาย ก. กลายเป็นคนวิกลจริตและจ�ำอะไรไม่ได้เลย เช่นนี้พนักงานอัยการ
อาจร้องขอให้ศาลสัง่ ให้นาย ก. เป็นคนไร้ความสามารถซึง่ จะต้องอยูใ่ นความ
ดูแลของผู้อนุบาลก็ได้
1.2 ท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ไร้ความสามารถที่ไม่มีผู้แทนโดยชอบ
ธรรมหรือผู้แทน โดยชอบธรรมท�ำหน้าที่ไม่ได้ตามค�ำสั่งศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถ ตามที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 ยกตัวอย่างเช่น กรณีของนาย ก. ที่ถูก
ท�ำร้ายจนเป็นคนวิกลจริตดังกล่าว หากไม่มีใครท�ำหน้าที่เป็นผู้แทนหรือ
ผู้อนุบาลของนาย ก. เช่นนี้ศาลก็อาจแต่งตั้งให้พนักงานอัยการท�ำหน้าที่
ดังกล่าวแทนได้
1.3 ร้องขอให้ศาลสัง่ ให้บุคคลเป็นคนสาบสูญกรณีที่บคุ คลนั้นได้
ไปจากภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอด
ระยะเวลาห้าปี หรือกรณีที่บุคคลนั้นได้ไปอยู่และหายไปในการรบหรือ
สงคราม หรือได้เดินทางไปกับยานพาหนะที่อับปาง ถูกท�ำลาย หรือสูญหาย
ไป หรือตกอยู่ในเหตุอื่นที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตตลอดระยะเวลาสองปีโดยนับ
แต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงหรือนับแต่วันที่ยานพาหนะอับปาง
ถูกท�ำลายหรือสูญหายไปหรือนับแต่วนั ทีเ่ หตุอนื่ นัน้ ได้ผา่ นพ้นไป แล้วแต่กรณี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 และร้องขอให้ศาลสัง่ ถอน
ค�ำสั่งให้เป็นคนสาบสูญเมื่อพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
นัน้ ยังคงมีชวี ติ อยู่ หรือว่าตายในเวลาอืน่ ผิดไปจากเวลาดังกล่าวตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 63 ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. เดินทางเข้า
มาร่วมการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรุงเทพฯ แล้วหายตัวไปโดยไม่มใี ครรูแ้ น่
ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาเกินกว่าห้าปี เช่นนี้พนักงานอัยการ
ก็อาจร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งว่านาย ก. เป็นคนสาบสูญได้ และหากปรากฏ
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ภายหลังว่า นาย ก. ยังคงมีชีวิตอยู่ โดยได้หายจากวิกลจริตและเดินทาง
กลับไปยังต่างจังหวัด พนักงานอัยการก็อาจร้องขอให้ศาลสัง่ ถอนค�ำสัง่ ให้เป็น
คนสาบสูญนั้นเสียได้
1.4 ร้องขอให้ศาลสั่งให้ท�ำการไปพลางก่อนตามที่จ�ำเป็นเพื่อ
จัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลผูไ้ ม่อยูซ่ งึ่ ไปเสียจากภูมลิ ำ� เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูโ่ ดยมิได้
ตัง้ ตัวแทนผูร้ บั มอบอ�ำนาจทัว่ ไปไว้ และไม่มใี ครรูแ้ น่วา่ บุคคลนัน้ ยังมีชวี ติ อยู่
หรือไม่ และถ้าเวลาได้ล่วงเลยไปหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้นไปเสียจาก
ภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้น หรือนับแต่
วันมีผู้ได้พบเห็นหรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลังสุด ก็ร้องขอให้ศาลสั่งตั้ง
ผู ้ จั ด การทรั พ ย์ สิ น ของผู ้ ไ ม่ อ ยู ่ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
มาตรา 48 วรรคแรกและวรรคสอง และในกรณีที่ผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับ
มอบอ�ำนาจทัว่ ไปไว้ และสัญญาตัวแทนระงับสิน้ ไปหรือปรากฏว่าตัวแทนผูร้ บั
มอบอ�ำนาจทัว่ ไปจัดการทรัพย์สนิ ในลักษณะทีอ่ าจเสียหายแก่ผไู้ ม่อยูก่ ร็ อ้ งขอ
ให้ศาลสั่งได้เช่นเดียวกับข้อ (9) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 49 และร้องขอให้ศาลสั่งตัวแทนผู้รับมอบอ�ำนาจทั่วไปจัดท�ำบัญชี
ทรัพย์สนิ ของผูไ้ ม่อยู่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 50 หรือ
ขอให้ศาลสัง่ ให้ผจู้ ดั การทรัพย์สนิ หาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สนิ
ของผูไ้ ม่อยูต่ ลอดจนการมอบคืนทรัพย์สนิ นัน้ หรือแถลงถึงความเป็นอยูแ่ ห่ง
ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ หรือถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สินและตั้งผู้อื่นให้เป็น
ผู้จัดการทรัพย์สินแทนต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
56 หรือขอให้ศาลสั่งก�ำหนดบ�ำเหน็จ งด ลด เพิ่มหรือกลับให้บ�ำเหน็จแก่
ผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ เมือ่ พฤติการณ์เกีย่ วกับการจัดการทรัพย์สนิ ได้เปลีย่ นแปลง
ไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 57 ยกตัวอย่างเช่น นาย
ก. เดินทางเข้ามาร่วมการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรุงเทพฯ แล้วหายตัวไป
เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับนาย ก. เช่นนี้พนักงานอัยการ
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ก็อาจร้องขอให้ศาลสั่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของนาย ก. ไปพลางก่อนตามที่
จ�ำเป็นจนกว่าเหตุที่ต้องตั้งผู้จัดการทรัพย์สินนั้นจะสิ้นสุดลงได้ เช่น นาย ก.
นั้นกลับมาหรือตาย หรือศาลมีค�ำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ เป็นต้น
2. การคุม้ ครองสิทธิของนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นบริษทั ห้างหุน้ ส่วน สมาคม
หรือมูลนิธิ ได้แก่
2.1 ร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้แทนของนิติบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่
มีต�ำแหน่งว่างลงในจ�ำนวนผู้แทนของนิติบุคคลและถ้าปล่อยต�ำแหน่งว่างไว้
จะเกิดความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73 และ
ร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้แทนเฉพาะการในกรณีประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคล
ขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทนของนิติบุคคลในการอันใดเป็นเหตุให้ไม่มี
ผูแ้ ทนของนิตบิ คุ คลเหลืออยู่ หรือเหลืออยูไ่ ม่พอจะเป็นองค์ประชุม หรือไม่พอ
จะกระท�ำการอันนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75
ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ข.
ได้เดินทางเข้ามาร่วมการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรุงเทพฯ แล้วหายตัวไป
จนศาลพิพากษาให้เป็นคนสาบสูญ ท�ำให้ไม่มีใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ห้างหุ้นส่วน ข. เช่นนี้พนักงานอัยการอาจร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้แทนของ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ข. เป็นการชั่วคราวได้
2.2 ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติการประชุมใหญ่ของสมาคมที่
ได้มีการนัดประชุมหรือ การลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับหรือ
กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100 ร้องขอให้ศาล
ตั้งผู้ช�ำระบัญชีในกรณีที่มีการเลิกสมาคมและไม่มีผู้ช�ำระบัญชี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 106 และ 1251 และเป็นผู้ขอจัดตั้งมูลนิธิ
ในกรณีผขู้ อจัดตัง้ มูลนิธถิ งึ แก่ความตาย ก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนและ
ทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดก หรือผูซ้ งึ่ ผูต้ ายมอบหมายไม่ดำ� เนินการขอตัง้ มูลนิธิ
ต่อไป ภายในเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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มาตรา 117 วรรคแรก ยกตัวอย่างเช่นนาย ก. ซึง่ เดินทางเข้ามาร่วมการชุมนุม
ประท้วงรัฐบาลในกรุงเทพฯ แล้วหายตัวไปจนศาลพิพากษาให้เป็นคนสาบสูญ
ปรากฏว่านาย ก. ได้ขอจัดตัง้ มูลนิธไิ ว้กบั นายทะเบียนและไม่มผี ใู้ ดด�ำเนินการ
ขอตั้งมูลนิธิแทนนาย ก. อีกต่อไป เช่นนี้พนักงานอัยการอาจเป็นผู้ขอจัดตั้ง
มูลนิธินั้นแทนนาย ก. ต่อไปได้
2.3 ร้ อ งขอให้ ศ าลจั ด สรรทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ใกล้ชิดที่สุดกับความประสงค์ของผู้ท�ำพินัยกรรมในกรณีที่ไม่
สามารถจัดตั้งมูลนิธิข้ึนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ตายก�ำหนด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 117 วรรคสอง และ 1679 วรรคสอง
ขอจดทะเบียนมูลนิธิเมื่อทายาทหรือผูจ้ ัดการมรดกมิได้ขอจดทะเบียนก่อตั้ง
มูลนิธิตามพินัยกรรมภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118 วรรคสอง และ 1677 และขอจดทะเบียนมูลนิธิ
เมื่อผู้ยื่น ค�ำขอจดทะเบียนมูลนิธิตามพินัยกรรมไม่ด�ำเนินการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามค�ำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 115 จนเป็น
เหตุให้นายทะเบียนไม่รบั จดทะเบียนมูลนิธเิ พราะเหตุดงั กล่าว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118 วรรคสาม
2.4 ร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งถอดถอนกรรมการมูลนิธิบางคนหรือ
คณะกรรมการของมู ล นิ ธิ ในกรณี ที่ ด� ำ เนิ น กิ จ การของมู ล นิ ธิ ผิ ด พลาด
เสือ่ มเสียต่อมูลนิธหิ รือด�ำเนินกิจการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของมูลนิธิ
หรือกลายเป็นผูม้ ฐี านะหรือความประพฤติไม่เหมาะสมในการด�ำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 129
และร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งเลิกมูลนิธิเพราะวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขัดต่อ
กฎหมายหรื อ มู ล นิ ธิ ก ระท� ำ การขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความ
มั่นคงของรัฐ หรือมูลนิธิไม่สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
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หรือหยุดด�ำเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 131
2.5 ร้องขอให้ศาลตัง้ ผูช้ ำ� ระบัญชีของมูลนิธกิ รณีเลิกมูลนิธเิ พราะ
เหตุอื่นนอกจากล้มละลายโดยไม่มีผู้ช�ำระบัญชีตามข้อบังคับของมูลนิธิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 133 และ 1251 และร้องขอ
ให้ศาลจัดสรรทรัพย์สินของมูลนิธิเมื่อได้ช�ำระบัญชีแล้วให้แก่มูลนิธิหรือ
นิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ใกล้ชิดที่สุดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 134
2.6 ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ช�ำระบัญชีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่เลิกกัน
เพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลายโดยไม่มีผู้ช�ำระบัญชีตามข้อสัญญาหรือ
ข้อบังคับของห้างหุ้นส่วนบริษัทนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1251 ยกตัวอย่างเช่นนาย ก. ซึง่ เป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วน
จ�ำกัด ข. ได้เดินทางเข้ามาร่วมการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรุงเทพฯ แล้ว
หายตัวไปจนศาลพิพากษาให้เป็นคนสาบสูญ เช่นนี้พนักงานอัยการอาจ
ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ช�ำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ข. ได้
3. การคุ้มครองสิทธิครอบครัว ผู้สูงอายุ เยาวชน และเด็ก ได้แก่
3.1 ร้องขอให้ศาลตั้งผู้อื่นนอกจากภริยาหรือสามีเป็นผู้อนุบาล
หรือผู้พิทักษ์ ถ้ามีเหตุส�ำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1463 ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. ซึ่งเป็นสามีและผู้อนุบาลของนาง ข. ได้เดิน
ทางเข้ามาร่วมการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรุงเทพฯ แล้วหายตัวไปจนศาล
พิพากษาให้เป็นคนสาบสูญ เช่นนี้พนักงานอัยการอาจร้องขอให้ศาลแต่งตั้ง
ผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลนาง ข. แทนนาย ก. ซึ่งเป็นผู้สาบสูญก็ได้
3.2 ร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะตามที่ผู้มีส่วน
ได้เสียได้รอ้ งขอมายังพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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มาตรา 1496 ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. เห็นว่า นางสาว ข. เป็นบุคคลวิกลจริต
ที่มีฐานะร�่ำรวยมากคนหนึ่ง นาย ก. อยากรวยทางลัดจึงแอบพานางสาว ข.
ไปจดทะเบียนสมรสกันที่อ�ำเภอโดยหวังว่าจะได้มีส่วนในทรัพย์สินของ
นางสาว ข. เช่นนีพ้ นักงานอัยการอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสนัน้
เป็นโมฆะก็ได้
3.3 พิจารณาส�ำเนาค�ำร้องที่ศาลส่งมาเพื่อให้ด�ำเนินคดีแทนเด็ก
ซึ่งไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ในกรณี ที่ชายผู้เป็นหรือเคยเป็นสามีของมารดาเด็กนั้น
ได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลขอให้แสดงว่าเด็กนัน้ ไม่ได้เป็นบุตรของตน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1539 ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. แต่งงานกับ
นาง ข. แล้วมีบุตรด้วยกันคือเด็กชาย ค. ซึ่งเจ็บป่วยและได้เสียชีวิตไปเมื่อ
อายุได้ 2 ขวบ ต่อมานาย ก. ทราบว่าตนไม่ใช่พอ่ ของเด็กชาย ค. จึงยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลขอให้แสดงว่าเด็กชาย ค. ไม่ได้เป็นบุตรของตน เช่นนีพ้ นักงานอัยการ
อาจพิจารณาเข้าไปด�ำเนินคดีแทนเด็กชาย ก. ซึง่ ไม่มชี วี ติ อยูแ่ ล้วได้ นอกจาก
นี้แล้วพนักงานอัยการยังอาจฟ้องคดีแทนเด็กปฏิเสธความเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของชาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1545
และร้องขอให้ศาลตัง้ ผูแ้ ทนเฉพาะคดีเพือ่ ท�ำหน้าทีฟ่ อ้ งคดีแทนเด็กในคดีฟอ้ ง
ขอให้รับเด็กเป็นบุตร ในกรณีเด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทน
โดยชอบธรรมไม่สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1556 ได้อีกด้วย
3.4 ร้องขอให้ศาลสั่งถอนอ�ำนาจปกครองจากคู่สมรสที่ยังมีชีวิต
อยูห่ รือสัง่ ให้บคุ คลหนึง่ บุคคลใดท�ำบัญชีทรัพย์สนิ และลงชือ่ บุตรของคูส่ มรส
นัน้ เป็นเจ้าของรวมในเอกสารส�ำคัญแทนโดยให้คสู่ มรสนัน้ เป็นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ย
ในกรณีที่คู่สมรสนั้นได้ท�ำการสมรสใหม่โดยมิได้จัดการทรัพย์สินของบุตร
ให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดก่อน หรือในกรณีทคี่ สู่ มรสนัน้ ไม่ปฏิบตั ติ าม
ค�ำสั่งของศาลที่ให้คู่สมรสนั้นปฏิบัติการแบ่งแยกทรัพย์สินและท�ำบัญชี
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ทรัพย์สินของบุตรภายในเวลาที่กำ� หนดภายหลังการสมรสใหม่ตามที่ศาลได้
อนุญาต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1556 และร้องขอ
ให้ศาลสั่งถอนอ�ำนาจปกครองหรืออ�ำนาจจัดการทรัพย์สินในกรณีที่ผู้ใช้
อ�ำนาจปกครองเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือใช้
อ�ำนาจปกครองโดยมิชอบ หรือประพฤติชวั่ ร้ายหรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือ
จัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัยแก่ทรัพย์สิน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1582 รวมทั้งร้องขอให้ศาลสั่ง
ถอนผูป้ กครองในกรณีทลี่ ะเลยไม่กระท�ำการตามหน้าที่ หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงในหน้าที่ หรือใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือประพฤติมิชอบ
ซึ่งไม่สมควรแก่หน้าที่ หรือหย่อนความสามารถในหน้าที่ จนน่าจะเป็น
อันตรายแก่ประโยชน์ของผู้อยู่ในปกครองหรือมีกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา
1587 (3) (4) หรือ (5) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1598/8 และ
1598/9
3.5 ร้องขอให้ศาลสั่งตั้งผู้ปกครองในกรณีที่บุคคลยังไม่บรรลุ
นิติภาวะและไม่มีบิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอ�ำนาจปกครอง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 และ 1586 และร้องขอให้
ศาลสัง่ เพิกถอนค�ำสัง่ ตัง้ ผูป้ กครองและมีคำ� สัง่ เกีย่ วกับผูป้ กครองต่อไปตามที่
เห็นสมควร เนือ่ งจากเป็นผูต้ อ้ งห้ามมิให้เป็นผูป้ กครองตามมาตรา 1587 ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1588 และร้องขอให้ศาลสั่งให้
ผู้ปกครองหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินของผู้อยู่ในปกครอง
ตลอดจนการมอบคืนทรัพย์สินนั้น หรือแถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สิน
ของผู้อยู่ในปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1597
3.6 ร้องขอต่อศาลให้มคี ำ� สัง่ อนุญาตให้มกี ารรับบุตรบุญธรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/21, 1598/22 และ
1598/23 การเลิกรับบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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มาตรา 1598/31 และฟ้องคดีแทนบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับการขอเลิกรับบุตร
บุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/35
3.7 ร้องขอให้ศาลสัง่ ตัง้ ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ ในกรณี
ที่มรดกตกทอดแก่ผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะ
จัดการงานของตนเองได้และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล
หรือผู้พิทักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1610
3.8 ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีที่เจ้าของมรดกตาย
ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไปหรืออยู่นอกราชอาณาเขต
หรือเป็นผู้เยาว์หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทไม่สามารถหรือไม่เต็มใจ
ที่จะจัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปันมรดกหรือ
ข้อก�ำหนดพินัยกรรม ตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีผลบังคับ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713
3.9 ในคดีที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องเองไม่ได้โดยกฎหมายห้าม
เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอ�ำนาจเป็นโจทก์ได้ ตามพระราชบัญญัติ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11 (6) เช่น ฟ้องคดีแทนผู้สืบสันดานใน
การฟ้องบุพการีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การฟ้องคดีแพ่งอันได้แก่ฟ้องเรียก
ค่าอุปการะเลีย้ งดูบตุ ร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562
(คดีอุทลุม) และ 1565
4. การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
พนักงานอัยการอาจถูกแต่งตั้งให้มีหน้าที่ด�ำเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภค
ได้ในกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นสมควรเข้าด�ำเนินคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับค�ำร้องขอจากผู้บริโภคที่
ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าการด�ำเนินคดีนั้น
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม คณะกรรมการจะมีอ�ำนาจแต่งตั้ง
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พนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้มหี น้าทีด่ ำ� เนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำการละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภคใน
ศาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39
คดีผู้บริโภค ได้แก่ คดีที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้
บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 3 ซึ่งได้แก่
1. คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้ที่มีอ�ำนาจฟ้องแทนผู้บริโภคตาม
มาตรา 19 หรือกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิ
หรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
2. คดีแพ่งตามกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
3. คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีตาม 1 หรือ 2
4. คดีแพ่งทีม่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ใช้วธิ พี จิ ารณาตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
นอกจากที่กล่าวมาแล้วพนักงานอัยการยังมีบทบาทหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในอีกหลายเรื่อง เช่น การให้ค�ำปรึกษา
ทางกฎหมาย การจัดท�ำนิติกรรมและสัญญา การประนอมข้อพิพาทและ
การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดีความต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทั่วประเทศโดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ
รวมทัง้ การออกไปพบประชาชนด้วยตนเองในท้องถิน่ ซึง่ ผูท้ มี่ คี วามเดือดร้อน
และสนใจทีจ่ ะใช้บริการดังกล่าวกับพนักงานอัยการจะสามารถขอความช่วยเหลือ
ขอค�ำปรึกษา หรือรับบริการจากพนักงานอัยการได้ทั่วประเทศกล่าวโดย
เฉพาะการเผยแพร่ความรู้และการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายยังมีการให้
บริการแก่ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วย
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บทบาทหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นภารกิจส�ำคัญที่ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
จะน�ำไปสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชน ทั้งนี้ตามค�ำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ของส�ำนักงานอัยการสูงสุด ได้ก�ำหนด
ให้บทบาทหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการประจ�ำปีด้วย

บทสรุป
จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของพนักงานอัยการมิได้จ�ำกัดเพียงแค่
การอ�ำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
อันได้แก่การด�ำเนินคดีอาญาและแพ่งกับคดีปกครองดังที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไป
เท่านั้น แต่พนักงานอัยการยังมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอีกหลาย ๆ เรือ่ งด้วย จึงกล่าวได้วา่ บทบาทหน้าทีข่ องพนักงาน
อัยการนั้นเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของบ้านเมืองและวิถี
ชีวติ ของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังค�ำกล่าวของนักปราชญ์กฎหมายฝรัง่ เศส
ชื่อโพทาลิส เป็นผู้ร่างกฎหมายนโปเลียน ซึ่งท่านโกเมน ภัทรภิรมย์ อดีต
อัยการสูงสุด ได้แปลไว้ ความว่า
“อัยการเป็นปากเสียงให้แก่กฎหมาย
เป็นผู้ท้วงติงค�ำพิพากษา
เป็นที่พักพิงปลอบโยนแก่ผู้อ่อนแอที่ถูกรุกรานกดขี่
เป็นโจทก์ที่น่าเกรงขามของเหล่าร้าย
เป็นผู้พิทักษ์ประโยชน์สาธารณะ
และเป็นผู้แทนสังคมทั้งมวล”
ในส่วนของบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
นั้น นอกจากความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายแล้ว พนักงานอัยการจะ
ต้องมีความตระหนักรู้และเคารพในสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักสากลด้วย
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ดังที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ชี้ให้เห็นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนมีความ
ส�ำคัญเหนือไปกว่าการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของสังคมหรือบทบัญญัติ
ของกฎหมาย แต่เป็นการตระหนักรู้และเข้าใจด้วยปัญญาว่า เราควรปฏิบัติ
ต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา ดังพุทธภาษิต
ที่กล่าวว่า “ครุ โหติ สคารโว” ผู้เคารพผู้อื่น ย่อมมีผู้เคารพตอบ

*****
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนของหญิง
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ*

1. ค�ำน�ำ

บทความจะยกกรณีตวั อย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนของหญิง 3 เรือ่ ง
ขึน้ มาพิจารณาซึง่ ได้แก่ (1) เรียกค่าไถ่หญิงไนจีเรีย (2) สุหนัดหญิง (Female
Genital mutilation FGM) และ (3) นางงามพม่าและสิทธิมนุษยชน
โดยจะใช้น�ำมาวิเคราะห์โดยอาศัยกรอบแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไป
อนึ่ง ทั้ง (1) (2) และ (3) เป็นบทความของผู้เขียนเองที่ได้เขียนขึ้น
เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะน�ำมาใช้ในบทความนี้
โดยทั้ง (1) (2) และได้ตีพิมพ์ในสกุลไทย ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ฉบับ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ตามล�ำดับ ส่วนข้อ (3) ได้ตีพิมพ์ในกรุงเทพธุรกิจ
แล้ววันที่ 9 กันยายน 2557

2. กรณีตัวอย่าง
2.1 เรียกค่าไถ่หญิงไนจีเรีย
เหตุการณ์จับเด็กหญิง 276 คน ไปจากโรงเรียนโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ในไนจีเรีย เพื่อเอาไปขายเป็นทาสหรือเป็นภรรยา สะเทือนใจคนทั้งโลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หัวหน้ากลุม่ ผูก้ อ่ การร้ายบอกว่าเด็กหญิงเหล่านีก้ ไ็ ม่สมควร
จะไปโรงเรียนเรียนหนังสืออยู่แล้ว
เมือ่ คืนวันที่ 14 เมษายน 2014 กลุม่ ก่อการร้ายติดอาวุธโจมตีโรงเรียน
มัธยมหญิงในหมู่บ้าน Chibok ประเทศไนจีเรีย โดยฆ่าทหารและผู้คุ้มกัน
จับตัวเด็กหญิงขนขึ้นรถและหายไป
* ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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ถึงแม้กลุ่ม Boko Haram ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธอาละวาดฆ่าฟันผู้คน
ในบริเวณนัน้ จะไม่ออกมารับว่าเป็นผูท้ ำ� แต่กร็ กู้ นั ไปทัว่ ว่าเป็นผลงานของใคร
เนือ่ งจากกลุม่ นีใ้ ช้โรงเรียนเป็นเป้าหมายตัง้ แต่ปี 2010 โดยฆ่านักเรียนมาแล้ว
เป็นร้อย ๆ คน
สาเหตุที่ Boko Haram กระท�ำสิ่งชั่วร้ายนี้ก็เพราะ Boko Haram
ในภาษา Hausa ของแถบนัน้ หมายถึง “การศึกษาแนวตะวันตกเป็นสิง่ ต้องห้าม”
เหตุที่เชื่อเช่นนี้ก็เพราะสมาชิกเป็นมุสลิมโบราณชนิดหัวรุนแรง กล่าวคือ
เชื่อว่ากิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวพันกับความคิดตะวันตกทั้งหมด
เป็นสิ่งต้องห้าม เช่น การลงคะแนนเลือกตั้ง ใส่เสื้อเชิ้ต นุ่งกางเกง รับการ
ศึกษา ฯลฯ
สังคมไนจีเรียรูจ้ กั Boko Haram ดี และระอากับกลุม่ นีม้ านานพอควร
ความคิดต่อต้านการศึกษาตะวันตกในบางกลุ่มของประชาชนที่ปัจจุบัน
มีจ�ำนวน 175 ล้านคน มีมานานแล้ว Boko Haram เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิด
เช่นนี้เพียงแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ติดอาวุธมีแนวคิดหัวรุนแรง และมีความเชื่อมโยง
กับหลายกลุ่มก่อการร้ายซึ่งอาจรวมไปถึงกลุ่มอัลกออิดะห์ด้วย
ในปี 2002 ได้เกิดมีผู้น�ำในแนวคิดนี้ขึ้นชื่อ Mohammed Yusuf
ตัง้ กลุม่ Boko Haram ขึน้ ทีเ่ มือง Maiduguri โดยมีกลุม่ อาคารเป็นส�ำนักงาน
ใหญ่อันประกอบด้วยโรงเรียนแนวอิสลาม สุเหร่า ฯลฯ พ่อแม่มุสลิมจาก
ทีต่ า่ ง ๆ ส่งลูกมาเรียนทีโ่ รงเรียนศาสนานีก้ นั มาก อย่างไรก็ดจี ดุ ประสงค์ใหญ่
ของการจัดตั้งไม่ใช่เพื่อการเรียน หากแต่มีเป้าหมายแฝงของการจัดตั้ง
รัฐมุสลิมอิสระโดยใช้โรงเรียนเป็นเครื่องมือในการหาสมาชิก
Boko Haram ในปี 2009 โจมตีสถานีต�ำรวจ อาคารรัฐบาลต่าง ๆ
ฆ่าฟันคนตายเป็นจ�ำนวนมาก ในที่สุดรัฐบาลไนจีเรียก็บุกยึดอาคารที่ท�ำการ
ได้และฆ่านาย Yusuf ตาย ตอนแรกทางการก็เข้าใจว่าปราบ Boko Haram
ได้ราบคาบแล้ว แต่ Yusuf มีลูกน้องคนรองชื่อ Abubakar Shekau
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มารับงานต่อ
Shekau มีประวัตเิ ป็นมุสลิมหัวรุนแรงมาก เป็นผูน้ ำ� เข้าโจมตีโรงเรียน
เผาโรงเรียนฆ่าคริสเตียน ยิว และคนศาสนาอืน่ ๆ จนเป็นทีห่ วาดหวัน่ ปัจจุบนั
เข้าใจว่าอยู่ในวัย 30 ปีกว่าทางการเคยเชื่อว่าเขาตายไปแล้ว แต่เขายืนยันว่า
ยังอยู่และมีผลงานดังปรากฏ ประชาชนบางส่วนก็เชื่อว่าเขาเป็นตัวปลอม
เพราะ Shekau ตัวจริงตายไปแล้ว
เหตุการณ์จับเด็กหญิง 276 คนนี้มีชื่อเรียกในสื่อตะวันตกว่า 2014
Chibok Kidnapping เนื่องจากโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Chibok ซึ่งเป็น
บริเวณที่อยู่อาศัยของคนอาฟริกันที่เป็นคริสเตียนจ�ำนวนหนึ่ง
สมาชิกของ Boko Haram ส่วนใหญ่มาจากเผ่า Kanuri ซึ่งเป็น
เผ่าใหญ่ที่สุดใน 3 รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย คนเผ่านี้จะมี
แผลเป็นซึ่งมีลักษณะพิเศษบนใบหน้าจากพิธีกรรมตั้งแต่ยังเด็ก อีกทั้งยังมี
ส�ำเนียงของภาษา Hausa แตกต่างจากคนอืน่ ดังนัน้ จึงสามารถสังเกตสมาชิก
Boko Haram ได้ง่าย
ก่อนหน้าเหตุการณ์ Chibok ความรุนแรงของ Boko Haram ก็เพิ่ม
มากขึ้นเป็นล�ำดับในทุกเดือน และครอบคลุมเป้าหมายกว้างขวางขึ้น เช่น
ค่ายทหาร วิทยาลัยของรัฐบาล ฯลฯ นอกเหนือจากโรงเรียนซึง่ เป็นเป้าหมาย
ปกติเฉพาะในปี 2014 เชื่อว่า Boko Haram ฆ่าคนไปไม่ต�่ำกว่า 4,000 คน
เด็กผู้หญิงที่ถูกจับไปในเหตุการณ์ Chibok มีอายุตั้งแต่ 16-18 ปี
ส่วนใหญ่อยูป่ สี ดุ ท้ายของชัน้ มัธยม ตัวเลขและข่าวทีอ่ อกมาสับสนโดยตลอด
บ้างก็ว่า 234 คน บ้างก็ว่า 329 คน อย่างไรก็ดีประมาณการอยู่ที่ 276 คน
นับตั้งแต่กลางเมษายน 2014 ถึงกลางพฤษภาคม 2014 มีข่าวว่า
53 คนหนีออกมาได้ส่วนที่เหลือยังถูกจับอยู่ ข่าวที่ออกมาก็คือเด็กจ�ำนวน
หนึ่งที่เป็นคริสเตียนจะถูกบังคับให้เป็นมุสลิม อีกส่วนหนึ่งต้องแต่งงานกับ
สมาชิกของ Boko Haram (ราคาเจ้าสาวอยู่ประมาณ 12.05 เหรียญสหรัฐ
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หรือ 390 บาท ไม่ทราบว่าใครเป็นคนได้เงิน) บางส่วนจะถูกขายเป็นทาส
ทางเพศ
เรือ่ งนีเ้ ป็นข่าวขึน้ มาจนทราบกันไปทัว่ โลกและมีการรณรงค์ชว่ ยเหลือเด็ก
ก็เพราะสือ่ ตะวันตกและพ่อแม่ทไี่ ขว่คว้าหาความช่วยเหลือเมือ่ ทราบว่าลูก ๆ
ถูกขนส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น Chad และ Cameroon
การจับตัวไปเช่นนี้สะเทือนใจและสร้างความสลดใจให้คนทั้งโลก
โดยเฉพาะผู้หญิงเป็นอันมาก ไม่อยากเชื่อว่ายังมีการค้าทาสสมัยใหม่ บังคับ
ให้แต่งงานให้เปลี่ยนศาสนา โดยเฉพาะบังคับใจเพื่อผลประโยชน์ทางเพศ
รัฐบาลไนจีเรียเมือ่ ตืน่ ขึน้ เพราะข่าวจากต่างประเทศ ก็ออกปราบปราม
เพื่ อ ชิ ง ตั ว กลั บ แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ผ ล ต้ อ งสู ้ ร บอย่ า งหนั ก กั บ Boko Haram
จนชาวบ้านบริเวณนั้นตายไปอีกไม่ตำ�่ กว่า 300 คนในวันที่ 12 กรกฎาคม
2014 ผู้น�ำ Boko Haram ปล่อยคลิบวีดีโอแสดงภาพเด็กที่ถูกจับจ�ำนวน
130 คน โดยเรียกร้องให้แลกกับพรรคพวกที่ถูกจับอยู่ในคุก แต่ถึงปัจจุบัน
รัฐบาลก็ยังไม่ยอม ปัจจุบัน Shekau เป็นผู้น�ำ Boko Haram ที่ก�ำลัง
ถูกล่าตัวอย่างหนักโดยรัฐบาลไนจีเรีย และรัฐบาลต่างประเทศที่ทนไม่ได้กับ
ทารุณกรรมเด็กผู้หญิงและความรุนแรงที่เกิดขึ้น
คนที่ถูกกระหน�่ำหนักด้วยในเรื่องนี้คือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของ
ไนจีเรียคือนาง Patience Jonathan ที่ระบุว่ากลุ่มต่อต้าน Boko Haram
ให้ตวั เลขทีไ่ ม่จริงเกีย่ วกับอาชญากรรมของกลุม่ คนติดตามเหตุการณ์บอกว่า
เธอพูดเช่นนี้ก็เพราะหมั่นไส้หญิงไนจีเรียคนหนึ่งที่ช่วยเหลือหาแนวร่วมจาก
ต่างประเทศในสื่อสมัยใหม่ให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เธอเห็นว่าท�ำเกินหน้า
เธอไป
ความคิดว่าผู้หญิงควรมีบทบาทเพียงอยู่ในครัวและอุ้มท้องมีลูกยังมี
อยู่ในโลกแม้แต่ประเทศไทยอย่างน่าสมเพช คนเหล่านี้คงจะไม่รู้จักค�ำกล่าว
ของธนาคารโลกที่ว่า “ให้การศึกษาแก่แม่ คือการให้การศึกษาแก่โลก” และ
สิทธิมนุษยชนของหญิงกระมัง
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2.2 สุหนัดหญิงแสนโหด
หลั ง จาก Arab Spring หรื อ คลื่ น การปฏิ วั ติ โ ดยประชาชน
เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้น�ำเผด็จการซึ่งเริ่มที่ตูนิเซียในปี 2010 และลามไปอียิปต์
ลิเบีย เยเมน และการชุมนุมประท้วงของประชาชนอย่างกว้างขวางในบาห์เรน
ซีเรีย อัลจีเรีย อิรกั จอร์แดน คูเวต มอร๊อคโค ซูดาน ฯลฯ ผูห้ ญิงในโลกอาหรับ
จ�ำนวนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอียิปต์เริ่มออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง
ผู้หญิงอียิปต์กลุ่มนี้ออกมาเล่าให้โลกรู้ถึงการถูกข่มขืนเป็นจ�ำนวนไม่
ต�่ำกว่า 500 คน โดยแก๊งชายฉกรรจ์กลาง Tahrir Square เมื่อออกมาชุมนุม
ประท้วงร่วมกันระหว่างปี 2011-2014 และยังถูกละเมิดทางเพศในลักษณะ
ต่าง ๆ โดยชายร่วมชาติ
ครั้นเมื่อผู้หญิงออกมาประท้วงเรื่องดังกล่าวในเวลาต่อมาก็ถูกจับไป
หลายคนและถูกบังคับให้ทดสอบ “virginity test” (ตรวจสอบความเป็นสาว
บริสุทธิ์) ในครอบครัวก็มีความรุนแรงถูกตบตีโดยสามี ถูกข่มขืนโดยสามี
เมือ่ ไม่เต็มใจหลับนอนด้วย และทีน่ า่ ตกใจก็คอื เด็กผูห้ ญิงถูกครอบครัวบังคับ
ให้ท�ำ “สุหนัดหญิง”
“สุหนัดหญิง” หรือ Female Genital Mutilation (FGM) คือการตัด
อวัยวะเพศหญิงบางส่วนหรือทัง้ หมด กล่าวคือ ตัดหนังหุม้ clitoris ตัว clitoris
แคม หรือ labia ทั้งใหญ่และเล็ก และในกรณีรุนแรงสุดนั้นตัดหมดจด
จนเหลือแต่ช่องคลอดและช่องปัสสาวะเท่านั้น
FGM นี้มิใช่เรื่องทางศาสนาอิสลามแต่อย่างใด หากเป็นวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยในแถบตะวันออกกลาง อาฟริกาตอนเหนือ
และบางส่วนของเอเชีย โดยสืบทอดประเพณีกันมายาวนานตามความเชื่อ
FGM ของแต่ละกลุ่มก็รุนแรงแตกต่างกันออกไป บ้างก็ตัดออกไป
ทั้งหมด บ้างก็ตัดบางส่วน ที่รุนแรงสุดคือตัดทั้งหมดดังกล่าวแล้วซึ่งตรงกับ
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ค�ำว่า infibulation ในภาษาอังกฤษ บางกลุ่มก็ท�ำกับเด็กหญิงที่มีอายุ
ไม่กี่อาทิตย์ บ้างก็ท�ำตอน 5 ขวบ และบ้างก็ท�ำก่อนเป็นสาว
วิธกี ารตัดก็กระท�ำกันหลายลักษณะ มีทงั้ ตัดสด ใช้ยาชา และใช้ยาสลบ
ส่วนใหญ่ใช้ใบมีดโกนที่ไม่มีการฆ่าเชื้อโดยหมอพื้นบ้านผู้ตัดอย่างช�ำนาญ
ท่ามกลางเสียงร้องโหยหวน
สาเหตุของ FGM ก็คือการมองว่าอวัยวะเพศหญิงเป็นสิ่งสกปรก
และน่าเกลียด ตัดเพื่อไม่ต้องการให้มีความรู้สึกทางเพศใด ๆ โดยเชื่อว่า
จะท�ำให้เป็นภรรยาที่จงรักภักดี อยู่ในโอวาทของสามี เป็นลูกสาวที่เลี้ยงง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเป็นเครือ่ งช่วยประกันว่าเป็นสาวบริสทุ ธิจ์ นถึงวันแต่งงาน
อีกทั้งเชื่อว่าจะท�ำให้เกิดสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย
นักสังคมวิทยาที่ศึกษาพบว่า ในกลุ่มชนเหล่านี้พ่อและแม่ตลอดจน
ญาติก็สนับสนุน FGM เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับผู้หญิง FGM เป็นที่
ทราบกันในโลกมากขึ้นในทศวรรษ 1980 ทั้ง ๆ ที่กระท�ำสืบทอดกันมา
ยาวนานแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความพยายามในระดับโลกที่จะท�ำให้
FGM เป็ น สิ่ ง ต้ อ งห้ า มทั่ ว โลก และสามารถท� ำ ได้ ส� ำ เร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง
โดยในปี 2012 ทีป่ ระชุมใหญ่สหประชาชาติลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ทกุ ประเทศ
ท�ำทุกอย่างเพื่อหยุด FGM อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ดี ในกลุ่มชนเหล่านี้ก็ยัง
คงมีการท�ำกันอยู่เพราะการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ
ปัจจุบันมีเด็กและผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันกว่า 125 ล้านคนใน
อาฟริกาและตะวันออกกลางทีผ่ า่ น FGM ในจ�ำนวนนีม้ ี 8 ล้านคนในเอธิโอเปีย
โซมาเลีย และซูดานที่ประสบ FGM ขั้นรุนแรงสุด
สถิตทิ นี่ า่ ตกใจของ UNICEF ก็คอื มีเด็กและผูห้ ญิงทีผ่ า่ น FGM ในแต่ละ
ประเทศเป็นร้อยละดังนี้ โซมาเลีย ร้อยละ 98 อียิปต์ ร้อยละ 91 เอริเทรีย
ร้อยละ 89 มาลี ร้อยละ 89 เซียร์ราลีโอน ร้อยละ 88 ซูดาน ร้อยละ 88 ฯลฯ
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ในกรณีของ FGM ทัง้ หมดนัน้ หนึง่ ในห้าเป็นของอียปิ ต์ และในประเทศ
นี้หญิงอายุเกิน 15 ปี ที่ผ่าน FGM มีถึง 48 ล้านคนในประชากรทั้งหมด 86
ล้านคน ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่า FGM ในกลุ่มประเทศอาหรับที่ยังคงมีอยู่
อย่างเหนียวแน่นก็คืออียิปต์ และนี่คือค�ำอธิบายว่าเหตุใดหญิงในประเทศนี้
จึงออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชน
ไม่ มี ใ ครรู ้ ว ่ า FGM เริ่ ม แต่ เ มื่ อ ใด มี ห ลั ก ฐานการอ้ า งถึ ง FGM
ของผู้เดินทางไปอียิปต์ 45 ปีก่อนคริสตกาลว่าเป็นประเทศที่กระท�ำกัน
อย่างแข็งขันกับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง อย่างไรก็ดีจากการศึกษามัมมี่
โดยนักวิชาการครัง้ หนึง่ ก็ไม่พบว่ามี FGM ชนิดตัดทิง้ ทัง้ หมดในอียปิ ต์โบราณ
หลักฐานเช่นนี้จึงขัดแย้งกันจนหาข้อสรุปไม่ได้
ในศตวรรษที่ 19 สูตินารีแพทย์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการตัด
clitoris (clitoridectomy) เพื่อรักษาหญิงที่ชอบส�ำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
โดยเชื่อว่าการกระท�ำเช่นนั้นท�ำให้เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ
Isaac Baker Brown ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1812-1873 เป็น
สูตินารีแพทย์ และเป็น President ของ Medical Society of London
บันทึกไว้ว่าการท�ำให้เกิด clitoris เกิดความระคายเคืองอย่างผิดธรรมชาติ
เป็นสาเหตุให้เกิดโรคชักลมบ้าหมู และเป็นบ้าได้ ดังนั้นการตัด clitoris
จึงเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำและเขายืนยันว่าสมควรจะกระท�ำในทุกกรณีเช่นว่านี้
ความมืดมนแห่งปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอทางร่างกาย
ของหญิง ท�ำให้ผู้หญิงไม่สามารถต่อสู้กับความอยุติธรรมทางสังคมได้อย่าง
แข็งขันจนต้องตกอยู่ในภาวะทนทุกข์ทรมานมาแสนนานและอาจอยู่ใน
สภาวะเช่นนี้ไปอีกนาน หากชายประเภทที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาและหญิง
ผู้หาญกล้าไม่ร่วมมือกันต่อสู้เพื่อแสวงหาความถูกต้องและยุติธรรมให้แก่
เพศแม่ของเรา
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2.3 นางงามพม่าและสิทธิมนุษยชน
นางงามพม่าได้รับเลือกเป็น Miss Asia Pacific World เมื่อเดือน
มิถุนายน 2557 และอีก 3 เดือนต่อมาเธอก็ถูกปลดจากต�ำแหน่ง
May Myat Noe เป็นนางงามพม่าในยุคเปิดประเทศที่ผู้คนตื่นเต้น
กับความงามในวัยรุ่นของเธอเป็นอันมาก อีกทั้งมาจากประเทศที่ตัดขาด
จากโลกภายนอกในเรื่ อ งการประกวดความงามมายาวนาน เมื่ อ เธอ
เข้าประกวดก็ได้รับรางวัล Miss Asia Pacific Word ที่เกาหลีใต้อย่างชนะใจ
คนดู ตอนชนะเธอเป็นข่าวดังไปทั่วโลก แต่ตอนที่เธอถูกปลดออกจาก
ต�ำแหน่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2557และน�ำมงกุฎกลับประเทศไปด้วย
ยิ่งดังกว่าเก่าอีก
เรื่องราวของเธอมี 2 ด้านขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดเล่า แต่ที่แน่นอนก็คือ
เมื่อเธอได้รับรางวัลแล้วสักพัก เธอก็แตกคอกับผู้จัดการพม่าของ Miss Asia
Pacific World ประจ�ำย่างกุ้ง ฝั่งผู้จัดการนางงามบอกว่าไม่เป็นความจริงที่
เธอจะหักร้อยละ 30 ของรายได้ และแม่ของนางงามเป็นตัวยุ่งเจ้ากี้เจ้าการ
แล้วทะเลาะกับผู้คนไปหมด อีกทั้งไม่ยอมท�ำตามข้อตกลงคือไม่ยอมลงนาม
ในสัญญา 3 ปี โฆษณา ร้องเพลง เดินแบบ ปรากฏตัว ฯลฯ นอกจากนี้เธอ
ยังหยาบคายไม่เคารพย�ำเกรงทีมงานผู้จัดการประกวดและผู้เป็นเจ้าของ
Miss Asia Pacific World ซึ่งเป็นบริษัทเกาหลีอีกด้วย
ในด้านของนางงาม เธอตอบค�ำถามผูส้ อื่ ข่าวหลังจากโดนปลดออกจาก
ต�ำแหน่งว่าสาเหตุมาจากการที่เธอปฏิเสธการถูกบังคับให้ท�ำศัลยกรรม
หน้าอกและส่วนอืน่ ๆ ของร่างกายโดยบริษทั เกาหลีเจ้าของการประกวด และ
เหตุที่เธอเอามงกุฎผลิตโดย Swarovski ราคา 100,000-200,000 เหรียญ
มาพม่าก็เพราะต้องการใช้เป็นตัวบังคับให้บริษัทประกวดขอโทษเธอที่ถูก
กล่าวหาว่า ‘ขี้โกง’ และ ‘ไม่เคารพ ย�ำเกรง’ ก่อนที่จะคืนให้ นอกจากนี้เธอ
ย�้ำว่าเธอได้หอบมงกุฎกลับย่างกุ้งก่อนที่จะถูกบริษัทประกาศปลดต�ำแหน่ง
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ฝ่ายบริษทั เกาหลีกอ็ อกข่าวว่าเธอถูกปลดเพราะมีทศั นคติไม่เหมาะสม
ขีโ้ กงไม่เคารพย�ำเกรง และพูดจาก�ำกวมท�ำนองว่าเธอได้ทำ� ศัลยกรรมหน้าอก
แล้ว จมูกก็ท�ำให้แล้ว แต่ไม่เคยนึกถึงบุญคุณ และแถมเคยได้รับเงินไปแล้ว
10,000 เหรียญด้วย
ไม่ว่าฝ่ายใดจะว่าอย่างใดก็ตาม ข่าวที่สื่อรายงานในต่างประเทศโดย
ไม่มีฝ่ายใดเอ่ยถึงก็คือผู้จัดการประกวด Miss Asia Pacific World มีเรื่อง
ข่าวคาวด้านเซ็กส์ระหว่างผู้ประกวดกับผู้จัดและสปอนเซอร์โดยผู้ประกวด
ถูกบังคับมิฉะนั้นจะไม่ได้รับต�ำแหน่ง และบริษัทประกวดนี้อื้อฉาวมาแล้ว
หลายครั้งจนเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไป
Miss Asia Pacific World จัดประกวดเป็นปีที่ 4 และทุกปีก็มีแต่เรื่อง
อื้อฉาว ในปีแรกคือ 2011 นางงามจาก Wales และผู้เข้าประกวดหลายคน
ออกมาพูดว่าทุกอย่างถูกล๊อกไว้ก่อนประกวดแล้ว นางงามคนรองจาก
เวเนซูเอล่าได้ต�ำแหน่งก่อนการประกวดด้วยซ�้ำ นางงามฝรั่งสุดแสบคนนี้
แอบอัดเสียงที่เธอถกเถียงกับผู้จัดและเอาขึ้นยูทูปจนคนได้ยินกันทั่วโลก
นอกจากนี้คนอื่นยังเล่าเรื่องการต้องไปนอนกับพวกผู้จัดเพื่อให้ได้ต�ำแหน่ง
อีกด้วย เธอเล่าว่าเธอกับเพื่อนนางงามหนีไปสนามบิน แต่ผู้จัดก็ยังตามไป
เพื่อหน่วงเหนี่ยวโดยมีต�ำรวจรับสินบนเป็นผู้ช่วยเหลืออีกด้วย
การประกวดในปี 2011 ก็วุ่นวาย กรรมการตัดสินชาวเกาหลีทั้งหมด
เลือกนางงามเกาหลีเป็นผู้ชนะ ได้ต�ำแหน่งอยู่ 1 วัน ก็ลาออกเมื่อถูกวิจารณ์
หนัก รองที่หนึ่งจากฝรั่งเศสจึงได้เป็นแทนโดยอยู่ได้ไม่นานก็ถูกถอด จนรอง
ที่สองคือนางงามจากยูเครนได้เป็น Miss Asia Pacific World แทนในที่สุด
บริษัทประกวดเกาหลีแห่งนี้พยายามใช้ชื่อ Miss Asia Pacific เพื่อให้
ดูเหมือนว่าเป็นอันเดียวกับ Miss Asia Pacific International ซึ่งมีชื่อเสียง
โดยมีการประกวดตั้งแต่ปี 1968 (ศิริพร สว่างล�้ำ ได้ต�ำแหน่งในปี 1978 และ
ปรียานุช ปานประดับ ในปี 1988)
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อย่างไรก็ดรี ะหว่างปี 2006 ถึง 2014 ก็เลิกจัดไปเพราะหาสปอนเซอร์
ไม่ได้ บริษัทของเกาหลี Miss Asia Pacific World จึงพยายามมาสวมชื่อ
แทน ซึง่ คุณภาพการจัดอยูใ่ นระดับอือ้ ฉาวจนเรือ่ งราวจากฝัง่ ของนางงามพม่า
ดูน่าเชื่อถือกว่า ความจริงถูกเปิดเผยออกมาในตอนนี้ว่านางงามพม่านั้น
อายุจริงแค่ 15 ปี แต่ผู้จัดก็ยอมให้สมัครโดยออกข่าวว่าอายุ 18 ปี และ
มีเงื่อนไขบังคับให้นางงามที่ชนะท�ำศัลยกรรมหน้าอกทุกคนเพื่อความงาม
“ยิ่งขึ้น” อีกทั้งจะท�ำให้ทั้งตัวด้วยในมูลค่า 10,000 เหรียญ ในกรณีของ
นางงามพม่านั้นผู้จัดการบอกว่าต้องให้ท�ำศัลยกรรมเพราะหน้าอกของเธอ
เล็กไป นอกจากนี้ก็ให้เธอเข้าคอร์สเรียนดนตรี ร้องเพลง ฝึกท่าเต้นเป็นเวลา
3 เดือน ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ผลประโยชน์ทางการค้าทีจ่ ะเก็บเกีย่ วจากเธอในอนาคต
ประเด็นที่น่าคิดก็คือการกระท�ำเช่นนี้กับนางงามโดยบริษัทที่มุ่งผล
ก�ำไรสูงสุดเป็นเสมือนกับการค้ามนุษย์ โดยไม่ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนก่อนจะ
ชนะในบางกรณีผเู้ ข้าประกวดก็ตอ้ งท�ำในสิง่ ทีต่ นเองไม่ตอ้ งการและหากชนะ
แล้วก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงร่างกาย (เพือ่ ประชาสัมพันธ์ศลั ยกรรมของเกาหลีดว้ ย)
ไปในรูปแบบทีน่ ายจ้างต้องการ เช่น ตาสองชัน้ หน้ารูปตัววี จมูกโด่ง หน้าอก
ได้ขนาด ฯลฯ ทั้งหมดนี้เพื่อ “การขาย” ความเป็นนางงามของเธอ ไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณาสินค้าหรือการค้าอื่น ๆ ที่บริษัทรับมาให้ท�ำอีกต่อหนึ่ง
สิง่ ทีผ่ จู้ ดั การประกวดของบริษทั เกาหลีแห่งนีก้ ระท�ำโดยแท้จริงแล้วก็
ไม่แตกต่างจากบริษทั จัดประกวดอืน่ ๆ ในไทยหรือประเทศอืน่ เพียงแต่บริษทั
เกาหลีมีการบังคับให้ท�ำศัลยกรรมเพิ่มเติม ผู้เข้าประกวดและผู้ชนะอยู่ใน
ฐานะ ‘ทาสสมัยใหม่’ โดยทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ เงินส�ำหรับผูจ้ ดั สปอนเซอร์ ผูจ้ ดั การ
นางงาม นางงาม และเหล่าผู้เข้าประกวด
ความงามของสตรีกลายเป็นสินค้านามธรรมทีจ่ บั ต้องได้ผา่ นความงาม
จริงและปลอมของบรรดาเหล่านางงามที่เรียงหน้าเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน
และถูกเอารัดเอาเปรียบผ่านเงือ่ นไขบังคับโดยคิดปลอบใจว่าเป็น ‘win-win’
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ของทุกฝ่าย
ถ้าสตรีจะมีดีก็ตรงที่ความงามของร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว
โลกของเธอคงอยู่ง่ายขึ้นอีกมาก เพราะเพียงมีเงินไปท�ำศัลยธรรมก็มีที่ยืน
ค�ำถามก็คือเราจะให้สตรีมีที่ยืนเฉพาะในแง่มุมของความงามเท่านั้นหรือ

3. กรอบแนวคิด
3.1 ปัจจุบันความเชื่อในสังคมไทยอันมีพื้นฐานส�ำคัญอยู่บนความเชื่อ
เรื่อง (ก) กฎแห่งกรรม (ข) การเวียนว่ายตายเกิด (ค) มนุษย์เลือกเกิด
ไม่ได้ (ง) สถานภาพของมนุษย์ในชาตินี้เป็นผลกรรมจากชาติก่อน (จ) การ
เกิดมายากจน พิการ และต�่ำต้อยเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับได้เริ่มเปลี่ยนแปลง
และปรับเข้าสู่แนวคิดสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึ่งมี
หลักส�ำคัญ 2 ข้อ ซึ่งได้แก่
1. มนุษย์ตอ้ งปลอดจากภัยคุกคาม (Threat) และอิสระจากความ
ขาดแคลน(Freedom From Want)
2. มนุษย์ตอ้ งได้รบั สิทธิพนื้ ฐาน (Rights) และอิสระจากความกลัว
(FreedomFrom Fear) 1
3.2 หลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมีการก่อตั้งสหประชาชาติขึ้น
แนวคิดสมัยใหม่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ถูกแปรเปลี่ยน “ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน” ซึ่งรับรองและประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491
3.3 ในเวลาต่ อ มาภายใต้ ป ฏิ ญ ญาดั ง กล่ า วได้ เ กิ ด กติ ก าระหว่ า ง
ประเทศ (International Covenant) และอนุสัญญา (International
Convention) ขึ้นอีกหลายเรื่องโดยอยู่บนหลักการของสิทธิมนุษยชน 6 ข้อ
1 เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร นธป. รุน
่ ที่ 2 หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับความ

เชื่อทางศาสนาและความเห็นทางการเมือง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์
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ดังต่อไปนี้ 2
1. Protect คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติติดตัวมาแต่ก�ำเนิด
2. สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้
3. สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกส่วนว่าสิทธิใดมีความส�ำคัญกว่า
อีกสิทธิหนึ่ง
4. Respect เคารพ ความเสมอภาค และการเลือกปฏิบัติ
ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. Fulfill ประชาชนและประชาสังคมย่อมมีโอกาสในการ
เข้าถึงและรับประโยชน์จากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
6. รัฐต้องมีมาตรการการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม
และตรวจสอบได้
3.4 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 3
3.4.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(1) ยอมรับว่า เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่าง
กลมกลืนและเต็มที่เด็กควรจะเติบโตในสิ่งแวดล้อม
ของครอบครั ว ในบรรยากาศแห่ ง ความผาสุ ก
ความรักและความเข้าใจ
2 เอกสารดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อ(1)
3

เนือ้ หาหลักมาจากเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร นธป. รุน่ ที่ 2 หัวข้อ “สิทธิ
เสรีภาพของเด็ก สตรีคนชรา คนพิการ กับสิทธิมนุษยชน” โดย สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
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(2) เชือ่ ว่า ครอบครัวในฐานะเป็นกลุม่ พืน้ ฐานของสังคม
และเป็นสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ ส�ำหรับการเจริญ
เติบโตและความอยู่ดีกินดีของสมาชิกทุกคนโดย
เฉพาะเด็ก
(3) รัฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ สิทธิ และหน้าที่
ของบิดามารดา หรือของสมาชิกของครอบครัวขยาย
หรื อ ชุ ม ชน ซึ่ ง ก� ำ หนดไว้ โ ดยขนบธรรมเนี ย มใน
ท้องถิน่ หรือของผูป้ กครองตามกฎหมาย หรือบุคคล
อื่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ เด็ ก ตามกฎหมาย ในอั น ที่ จ ะ
แนะแนวตามทีเ่ หมาะสมในการใช้สทิ ธิของเด็กตามที่
อนุสญ
ั ญานีใ้ ห้การรับรอง ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับ
ความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
3.4.2 เนื้อหาของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(1) หลักทั่วไปและการปฏิบัติต่อเด็ก
(2) สิทธิพลเมืองของเด็ก
(3) สิทธิของเด็กด้อยโอกาส
(4) สิทธิเหนือร่างกายชีวิตและเสรีภาพ
(5) สิทธิของเด็กผู้กระท�ำการขัดแย้งต่อกฎหมาย
(6) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ
3.4.3 บทบาทของรัฐกับสิทธิเด็ก
(1) สิทธิทรี่ ฐั สามารถรับรองและบังคับการให้เป็นไปตาม
สิทธิได้โดยตรง
(1.1) สิทธิในฐานะพลเมืองผู้หนึ่งของรัฐ
 จดทะเบียนการเกิด
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		  มีชื่อ มีสัญชาติ
		  ได้รับบริการต่าง ๆ ของรัฐ
		  ฯลฯ
(1.2) สิทธิเหนือร่างกาย ชีวิตและเสรีภาพ
(2) สิทธิทรี่ ฐั สามารถรับรองและบังคับการโดยผ่านผูด้ แู ล
หรือผู้ปกครอง
(2.1) สิทธิทจี่ ะได้รบั การอุปการะเลีย้ งดู และพัฒนา
(2.2) สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การอบรมสั่ ง สอน มี แ บบอย่ า ง
การด�ำเนินชีวิตที่ดี
(2.3) สิทธิที่จะได้รับการศึกษาตามอัธยาศัย
(2.4) สิทธิทจี่ ะได้รบั นันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ
(3) สิทธิที่รัฐสามารถรับรองแต่ไม่สามารถบังคับการ
โดยสามารถสร้างเงื่อนไขเอื้อให้เกิดสิทธิเท่านั้น
(3.1) สิทธิที่จะได้รับความรัก ความเข้าใจ และมี
ครอบครัวที่ผาสุกรัฐได้แต่เพียงสร้างเงื่อนไข
เอื้ออ�ำนวย เช่น
 ให้ความรูแ
้ ละฝึกอบรมพ่อแม่หรือให้ความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ ให้พ่อแม่มีความสามารถ
และทักษะในการเลี้ยงลูก ทักษะในการ
จัดการปัญหา ทักษะชีวิต หรือบริการอื่นๆ
ด้านสังคม สุขภาพและการศึกษา
 จัดสถานที่หรือกิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิต
ร่วมกันของครอบครัว เช่น สวนหย่อม
ป่าชุมชน ค่ายครอบครัว วนอุทยาน พิพธิ ภัณฑ์
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สวนสัตว์ ลานดนตรีลานคนเมือง เป็นต้น
 พั ฒ นาและจั ด หาสื่ อ หรื อ สื่ อ มวลชนเพื่ อ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ส ่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจใน
ครอบครัว ให้ความรู้ตามอัธยาศัยแก่เด็ก
และครอบครัวเกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตที่มี
ความเข้าใจ ความผาสุก ร่วมกัน
3.5 สรุปเนื้อหาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ทุกรูปแบบ
(1) ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยื น ยั น หลั ก การที่ ว ่ า
การเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และประกาศว่ามนุษย์
ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ
โดยปราศจากความแตกต่างไม่วา่ ชนิดใด ๆ รวมทัง้ ความแตกต่าง
เพราะเหตุแห่งเพศ
(2) มีความเชื่อมั่นว่า พัฒนาการอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ของ
ประเทศ สวัสดิภาพของโลกและเหตุที่จะมีสันติภาพ จะต้อง
ให้สตรีได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ในทุก ๆ สาขาโดยเสมอภาคกับ
บุรุษ
(3) ค�ำนึงถึง การที่สตรีมีส่วนช่วยอย่างส�ำคัญต่อสวัสดิการของ
ครอบครัวและต่อพัฒนาการของสังคม ซึ่งจนกระทั่งปัจจุบัน
นีย้ งั ไม่ได้รบั การยอมรับอย่างเต็มที่ ความส�ำคัญทางสังคมของ
ความเป็นเพศมารดาและบทบาทของบิดามารดาในครอบครัว
และในการเลี้ ย งดู บุ ต ร และตระหนั ก ว่ า บทบาทของสตรี
ในการให้ก�ำเนิดบุตรไม่ควรจะเป็นพื้นฐานในการเลือกปฏิบัติ
แต่ตระหนักว่าการเลี้ยงดูบุตรจ�ำต้องได้รับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างบุรุษและสตรี และสังคมทั้งมวล
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(4) ตระหนักว่า จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ
รวมทัง้ บทบาทของสตรีในสังคมและในครอบครัวเพือ่ ให้บรรลุ
ถึงความเสมอภาคอย่างเต็มที่ระหว่างบุรุษและสตรี

4. การวิเคราะห์
4.1 เรื่องค่าไถ่หญิงไนจีเรีย
การกระท�ำของกลุ่ม Boko Haram ในการจับเด็กหญิงเพื่อเอาไปขาย
เป็นทาสหรือเป็นภรรยามีแง่มุมของสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
(ก) หญิงและเด็กชาวไนจีเรียในหลายบริเวณที่อิทธิพลของกลุ่มนี้
ขยายไปถึงไม่ได้มีอิสระจากความกลัว
มนุษย์เมื่อเกิดมาก็มีสิทธิในความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติ ถึงได้รับ
อิสระความเสมอภาคและความเคารพจากมนุษย์ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเพศ
หรือเผ่าพันธุ์ใด
(ข) การค้าทาสและการบังคับไปเป็นภรรยาละเมิดปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยไม่เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
(ค) การเลือกปฏิบัติต่อเด็ก สตรี กลุ่มนี้อย่างแตกต่างจากลุ่มอื่น
ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว
(ง) เด็กถูกลิดรอนสิทธิ์อย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากการล้มเหลวของ
ภาครัฐโดยบังคับใช้กฎหมายเพือ่ สิทธิทจี่ ะได้รบั การศึกษาและการด�ำเนินชีวติ
ที่ดี
4.2 เรื่องสุหนัดหญิง
วิธีปฏิบัติ FGM กับเด็กหญิงเพื่อให้เป็น “ลูกและภรรยาที่ดี” มีแง่มุม
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงดังต่อไปนี้
(ก) สิทธิเหนือร่างกาย ชีวิตและเสรีภาพ เป็นสิทธิที่รัฐต้องให้ความ
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คุ้มครองโดยตรงรัฐต้องไม่บกพร่องในความรับผิดชอบดังกล่าว
(ข) สิทธิที่จะมีความรู้สึกในเรื่องเพศเหมือนมนุษย์ทั่วไป ถูกลิดรอน
อย่างฉกรรจ์โดยครอบครัวและชุมชน ถึงแม้ FGM เป็นวิธปี ฏิบตั ติ ามประเพณี
อันยาวนานก็มิได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิของมนุษย์ตามธรรมชาติย่อมอยู่เหนือสิทธิของครอบครัวหรือชุมชนที่
กระท�ำต่อตัวเขา
4.3 เรื่องนางงามพม่าและสิทธิมนุษยชน
การที่ผู้ชนะการประกวดต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทผู้จัด
ซึ่งอาจมาจากการตกลงกันก่อนหน้าการประกวดมิได้ท�ำให้สามารถหลีกหนี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไปได้ ในเรื่องนี้มีข้อน่าพิจารณาหลายประการ
ดังต่อไปนี้
(ก) สิทธิเหนือร่างกายที่นางงามแสดงออกว่าไม่ต้องการท�ำศัลยกรรม
หน้าอกเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่มิบังควรจ�ำยอมต่อระบบทุนนิยม
ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี ข ้ อ ตกลงกั น ไว้ ก ่ อ นก็ ต าม ตราบที่ ข ้ อ บั ง คั บ เป็ น เงื่ อ นไข
แห่งการได้รับรางวัลและล�้ำสิทธิมนุษยชน ข้อตกลงนั้นเป็นสิ่งละเมิดหลัก
สิทธิมนุษยชน
(ข) ค�ำกล่าวหาทีว่ า่ ผูป้ ระกวดถูกบังคับให้นอนกับผูจ้ ดั หรือสปอนเซอร์
เพื่อให้ได้รับรางวัล หากเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและละเมิด
สิทธิมนุษยชน
(ค) การเป็น “ทาสสมัยใหม่” โดยต้องท�ำงานตามข้อสัญญาของผูห้ ญิง
ซึ่งชนะการประกวด เป็นข้อตกลงทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายและปฏิบัติกัน
อย่างกว้างขวางในสังคมทีย่ อมรับการขาย “ความงาม” ค�ำถามทีพ่ งึ พิจารณา
ก็คือขอบเขตของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นอยู่ตรงที่ใด

*****
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ศาลปกครองกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
: ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
วรวิทย์ กังศศิเทียม*
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 4 และมาตรา 28 วรรคแรก โดยบัญญัติไว้ใน
ท�ำนองที่ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของ
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง และบุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่
ไม่เป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญหรือไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ยิง่ ไป
กว่านั้น มาตรา 26 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันยังวางหลักถึงภาระหน้าที่
ขององค์กรของรัฐทุกองค์กรว่าจะต้องใช้อ�ำนาจโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
นอกเหนื อ จากรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไทยแล้ ว พบว่ า ถ้ อ ยค� ำ
“ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ยังปรากฏในรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันและ
รัฐธรรมนูญของประเทศแอฟริกาใต้อกี ด้วย ซึง่ หากพิจารณาถึงประวัตศิ าสตร์
ของประเทศทั้งสองนี้แล้วก็จะเป็นที่ชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ทีส่ ำ� คัญเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลักดันให้จะต้องบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายสูงสุด
ของประเทศให้มีการรับรองหลักการดังกล่าว กล่าวคือ ส�ำหรับประเทศ
เยอรมันนัน้ เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ ผี ลในการผลักดันให้มกี ารรับรอง
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือ เหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
* ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ , ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร “หลั ก นิ ติ ธ รรม
เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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(ค.ศ. 1944-1945) พวกนาซีอนั ประกอบไปด้วยกองก�ำลังรักษาความปลอดภัย
ของนาซี (Schutztaffel หรือตัวย่อ S.S) และเกสตาโปภายใต้การน�ำของอดอล์ฟ
ไอชมาน ได้ด�ำเนินการวิธีต่างๆ ต่อชาวยิวในรูปแบบที่ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์1 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงและด้วยความ
ส�ำนึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีต ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเยอรมัน ค.ศ. 1949
(ฉบับปัจจุบัน) จึงน�ำเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” มาบัญญัติเป็นเนื้อหา
สาระในมาตรา 1 (1) ความว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจล่วง
ละเมิดได้เป็นภาระหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องให้ความเคารพและให้ความคุม้ ครอง
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาในนามของ
ประเทศเยอรมันว่าจะไม่มีการด�ำเนินการดังเช่นที่กระท�ำกับชาวยิวปรากฏ
ในประเทศเยอรมันอีกต่อไปแล้ว ส�ำหรับประเทศแอฟริกาใต้นั้นมีเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างออกไป กล่าวคือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20
ชนผิวขาวที่อยู่ในดินแดนดังกล่าวได้มีการปฏิบัติต่อชนผิวด�ำในรูปแบบที่
ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีลักษณะเป็นการออกกฎระหว่าง
คนผิวขาวและผิวด�ำที่เคร่งครัด3 ส่งผลให้เหตุการณ์แบ่งแยกสีผิวอย่าง
กว้างขวางโดยใช้ความรุนแรง ซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
1

เช่น โกนหัวสตรีเพื่อเอาผมไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มโดยไม่ค�ำนึงว่าเจ้าของเส้นผมนั้น
จะได้รบั ความหนาวเพียงใด ใช้มนุษย์เป็นเครือ่ งทดลองยาต่างๆ โดยไม่คำ� นึงถึงผลทีผ่ ถู้ กู ทดลอง
ยาจะได้รับในภายหลัง การรมควันพิษแก่ชาวยิวในค่ายกักกัน การเลาะฟันปลอมที่เป็นทอง
ออกมาจากศพผู้ตาย
2 ค�ำแปลโดย ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ, โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติม ที่ บรรเจิด สิงคะเนติ,
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่, (กรุงเทพ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน,
2547), หน้า 103
3 เช่น การแยกทีอ
่ ยูอ่ าศัยระหว่างชนผิวขาวและชนผิวด�ำอย่างเด็ดขาด การทีช่ นผิวด�ำ
ไม่มีโอกาสในการได้รับการศึกษา ชนผิวขาวมีสิทธิขึ้นรถประจ�ำทางด้านหน้า ในขณะที่
ชนผิวด�ำต้องขึ้นรถประจ�ำทางด้านหลังเสมอ
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ส่งผลให้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1993 ในหมวดที่ 1 ข้อ 1 ว่า
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าที่จะต้องยึดถือ” จากประสบการณ์ของ
ประเทศเยอรมันและประเทศแอฟริกาใต้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้
ว่าการบัญญัตยิ นื ยัน “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ล้วนแต่เกิดจากประสบการณ์
อันขมขื่นที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งกระท�ำกับมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งอย่างโหดร้ายทารุณ
และไม่สมควร การยืนยันถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นการแสดงถึง
ความเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ แม้ไม่ได้มเี หตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ซงึ่ เป็น
แรงผลักดันส�ำคัญในการบัญญัติรองรับ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ใน
รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ตาม แต่ก็พบว่าการยึดถือ
แนวคิดนีเ้ ป็นสาระส�ำคัญเพือ่ ให้ได้รบั การคุม้ ครองทางกฎหมายไม่ได้มคี วาม
ขัดหรือแย้งกับความเชือ่ ทางพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานส�ำคัญของสังคมไทย
ทั้งนี้ เนื่องจากแม้ว่าในทางพุทธศาสนาจะไม่ได้มีการพูดถึงค�ำว่า “ศักดิ์ศรี”
ไว้โดยตรง แต่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ในอัคคัญสูตรว่า วรรณะทั้งสี่อัน
ประกอบด้วยกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และศูทร นั้น สามารถประพฤติได้ทั้ง
ในทางกรรมดีและกรรมชั่ว ดังนั้น วรรณะหรือชนชั้นจึงไม่ใช่เครื่องวัดความ
ผิดถูกชั่วดีของบุคคลอื่น และได้ตรัสว่า ทั้งพราหมณ์ แพศย์ ศูทร ย่อมเกิด
จากพวกนั้นมิใช่พวกอื่น เกิดจากคนเสมอกัน มิใช่เกิดจากคนที่ไม่เสมอกัน
เกิดขึ้นโดยธรรมมิใช่เกิดขึ้นโดยอธรรม4 หรือดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
อัพพัฎฐสูตรว่า ใครก็ตามยังถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถืออาวาหะ คนเหล่านั้น
ย่อมอยู่ห่างไกลจากความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยม ต่อเมื่อละความ
ถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถืออาวาหะได้ จึงจะน�ำให้แจ้งได้ซึ่งความรู้และ
4

อัคคัญสูตร, พระไตรปิฏกส�ำหรับประชาชน, มหามงกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, หน้า 352 อ้างโดย บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 2, หน้า 105
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ความประพฤติอันยอดเยี่ยม5 จึงจะเห็นได้ว่า แม้พระพุทธศาสนาจะไม่ได้
กล่าวถึงการรับรอง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เอาไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ก็มี
ค�ำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่แสดงถึงการยอมรับความเท่าเทียมกันของบุคคล
ต่างวรรณะ ยอมรับว่าการกระท�ำถูกผิดดีชั่วของแต่ละวรรณะเป็นเรื่อง
เฉพาะตัว และยอมรับถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมของคนที่เสมอกัน
จึงเห็นได้ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ถือเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญที่
กฎหมายจะต้องให้การยอมรับ ซึ่งการยอมรับ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นี้
ถือเป็นการยอมรับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึง่ ไม่ขนึ้ กับเวลา สถานที่ และ
จะต้องท�ำให้คุณค่าดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในทางกฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยเองก็ได้มีบทบัญญัติรับรอง “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” ไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว ค�ำถามที่ตามมาในเรื่องนี้คือบทบัญญัติดังกล่าว
ได้รับการน�ำมาปรับใช้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด บทความฉบับนี้จึงจะ
น�ำเสนอแง่มุมของศาลปกครองไทยในการพิจารณาพิพากษาคดีในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” โดยน�ำแนวปฏิบตั ขิ องศาลปกครอง
ฝรั่งเศสมาเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของศาลปกครองไทย ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
สาเหตุที่ว่าประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ยอมรับเรื่องสิทธิเสรีภาพ
มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็ยังไม่ได้มีการบัญญัติถ้อยค�ำ “ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์” ไว้ในกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรของตน แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับพบ
ว่าประเทศฝรั่งเศสมีการตื่นตัวเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์อย่างมาก จนน�ำมาสู่ประเด็นการพิจารณาว่า เมื่อใดจึงจะ
สามารถใช้สทิ ธิเรียกร้องศักดิศ์ รีในเรือ่ งมนุษย์ของศาลปกครองได้ โดยใช้ฐาน
ใดในการอ้างสิทธิดังกล่าว และมีโอกาสเพียงใดที่จะประสบความส�ำเร็จใน
5

อัพพัฏฐสูตร, พระไตรปิฏกส�ำหรับประชาชน, มหามงกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, หน้า 295 อ้างโดย บรรเจิด สิงคะเนติ, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 2, หน้า 106
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การเรียกร้องเรือ่ งนี้ 6 แนวปฏิบตั ขิ องศาลปกครองฝรัง่ เศส จึงมีความน่าสนใจ
เหมาะสมกับการหยิบยกมาเป็นตัวอย่างเทียบเคียงกับการศึกษาแนวปฏิบัติ
ของศาลปกครองไทย
บทความนี้จึงแบ่งเค้าโครงการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อความคิดเกีย่ วกับ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ตามมุมมองกฎหมายฝรัง่ เศส
และกฎหมายไทย เพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่จะไป
ศึกษาต่อในส่วนที่ 2 แนวปฏิบตั ขิ องศาลปกครองฝรัง่ เศสและศาลปกครองไทย
ในการพิจารณาพิพากษาคดีประเด็น “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

ส่วนที่ 1 ข้อความคิดเกี่ยวกับ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
ตามมุมมองกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายไทย
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ถ้อยค�ำ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็น
ถ้อยค�ำที่ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปัจจุบัน ค.ศ. 1958 แต่กลับ
ปรากฏในอารัมภบท (le Préambule) ของรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 27 ตุลาคม
ค.ศ. 1946 และปรากฏเป็นถ้อยค�ำที่รัฐบัญญัติหลายฉบับให้ความคุ้มครอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และมาตรา 22
แห่งรัฐบัญญัติทัณฑสถาน (la loi pénitentiaire) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2009 จึงอาจกล่าวได้ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ได้รับการรับรอง
ว่าเป็นหลักส�ำคัญที่มีคุณค่าเทียบเท่ารัฐธรรมนูญและมีการรับรองเป็นการ
ทัว่ ไปโดยฝ่ายตุลาการในเชิงความหมายนัน้ ถือว่า “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์”
มีความหมายอย่างมิอาจแยกจากกันได้กบั ความเป็นมนุษย์ หรือมีความหมาย
ในท�ำนองทีเ่ ป็น “สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับความเป็นมนุษย์ในข้อเท็จจริงของมนุษย์”7
6

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ กรรณิการ์ สินธิพงษ์, ศาลปกครองกับศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์, วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ก.ค.- ก.ย.) 2556, หน้า 60-83
7 «quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain»
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ตามทรรศนะของ Paul Ricoeur ซึ่งถือเป็นนักวิชาการกลุ่มแรกที่ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในวงการวิชาการฝรั่งเศส8 จึงเป็น
ที่ยอมรับกันในสังคมฝรั่งเศสว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ถือเป็นคุณค่า
พื้นฐาน (une valeur fondamentale) ของสังคมฝรั่งเศสและจะต้องได้รับ
การรับรองโดยระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพประเทศฝรั่งเศสมีมุมมอง
เกี่ยวกับ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” โดยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ดังนัน้ เมือ่ มีการศึกษาในเรือ่ งนีแ้ ล้ว ก็จะต้องมีการหยิบยกบทบัญญัติ
ลายลักษณ์อกั ษรในระดับระหว่างประเทศขึน้ มาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ
ซึ่งก็คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (La Déclaration universelle
des droits de l’homme) หรือ (le Pacte relatif aux droits civils et
politiques) หรือกฎบัตรสิทธิพื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป (la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne) โดยบทบัญญัติ
ลายลักษณ์อักษรทั้งสามฉบับก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” ไว้ในท�ำนองเดียวกัน
ส�ำหรับในทางปฏิบัตินั้น พบว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ยังเป็น
ถ้ อ ยค� ำ ที่ ศ าลทั้ ง ในระดั บ ระหว่ า งประเทศและศาลของฝรั่ ง เศสบั ญ ญั ติ
รับรองความส�ำคัญ ดังที่พบว่าศาลยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (la Cour
européenne de droit de l’homme หรือ “ศาลแห่ง Strasbourg” ตาม
สถานที่ตั้ง)9 น�ำถ้อยค�ำดังกล่าวมาปรับใช้กับการพิจารณาพิพากษาคดีด้วย
8

ดังที่ปรากฏในบทความ เรื่อง Pour l’être humain, du seul fait qu’il est
humain ตีพิมพ์ในหนังสือ Les enjeux des droits de l’homme, Larousse, Paris 1988,
p. 236 อ้างโดย M. Timothée PARIS, Intervention de Jean-Marc SAUVE au colloque
organisé à l’occasion du 90 ème anniversaire de la création du Tribunal
administratif de Strasbourg, สืบค้นที่ www.conseil-etat.fr เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
9 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภายุโรป (le Conseil
d’Europe) และเป็นศาลที่มีอ�ำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยน�ำอนุสัญญายุโรปว่าด้วย
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แม้ว่าอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (la Convention européenne
des droits de l’homme) ไม่ได้มีเนื้อหาสาระคุ้มครองหลักการดังกล่าวไว้
โดยเน้นย�้ำในค�ำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป คดี Christine Goodwin
c/ Royaume-Uni ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” มีคุณค่าส�ำคัญเทียบเท่าสิทธิเสรีภาพอื่นๆ ที่อนุสัญญาฯ บัญญัติ
รับรอง หรือกรณีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสวางหลักไว้ในค�ำวินิจฉัย
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักที่มี
สถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ
สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสถือเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการตามกฎหมายภายใน
ทีม่ คี ำ� พิพากษายอมรับความส�ำคัญของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์กอ่ นหน้าองค์กร
ฝ่ายตุลาการอื่นๆ ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐ (ที่ประชุมใหญ่)
คดี Milhaud ลงวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 ยอมรับหลักพื้นฐานว่าด้วย
ความเป็นมนุษย์ (le principe fondamentaux de la personne humaine)
และพิพากษาในท�ำนองทีว่ า่ หลักนีจ้ ะใช้บงั คับกับกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยถึงแก่ความตาย
ด้วย ดังนัน้ การด�ำเนินการใดๆ กับร่างกายของผูต้ าย (ศพ) ย่อมถือเป็นความ
ผิดเช่นเดียวกัน ค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐอีกคดีหนึ่งที่ถือเป็นค�ำพิพากษาหลัก
ทีถ่ กู หยิบยกมาอ้างอิงเสมอในการศึกษาเกีย่ วกับ “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์”
สิทธิมนุษยชนและการคุม้ ครองเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาล
นีม้ อี ำ� นาจในการพิจารณาพิพากษาคดีทเี่ กีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามทีอ่ นุสญ
ั ญาฯ
และพันธะสารทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดไว้ ในเชิงผลบังคับทางกฎหมายของค�ำพิพากษาของศาลยุโรป
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯ นั้น ระบบกฎหมายภายในของฝรั่งเศสถือว่าค�ำพิพากษาของศาลยุโรป
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯ ไม่มีผลบังคับโดยตรงต่อประเทศสมาชิกแต่เป็นเพียงการตีความ
กฎหมายของศาลซึ่งรัฐสมาชิกจะน�ำไปปรับใช้หรือปฏิบัติตามมากน้อยเพียงใดก็ได้ ในทาง
ปฏิบัติพบว่าฝรั่งเศสได้น�ำแนวทางการตีความกฎหมายของศาลยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมา
เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายภายในของตนหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกรณีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
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ก็คอื ค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐ (ทีป่ ระชุมใหญ่) คดี Commune de Morsangsur-Orge ลงวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1995 โดยสภาแห่งรัฐได้วางหลักไว้ใน
ท�ำนองทีว่ า่ การละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ถอื เป็นการละเมิดต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคม (l’ordre public) หรือต่อมาในค�ำพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ์ แห่ง Douai คดี Garde de seaux ministre de la justice c/
Paul Turner, Yannick Freger et Mohamed Kadourli ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 และค�ำพิพากษาศาลปกครองชัน้ ต้นแห่ง Rouen คดี
Christian Donat ลงวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2008 โดยสภาแห่งรัฐได้น�ำ
ข้อความของมาตรา D.189 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(le code de procédure pénal)10 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับภาระหน้าที่
ของฝ่ายปกครองในการด�ำเนินบริการสาธารณะด้านทัณฑสถาน (le service
public pénitentiaire) ว่าจะต้องด�ำเนินการโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้ถูกควบคุมดังนั้น การที่ฝ่ายปกครองไม่ด�ำเนินการดังกล่าวย่อม
ถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐ (la responsabilité de l’Etat) ซึง่ อยูภ่ ายใต้
อ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง สภาวการณ์ดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปัจจุบันไม่ได้มีบทบัญญัติรับรอง
“ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อฝ่ายตุลาการในการพิจารณา
พิพากษาคดีโดยเคารพหลักดังกล่าวแต่ประการใด
ประเทศไทยมีบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรรับรอง “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” ดังที่ปรากฏในมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 วรรคแรก
10

« A l’égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l’autorité
judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les
mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale » ถอดความสรุปได้ว่า “บริการ
สาธารณะด้านทัณฑสถานต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล โดยหน่วยงานการ
ยุติธรรมจะต้องให้ความคุ้มครองเรื่องนี้แก่ทุกคน”
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แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 โดยมีเนื้อหาสาระดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
นักกฎหมายและนักวิชาการไทยก็ได้มีความพยายามที่จะให้ค�ำจ�ำกัดความ
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ในท�ำนองที่ว่าหมายถึง “คุณค่าของมนุษย์ที่มี
อยู่ในตัวบุคคลทุกคน รัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองซึ่งรัฐจะต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชน โดยถือว่าประชาชนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง รัฐจะปฏิบัติต่อประชาชน
เสมือนหนึ่งประชาชนไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้ และจะปฏิบัติต่อคนเสมือนคนเป็น
สัตว์สิ่งของไม่ได้”11 ยิ่งไปกว่านั้น ทางวิชาการถือว่า “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์” เป็นมูลฐานหนึง่ ของหลักสิทธิมนุษยชน12 และมีนยั ส�ำคัญ 2 ประการ
คือ ธรรมชาติมนุษย์และศีลธรรม ดังนัน้ การพิจารณาว่าการกระท�ำใดละเมิด
ต่อ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” หรือไม่นั้น จึงต้องพิจารณา 3 ประเด็น คือ
ประการแรก สิ่งนั้นๆ มนุษย์ควรปฏิบัติต่อกันหรือไม่ ประเด็นที่สอง ความ
รูส้ กึ ด้านจิตใจของสังคมไทยขณะนัน้ สนับสนุนหรือโต้แย้งการกระท�ำดังกล่าว
หรือไม่ ประการที่สาม แนวทางที่สังคมอื่นมีประสบการณ์มาก่อนเป็น
ข้อพิจารณาประกอบข้อพิจารณาทั้งสามประการสะท้อนให้เห็นว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์มคี วามเป็นพลวัตร ไม่มลี กั ษณะตายตัว และขึน้ อยูก่ บั บริบท
ทางสังคม ดังนัน้ หากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลมีการหยิบยกศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นประเด็นในคดีแล้ว ศาลก็ย่อมจะต้องให้เหตุผล
รับรองการหยิบยกแนวคิดดังกล่าวให้ชัดเจน โดยบทความนี้จะหยิบยกแนว
ค�ำพิพากษาของศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีโดยอ้างประเด็นการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาพิจารณาอย่างละเอียดในส่วนที่ 2
11

มานิตย์ จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540, (กรุงเทพ :
ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541), หน้า 32
12 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ชลภูมิ เย็นทรวง, การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,
วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปีที่ 9 เล่มที่ 25 (2) ม.ค.-เม.ย. 2550
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นอกเหนือจากบทบัญญัตทิ งั้ 3 มาตราเกีย่ วกับศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่าประเทศไทยยังต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงระหว่าง
ประเทศในเรื่องดังกล่าวที่ตนลงนามเป็นภาคีซึ่งก็คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (The univeral Declaration of Humain Right
1948) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ค.ศ. 1966 (International Convenant on Civil and Political Right
1966) ดังนัน้ การศึกษาเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงต้อง
เทียบเคียงกับบทบัญญัตริ ะหว่างประเทศทัง้ สองประการด้วย จึงเป็นทีม่ าของ
การศึกษา “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ควบคู่ไปกับสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการ
คุม้ ครองโดยรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับความเสมอภาคของบุคคล สิทธิเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย สิทธิของผู้ต้องหา พยานและผู้เสียหายในคดีแพ่งและ
คดีอาญา สิทธิของเด็ก เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น เสรี ภ าพในการศึ ก ษา สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ ใ นบริ ก าร
สาธารณสุข สิทธิของคนชรา สิทธิของคนไร้ทอี่ ยูอ่ าศัย สิทธิของคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิของผู้ใช้แรงงาน สิทธิของชุมชนท้องถิ่น
เสรี ภ าพในการรวมกลุ ่ ม สิ ท ธิ ใ นการรั บ รู ้ แ ละมี ส ่ ว นร่ ว ม ค� ำ ถามต่ อ ไป
ที่ควรน�ำมาพิจารณาในการศึกษาเกี่ยวกับ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ก็คือ
การคุ้มครองตามหลักการนี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด โดยจะ
ศึกษาใน ส่วนที่ 2 ของบทความฉบับนี้

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบตั ขิ องศาลปกครองฝรัง่ เศสและศาลปกครองไทย
ในการพิจารณาพิพากษาคดีประเด็น “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์”
จากที่กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 1 ว่า ประเทศฝรั่งเศสถือว่าศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มีคุณค่าเทียบเท่ารัฐธรรมนูญและได้รับการรับรองเป็นการทั่วไป
โดยฝ่ายตุลาการ ดังนั้น ฝ่ายตุลาการจึงย่อมมีภาระหน้าที่ส�ำคัญในการ
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พิจารณาพิพากษาคดีโดยค�ำนึงถึงหลักการดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าฝ่าย
ตุลาการของฝรั่งเศสคือศาลปกครองและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ได้มี
ค�ำพิพากษาและค�ำวินจิ ฉัยรับรองความส�ำคัญของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไว้
อย่างชัดเจน จึงอาจกล่าวได้ว่าแม้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจะไม่ได้บัญญัติถ้อยค�ำ
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ก็ตาม แต่ฝ่ายตุลาการของฝรั่งเศสก็ไม่ได้มี
ปัญหาในการน�ำถ้อยค�ำดังกล่าวมาปรับใช้กับการพิจารณาพิพากษาคดี
แต่ประการใด สภาวการณ์กลับเป็นไปในท�ำนองทีว่ า่ ฝ่ายตุลาการของฝรัง่ เศส
มีความพยายามที่จะยืนยันในค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษาของตนว่าหลักการ
ดังกล่าวมีสถานะเป็นหลักที่มีคุณค่าเทียบเท่ารัฐธรรมนูญและเป็นหลัก
ทีต่ อ้ งได้รบั การคุม้ ครอง การละเมิดหลักดังกล่าวจึงเป็นความผิดตามกฎหมาย
ดังทีป่ รากฏในค�ำวินจิ ฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสลงวันที่ 27 กรกฎาคม
ค.ศ. 1994 หรื อ เป็ น กรณี ที่ ส ภาแห่ ง รั ฐ ฝรั่ ง เศสพยายามน� ำ “ศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็นมนุษย์” เข้ามาผนวกกับข้อความคิดดัง้ เดิมของกฎหมายอันอยูภ่ ายใต้
อ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของตน เพื่อที่จะให้ผลของค�ำพิพากษามีเหตุผล
รับฟังได้มากยิ่งขึ้น ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐ (ที่ประชุมใหญ่)
คดี Commune de Morsang-sur-Orge ลงวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1995
ดังที่กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 1 ซึ่งสภาแห่งรัฐได้วางหลักไว้ในท�ำนองที่ว่าการ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือเป็นการละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของ
สังคม (l’ordre public) ค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐในคดีนี้ถือเป็นค�ำพิพากษา
หลักที่ถูกน�ำมาหยิบยกเป็นฐานในการพิจารณาเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จนถึงปัจจุบัน
จากฐานข้อมูล Legifrance ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสถิติคดีปกครองของ
ฝรั่งเศส พบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมานั้น ศาลปกครองฝรั่งเศสใน
ทุกชั้นศาลได้มีค�ำพิพากษาที่อ้างถึง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ถึง 110 คดี
และพบว่าในระยะสองปีที่ผ่านมา มีการกล่าวอ้างถึงเรื่องดังกล่าวเป็น
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จ�ำนวน 19 และ 17 กรณี ตามล�ำดับ โดยศาลปกครองมีแนวปฏิบัติใน
การหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาโดยผนวกกับหลักการต่างๆ ที่วางไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรืออารัมภบทในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ในบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยภายนอกที่ถือเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ผลักดันให้ประเทศฝรั่งเศสให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นก็คือ การที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปพิจารณา
พิพากษาว่าประเทศฝรั่งเศสด�ำเนินการใดๆ ที่ขัดกับหลักการดังกล่าวนั่นเอง
พบว่ า ศาลปกครองฝรั่ ง เศสได้ พิ พ ากษาคดี เ กี่ ย วกั บ การละเมิ ด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่หลากหลายนอกเหนือจากที่ปรากฏใน
ค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐ (ที่ประชุมใหญ่) คดี Commune de Morsang-surOrge ลงวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1995 ซึง่ มีขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับกรณีทสี่ วนสนุก
แห่งหนึ่งจัดกิจกรรมการโยนคนแคระว่าเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์แล้ว พบว่าข้อเท็จจริงอืน่ ๆ ทีศ่ าลปกครองฝรัง่ เศสถือว่าเป็นการกระท�ำ
ที่ขัดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็เช่น การเหยียดเชื้อชาติและการต่อต้าน
ชาวยิว13 เงือ่ นไขในการกักขังผูจ้ บั กุมในรูปแบบทีไ่ ม่ปกติ14 การใช้มาตรการ
ทางรักษาพยาบาลที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย15
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น มีสภาวการณ์กลับกับสภาวการณ์ในประเทศ
ฝรั่งเศส กล่าวคือ ประเทศไทยมีบทบัญญัติของกฎหมายที่มีล�ำดับสูงสุด
ซึ่งก็คือ รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองในเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
ไว้อย่างชัดเจน แต่พบว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการที่มี
13

ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาสภาแห่งรัฐ คดี Association « Ici et Maintenant »
ลงวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1996
14 ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นแห่ง Rouen คดี Donat ลงวันที่ 27
มีนาคม ค.ศ. 2008
15 ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาศาลปกครองชั้นอุทธรณ์แห่ง Nancy คดี M.A. ลงวันที่
5 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
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ภาระหน้าที่หลักในการที่จะวินิจฉัยว่า กฎหมายใดมีปัญหาเรื่องความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือขัดกับสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้หรือ
ไม่ ก็ไม่ได้มคี ำ� วินจิ ฉัยหรือค�ำพิพากษาทีก่ ล่าวถึงพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่
ถือว่าเป็นการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน ดังทีป่ รากฏในค�ำ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในหลายคดีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ้างถึงการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่เป็นการอ้างว่าสิทธิเสรีภาพของตนได้รับความ
กระทบกระเทือนอย่างไร ซึ่งผลของค�ำวินิจฉัยก็เป็นไปในเชิงคุ้มครองสิทธิ
เสรี ภ าพ ซึ่ ง เป็ น หลั ก การกลุ ่ ม เดี ย วกั บ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ นั่ น เอง
ดั ง ที่ ป รากฏในค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในทรั พ ย์ สิ น 16
ค�ำวินจิ ฉัยในการคุม้ ครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการด�ำรงอยูข่ อง
วิ ถี ชี วิ ต ในชุ ม ชน17 หรื อ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ในการคุ ้ ม ครองความเสมอภาคของ
ประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 254018
แต่ ก ารพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาลปกครองกลั บ มี ลั ก ษณะที่
แตกต่างออกไป กล่าวคือ พบว่าผูฟ้ อ้ งคดีมกั จะหยิบยกข้อเท็จจริงทีผ่ ฟู้ อ้ งคดี
เห็นว่าเป็นการกระท�ำที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นข้ออ้าง
ว่าเป็นเหตุให้ตนได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย ซึง่ ศาลปกครองก็มกั จะไม่รบั ฟัง
ข้ออ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ตัวอย่างของค�ำพิพากษาลักษณะดังกล่าว
ก็เช่น การทีผ่ ฟู้ อ้ งคดีอา้ งว่าผูถ้ กู ฟ้องคดีได้จดั ท�ำหนังสืออันมีขอ้ ความเป็นเท็จ
การกระท�ำของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะที่เป็นการอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ราชการ
ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกฟ้องคดี19 การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
16 ตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 30/2548 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548

17 ตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 11/2549 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549
18 ตามค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 21/2546 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2546
19

ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 20/2544 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 ระหว่าง นาย
อานนท์ เที่ยงตรง ผู้ฟ้องคดี และนายสราญ เพิ่มพูน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ถูกฟ้องคดี
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มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับค�ำขอจดทะเบียนและไม่รับค�ำขอรับใบอนุญาต
เป็นทนายความของผู้ฟ้องคดีขัดกับมาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 30
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 254020 การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
ค�ำสัง่ ย้ายของผูถ้ กู ฟ้องคดีเป็นค�ำสัง่ ย้ายทีก่ ระท�ำลงไปโดยไม่คำ� นึงถึงศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ เพราะต�ำแหน่งทีถ่ กู ย้ายนัน้ ไม่สงั กัดหน่วยงานใดในกองการ
เจ้าหน้าที่ เป็นเพียงต�ำแหน่งลอยๆ เสมือนเป็นการถูกลงโทษในสายตาของ
วงการข้าราชการ21 การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2549
และพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 ไม่เป็นธรรม ขัดต่อ
หลักนิติธรรม ไม่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และขัดต่อความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันในกฎหมาย22 เหล่านี้เป็นตัวอย่างค�ำพิพากษาของ
ศาลปกครองที่ไม่ถือว่าการกระท�ำตามข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมี
ลักษณะที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ตัวอย่างค�ำพิพากษา
ที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประกอบความคิดว่า
ศาลปกครองมีทศั นะคติทคี่ บั แคบในการพิจารณาพิพากษาคดีเกีย่ วกับศักดิศ์ รี
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ที่ ว ่ า ศาลปกครองเองก็ ไ ด้ มี
ค�ำพิพากษารับรองศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เช่นกัน ดังทีป่ รากฏในค�ำพิพากษา
ศาลปกครองกลางที่ 1540/2554 ซึ่งมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ผู้ฟ้องคดี
ได้รบั การบันทึกในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. 43)
20 ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 129/2554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 ระหว่าง

นายสุวัชรหรือเรวัต โพธิ์รัศมี ผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการสภาทนายความ ผู้ถูกฟ้องคดี
21 ค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 280/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 ระหว่าง
นางทิพาพัน ศรีวัฒนศิริกุล ผู้ฟ้องคดี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1,
สภามหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2
22 ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟ.7/2555 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่าง
นายสุรพล ปริญญาศาสตร์ ผู้ฟ้องคดี และนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1, คณะรัฐมนตรี ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

วรวิทย์ กังศศิเทียม

399

ใบส�ำคัญส�ำหรับคนจ�ำพวกที่ 4 (แบบ สด. 5) และใบส�ำคัญ (แบบ สด. 9) ว่า
เป็น “โรคจิตถาวร” และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ด�ำเนินการแก้ไขข้อความในเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือกทหาร เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เป็นการ
กระท�ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ซึ่ ง ศาลปกครองกลางได้ มี ค� ำ พิ พ ากษาว่ า การกระท� ำ ของผู ้ ถู ก ฟ้ อ งคดี
ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือกรณีตาม
ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.231/2550 ซึ่งมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีน�ำแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าและบริการปิดที่กระจกหน้าต่างของ
ขบวนรถไฟส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้โดยสารเกิดอาการบดบังทิวทัศน์
ไม่อาจมองผ่านกระจกออกไปเพื่อพักสายตายได้ เพราะพร่ามัวเกิดอาการ
คลื่นไส้ ได้รับการทรมานกายใจเนื่องจากเดินทางหลายชั่วโมง ซึ่งแม้ว่า
ค�ำฟ้องในคดีนี้จะไม่ได้มีการหยิบยกถ้อยค�ำ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”
มาเป็นข้ออ้างในการฟ้องคดีแต่ประการใด แต่ค�ำพิพากษาในคดีนี้ก็ได้น�ำ
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” มาเป็นถ้อยค�ำในการให้เหตุผลในค�ำพิพากษา
ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาว่า “...และต้องถือว่าผู้ให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะที่ไม่มีหน้าต่างปฏิบัติต่อผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุ ซึ่งเป็นการละเมิดต่อ
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ข องผู ้ โ ดยสาร...”23 ศาลปกครองสู ง สุ ด จึ ง มี
ค�ำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีด�ำเนินการขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจาก
บริเวณกระจกหน้าต่างตูร้ ถโดยสารและท�ำความสะอาดหน้าต่างตูร้ ถโดยสาร
รถไฟทุกคัน (พิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น)
ตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลปกครองทั้งหมดที่หยิบยกมานี้ ย่อมแสดงให้
เห็นถึงการตีความ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ในการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลปกครอง และแสดงให้เห็นถึงความเป็นพลวัตรของหลักการดังกล่าว
ในบริบทของสังคมไทย
23 คัดมาจากหน้า 16 ของค�ำพิพากษาคดีดังกล่าว
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บทสรุป
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ
รวมทั้ ง ยั ง เป็ น หลั ก ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองว่ า มี คุ ณ ค่ า เที ย บเท่ า รั ฐ ธรรมนู ญ
ได้ปรากฏเป็นเนือ้ หาสาระของกฎหมายล�ำดับสูงสุดของหลายประเทศ ดังเช่น
ในประเทศเยอรมนี ประเทศแอฟริกาใต้ หรือประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่ารัฐธรรมนูญของประเทศอื่นที่ไม่มีบทบัญญัติรับรองหลักการ
ดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้ประเทศนัน้ เพิกเฉยต่อการคุม้ ครองประชาชนของตน
ตามหลักการดังกล่าว ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาของฝ่ายตุลาการของ
ประเทศฝรั่งเศสดังที่กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 1 ของบทความฉบับนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ต่างๆ เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2472 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มี
การจัดท�ำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จึงท�ำให้มี
การรับเอาหลักสิทธิมนุษยชนหรือหลักการสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมา
บัญญัตริ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย ต่อมามีการเปลีย่ นแปลงการปกครองใน
ปี พ.ศ. 2475 และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหลายฉบับเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน ก็พบว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมีที่มาและสาระส�ำคัญของหลักการที่
แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ของบ้านเมืองขณะจัดท�ำรัฐธรรมนูญ ท�ำให้
ทีม่ าของรัฐธรรมนูญและความเข้มข้นของขอบเขตสิทธิและเสรีภาพไม่เท่ากัน
รัฐธรรมนูญบางฉบับก็ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แต่
กลับมุ่งเน้นไปที่การก�ำหนดกรอบการใช้อ�ำนาจของรัฐ ดังที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ซึ่งแตกต่างกับ
สาระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 ทีก่ ล่าวกันว่า
มีการบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพมากที่สุดฉบับหนึ่ง ส�ำหรับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งก็คือฉบับ พ.ศ. 2550 นั้น ก็มีบทบัญญัติที่กล่าวถึง “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์” ไว้ถงึ 3 มาตรา จึงอาจกล่าวได้วา่ บทบัญญัตลิ ายลักษณ์อกั ษร

401

วรวิทย์ กังศศิเทียม

ของประเทศไทยมีความสมบูรณ์และเอื้อต่อการคุ้มครอง “ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์” เป็นอย่างยิง่ ซึง่ ค�ำกล่าวดังกล่าวก็สะท้อนต่อมาถึงแนวค�ำวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่แม้จะไม่มีการใช้ถ้อยค�ำในค�ำวินิจฉัยที่พาดพิงถึง
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” โดยตรงก็ตาม แต่ก็พบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยคดีในลักษณะดังกล่าว โดยอ้างอิงกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในส่วนของศาลปกครองนั้น พบว่า
ศาลปกครองมีการตีความ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” แตกต่างกันตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในค�ำฟ้องคดีแต่ละราย ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวของ
ศาลปกครองสะท้อนให้เห็นว่า “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” มีความเป็นพลวัตร
ไม่มีลักษณะตายตัว และขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม สอดคล้องกับหลักการ
ทางวิชาการที่วงการวิชาการไทยยึดถือมาแต่แรกเริ่มนั่นเอง
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังพบอีกว่าประชาชนชาวไทยก็มคี วามตืน่ ตัวในเรือ่ งการ
คุ้มครองตามหลักการดังกล่าวมากขึ้น ดังที่ปรากฏในการเขียนบรรยายฟ้อง
คดีปกครองดังที่ยกตัวอย่างไปแล้วในส่วนที่ 2 ของบทความนี้ การเขียน
บรรยายฟ้องในลักษณะนีก้ ย็ อ่ มส่งผลต่อเนือ่ งไปถึงภาระหน้าทีข่ องศาลปกครอง
ในการพิ จ ารณาว่ า ข้ อ อ้ า งของผู ้ ฟ ้ อ งคดี เ ป็ น ข้ อ อ้ า งที่ รั บ ฟั ง ได้ ห รื อ ไม่
ซึ่งการพิจารณาข้ออ้างดังกล่าวก็ย่อมมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเทียบเคียงกับ
การศึกษากฎหมายต่างประเทศ สภาวการณ์ดังกล่าวจึงย่อมส่งผลให้ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าแนวความคิดเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ในบริบท
ของต่างประเทศมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้
การด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนีจ้ งึ ย่อมเป็นการเอือ้ ประโยชน์
ให้แนวความคิดเรือ่ ง “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ทีน่ ำ� มาปรับใช้ในประเทศไทย
มีความทันสมัยเทียบเคียงกับต่างประเทศและส่งผลให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองตามหลักนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
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Reforming damages in the Copyright Act
of Thailand : Compare with U.S. and
Trade - Related aspect of Intellectual
Property Right (TRIPS)
Angwara Chaianong*

I. INTRODUCTION
In 2000, the Supreme Court of Thailand reversed
the Intellectual Property and International Trade Court of
Thailand. Plaintiff sued defendant for copyright infringement
a computer program (Microsoft Window).1 Defendant had
reproduction and distribution the computer program but
the plaintiff did not allow the defendant to this situation. 2
According to the Supreme Court has verdict to the defendant
because the plaintiff has been entrapment the computer
program from the defendant.3 The Judge told that plaintiff
*

LL.B., Ramkhamhaeng University, LL.M. in Intellectual Property Law,
Case Western Reserve University, U.S.A., S.J.D. candidate 2015-present at Case
Western Reserve University, U.S.A.
1
See Microsoft Company v. Atec Company, Supreme Court of Thailand
4301/2543.
2
Id. at 1.
3
Id. at 6.
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got benefit from the evidence.4 However, the defendant did
not intent to infringement the exclusive right of plaintiff. For
the plaintiff could not get the damages from the defendant.5
Seventy percentages of lawyers in Thailand disagree with
Supreme Court of Thailand.6
Another case as The Supreme Court of Thailand grants
summary judgment to defendant because plaintiff could not
prove the seriousness of damages. Plaintiff is the company which
products the movie claim for loss of the profit. The defendants
copy the movie of plaintiff and have already sold to consumers.
The plaintiff is claimed that would make dilution to the movie of
plaintiff.7 According to two cases show that the current copyright
law of Thailand, the act broadly scope for liability copyright
infringement also broadly for the damages.8
The section 64 of the Copyright Act of Thailand, Yet the
condition in the act unclear. Any damages awarded unfair for the
4
5
6
7

Id. at 7.
Id.
http://lawyerthai.com.html.

See R.S. Company v. Chanchai, Supreme Court of Thailand
4826/2550
8

The Copyright Act of Thailand (A.D.1994) Section 64 “In the case of
infringement of copyright or performer’s rights, the court may order the infringer
to compensate the owner of copyright or performers’ rights for damage the
amount of which shall be determined by the court taking into account the
seriousness of the injury, including the loss of profits and the expenses necessary
for the enforcement of the right of the owner of copyright or performers’ rights”
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copyright owner and difficult to prove infringement. As a result,
the summary judgment lack of standard Intellectual Property Law
and economy system. Any damages for copyright infringement
compare with the United State Copyright Law, and Trade-related
aspect of intellectual property right (TRIPS).
Therefore, this paper proposes that Section 64 of
the Copyright Act of Thailand should be amended by clearly
defining the standard to proof for copyright infringement and
the burden of proof in relation to certain types of damages,
such as statutory damage, attorney’s fees, and the standard of
judiciary.
Part II of this paper will describe history of the Copyright
Act of Thailand. Part III of this paper will argue the language
and structure is confusing regarding damages of section 64
the Copyright Act of Thailand. Part IV will argue a judicial
discretion. Finally, Part V will argue using economics principles
for evaluating the damages.

II. BACKGROUND
Before enacted the Copyright Act of Thailand, in 1931
Thailand had utilized literary works and artistic works act.9
However, these act did not solve a problem of copyright law
and also damages yet. Therefore, Thailand Congress was enacted
copyright act in order to protected exclusive right of copyright
owner.10
9

Chaiyot Hamaratchata. The Intellectual Property Law.51. B.J. Plate
Processor 52 (8th ed., 2010).
10
Id.
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A. History of the Copyright Act of Thailand
The first Copyright Act of Thailand was enacted
in B.E.2521 (1978 A.D.). This act was unclearly on damages
of copyright infringement. 11 After that, Thailand had
joined in Trade related aspect of intellectual property right
(TRIPS) is contribute to account of profit to the copyright
owner.12 In order to equal to the international standard,
Thailand congress had adaptation the Copyright Act in B.E.2537
(1994 A.D.).13 Identified the damages copyright infringement
in the section 64 of the Copyright Act of Thailand. However,
the section 64 it would not solve the problem to the copyright
owner.14
There are precedents judicial that lack of standard
for summary judgment and the copyright owner cannot elect
a type of damages. For example, Plaintiff is the copyright
owner and author of “sai-chon song.” The defendant is the film
company utilized the melody of sai chon song to their movie
but the plaintiff did not allow the defendant to use the song.
Therefore, the plaintiff sued the defendant for copyright
infringement.15
11
12

Id.

TRIPS Article 45.
http://rachakitja.soc.go.th.html.
14
Hamaratchata, supra note 9, at 52.
15
See Chai Na Sinlawan v. A.G. Entertrainment Company, The Supreme
Court of Thailand (Intellectual Property Litigation Department and International
Trade) 5469/2552
13
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The Supreme Court of Thailand (Intellectual Property
Litigation Department and International Trade) is likely hold the
defendants infringe the plaintiff’s song and defendant is ruling
award Plaintiff 50,000 Thai currency.16 However, the damages
exclude the account of profits from a movie of the defendant,
and the plaintiff cannot get the attorney’s fees.17
According to precedent of summary judgment testify
that could not solved the copyright owner who lost of profits.
However, Thailand employ a code law that the judge who
decided copyright infringement case is necessary to follow
the copyright act. Therefore, section 64 of the Copyright Act
of Thailand should be reforming in order to development
legal standard on damage copyright infringement.18 Compare
with The United States of America.
B. Copyright Law of the United States of America
“Copyright Law of the United States 1976 allows
recovery both actual damages and profits. Plaintiff can recover
profits that are not taken into account when computing actual
damages.”19 17 U.S.C.§504. Likewise, plaintiff can elect statutory
16

Id. at7.
Id.
18
Manita Rungruangtontisuk, The implementation of statutory damages
into the case of copyright infringement in Thailand, 118, (2011) (unpublished
LL.M. dissertation,Chulalongkon University).
19
Marshall A. Leaffer. Understanding Copyright Law. 458. (5th ed. 2010).
17
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damages, at any time before final judgment is rendered to recover,
instead of actual and profits, an award of statutory damages for
all infringement involved in the action, in a sum of not less than
$750 or more than $30,000.20 17 U.S.C.§504(c).21 Nevertheless,
the court may award a proper costs to the prevailing party, which
may include reasonable attorney’s fees. 17 U.S.C.§505.22
According to the copyright law of United States provides a wide array of monetary remedies designed to compensate
copyright owners and to deter copyright infringers.23 Moreover,
there are the precedents judgment indicated, the copyright
owner would be justified. For example, “jury’s statutory damages
award of $22,500 per song for a total of $675,000 against
a music downloader for illegally downloading and distributing
30 copyright works.”24
The other case is award of statutory damages, pursuant
to the Copyright Act, in the amount of $10,000 to copyright
holders for each of three copyright infringements made during
live performances of musical compositions entitled “Stars on
the Water,” “Route 66,” and “Tulsa Time” at a bar, for a total
20

Id.at459.
Stephen M. Mcjohn. Copyright. 390. (Aspen Publishers. 2nd ed. 2009).
22
Leaffer, supra note 19, at 398.
23
2 Paul Goldstein,Goldstein on copyright,(3d ed.2014), http://lawlibrary.
case.edu/treatises-by subject/copyright-law-2.
24
See Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum, 719 F.3d 67,107
U.S.P.Q.2d 1264 (1st Cir.2013).
21
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of $30,000 was reasonable.25 The bar owners refused to execute
a licensing agreement and continued public performance of
the works without permission or licenses. The cost of each
license, if paid, would have been $10,877.26 The bar owners
supervised the infringing performances and had a direct financial
interest in them.27 The owners had been warned the infringer
that refusal to sign licensing agreements would likely result in
legal action.28
“The statute specifies a range of $750 to $30,000 per
work (up to $150,000 for willful infringement, down to $200 or
even zero for some innocent infringers).”29 It does not specify
how the court should decide on number within that range. The
court look at many factors, such as harm to plaintiff, effects on
third parties, and defendant’s good faith. Moreover, successfully
plaintiff and successfully defendant may seek attorney’s fees.30
The U.S. Supreme Court overruled the case law
supporting the favored treatment of plaintiff on the issue of
attorney’s fees.31 The court held that Congress intend no such
25

See Granite Music Corp. v. Center Street Smoke House,Inc., 786F.
Supp.2d716(W.D.N.Y.2011).
26
Id. at 1.
27
Id. at 2.
28
Id. at 3.
29
Marshall A. Leaffer, Understanding Copyright Law, 468. (5th ed. 2010).
30
Id.at 468.
31
Id.
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disparity between plaintiff and defendants when, in the 1976 Act,
it permitted judges to award a reasonable attorney’s fees to the
prevailing party.32 “The Supreme Court rejected the notion that
attorney’s fees should be automatic for any prevailing party.”33
However, the court should use in applying attorney’s fees, for
example frivolousness, motivation, and objective unreasonableness of suit.34
Therefore, Thailand should adopt the section 64
of Copyright Act by compare with the U.S. copyright law under
17 U.S.C.§504 and 505. For example, the copyright owner can
elect the damages and attorney’s fees.

III. CLARIFY THE LANGUAGE AND STRUCTURE
A section 64 is obscure on the damages copyright
infringement and did not have standard to give the damages.
As a result, depend on the judge to consider how much to
damages. However, the judge is necessary to decide follow the
act. Then section 64 Copyright Act of Thailand should specify
the type of damages and narrowing the languages.
A. The Vaguely Interpretation of the Languages
As part of section 64, there are many phases
are unclearly. 35 First of all, the word “lack of benefit”
32

Id. at 469.
See Fogerty v. Fantasy Inc.,510 U.S.517(1994).
34
See Lieb v. Topstone Inds Inc.,788 F2d151,156(3d Cir.1986).
35
Copyright Act of Thailand, section 64.
33
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does not has a scope, plaintiff is copyright owner sued the
defendant for infringe the musical work. 36 As a result,
copyright owner lost of profits. However, the Supreme
Court unclearly decided for interpretation on the damages
because the court did not decide for infringer’s profits.37 Likewise,
in 2011 Supreme Court awarded to plaintiff 100,000 Thai Baths
without the statutory damages. Also, the court is difficult to prove
how the lack of benefit of copyright owner.38 On the other hand,
in the United States copyright law identifies the statutory damage
in order to the copyright owner can elect indirect damages.39
Secondly, the section 64 should be boundary “The seriousness of damages.” In previous case, plaintiff sued defendant
for copyright infringement. The court considered plaintiff
did not have evidence to showing, defendant infringement
in exclusive right.40 As a result, the plaintiff could not get the
damages.41 Plaintiff claim for the damages of the dilution of the
mark but the court consider the plaintiff do not have an evidence
to prove the actual damages.42
36

See Weerasak v. Pongsum Company, Supreme Court of Thailand
9602/2554.
37
Id. at 11.
38
Id.
39
17 U.S.C.§504(c).
40
The decide case of Supreme Court of Thailand 81/2544.
41
Id. at 3.
42
Id.
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Lastly, should be changed the word “The owner of
copyright” to “exclusive license agreement” Unless, copyright
owner can sue to infringer to compensate who lost of benefit
can sue for this infringement.43 Therefore, a section 64 of
Copyright Act of Thailand should be clearly on the languages
because the judges decide the copyright infringement follows
the act.
B. The Structure Should be Specific
According to the previous case, plaintiff sued
defendant for copyright infringement on musical work. In other
word, defendant reproduced and sold the tape to a consumer.
As a result, most of consumers were confused who was the
owner of the musical work.44 In 2002, Supreme Court of Thailand
likely hold to plaintiff and awarded to the actual damages.45
However, the plaintiff told that direct damage is difficult to
prove what the plaintiff lack of benefit.46 Moreover, the plaintiff
cannot claim the profits of defendant.47
43

Mathawee Sarathai, Damages for copyright infringement in musical
work, sound record and audiovisual work:, a case of cassette tape, compact
disc(CD), video tape and video compact disc,203(2003) (unpublished LL.M.
dissertation, Chulalongkorn University)
44
See R.S. Company v. Chanchai, Supreme Court of Thailand 4826/2550.
45
Id. at 5.
46
See R.S. Primotion Company v. Mr.Somyot, Supreme Court of Thailand
7260/2542.
47
Id. at 3.
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Plaintiff sued the defendant copyright infringement
computer program. The central Intellectual property and
international trade court is likely hold awarded to plaintiff.48
However, the court decided actual damages that plaintiff can
prove and bring evidence to the court.49 The plaintiff claimed
for lost of the profits, the court rejected the claim because
plaintiff could not prove actual damages and bring evidence to
court.50 On the other hand, in United State the plaintiff can elect
actual damages and account profits or the statutory damages.
If plaintiff cannot prove the direct damages, so plaintiff can
claimed for indirect damages.51
According to summary judgment of Supreme Court
of Thailand. There are sufficient evidences show the section 64
of Copyright Act of Thailand is unclearly and copyright owner
cannot get the solution for who infringement to exclusive right
of the copyright owner. Therefore, should be identify indirect
damages other than direct damages, for example statutory
damages, and attorney’s fees.
First of all, a section 64 of Copyright Act of Thailand
should specify statutory damages as same as the copyright
law in United State 17 U.S.C.A§ 504(c), for example, plaintiff
48

See Mr.Suchat v. The Capital Company, The Central Intellectual
Property and International trade Court 9523/2544.
49
Id. at 8.
50
Id. at 9.
51
See Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc.,523 U.S.340,347n.5(1998)
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should be able to elect statutory damages under the Copyright
Act of Thailand because copyright owner is difficult to prove
the actual damages and the account of profit.52
As, The United States, “plaintiff is the owner of
the musical work, defendant alleging direct copyright
infringement arising from production to make copies the
song from plaintiff’s album.”53 The court of appeal in favor
of plaintiff and plaintiff elect the statutory damages. 54
“Supreme Court held Seventh Amendment provides right to
jury trial on all issues pertinent to award of statutory in copyright
infringement action, including amount itself.”55
In addition, the section 64 should be specify
the range of statutory damages in order to limited the
copyright owner to receive damages.56 As the U.S. Copyright
law identify the statutory damages not less than $750 or more
than $30,000.57 For instance, owner of copyright in television
52

See R.S. Promotion 1992 Co., v. Pichit, Supreme Court of Thailand
2321/2544
53
See Anne Bryant, Ellen Bernfeld, Gloryvision, Ltd., v. Media right
production, Inc, 603F.3d, April27, 2010.
54
Id.
55
See Felther v. Columbia picture television, Inc., 118 S.CT.1279, March
31, 1988.
56
Rungruangtontisuk, supra note 18, at 144.
57
17 U.S.C. §504(C).

Reforming damages in the Copyright Act of Thailand : Compare with U.S.
and Trade - Related aspect of Intellectual Property Right (TRIPS)

414

programs sued television station owner for infringement.58 The
court granted summary judgment to copyright owner and award
of $20,000 per work infringed was appropriate.59
Secondly, the copyright law of The United State remain
identify for the attorney’s fees.60 The court awarded to
plaintiff its cost and reasonable attorney’s fees incurred in the
prosecution of this action pursuant to 17 U.S.C.§505.61 Plaintiff
sued defendant infringed copyrights of twenty-three musicals
composition. The court held that copyright infringement
claimed and awarded to pay attorney’s fees to the plaintiff.62
Therefore, the Copyright Act of Thailand should identify
the attorney’s fees in the section 64. In order to, support
copyright owner who pay for process litigation.63 Supreme Court
of Thailand grants summary to copyright owner and award
to the damages exclude the attorney’s fee but copyright owner
pay for litigation process.64
58

See Columbia picture television v. Tesfaye,293F.SUPP.2d 80,84
(D.D.C.2003).
59
Id.
60
Rungruangtontisuk, supra note 18, at 145.
61
See Axelrod v. Magna Carta Companies, no.602783/2006, Nov.7, 2007.
62
See Boz Scagg Music v. KND Corp.,491F.SUPP.908,April 3,1980.
63
Section 64 of Copyright Act in Thailand, http://krisdika.go.th/data/law.
html.
64
See Prosecutor at office of the Attorney-General v. Mr. Channarong,
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However, the language and structure of section 64
should define and narrow what the legal standard for damages
copyright infringement. Moreover, the Copyright Act should
reform because Thailand utilized civil law. Such Copyright Act
should be clearly in order to justify both of parties.

IV. JUDICIAL DISCRETION
Section 64 of Copyright Act of Thailand grants authority to
the judges to decide damages for the copyright owner and also
considering what should be the factors for evaluating damages.
The judges decide the amount of damages had not related with
the circumstance. In addition, the intellectual property judges
lack of experience to decide intellectual property cases.
Nevertheless, Thailand had joined Trade-related aspect
of intellectual property right (TRIPS). TRIPS grants authority to
the judges to decide damages copyright infringement. “The
judicial authority shall have the authority to order the infringer
to pay the right holder has suffered because of an infringement
of that person’s intellectual property right by an infringer who
knowingly, or with reasonable grounds to know, engages in
infringing activity.”65 Therefore, the judges should have legal
standard for summary judgment base on intellectual property
law and business law.
Supreme Court of Thailand.
65
TRIPS 45(1).
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A. The Judge Should Explain Why the Amount of
Damages is fairly for Owner
Thai judges would consider each a factor the copyright
owner lost of revenues, the copyright owner is difficult to reach
evidence, and competition between plaintiff and defendant.
1. The Copyright Owner Lost of Revenue
		 The plaintiff has a problem to prove how lost
of revenues. For example, plaintiff sued defendant
copyright infringement, defendant had reproduction and
advertisement.66 The court considered that the evidence of
plaintiff insufficiency to prove lack of revenues.67 The court
awarding actual damages and rejected the claimed for lack
of revenue of copyright owner.68 However, plaintiff is difficult
to prove how much for lost of revenue.69
Evidence

2. The Copyright Owner is Difficult to Reach

		The court should consider that plaintiff cannot
find an evidence and bring to a court because plaintiff do not
know the amount of actual infringement so that plaintiff estimate
quantity infringement.70
66
67
68
69
70

Rungruangtontisuk, supra note 18, at 91.
Id.
Rungruangtontisuk, supra note 18, at 92.

Id.
Id.
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3. Competition between Plaintiff and Defendant
		 The court should consider that copyright
infringement competition with the copyright owner. However,
the market between the copyright owner and infringer are not
a competition. The court should specify on the standard of
infringer’s profits. 71 Therefore, the Thai judges should
determine those factors in order to decide the amount of
damages is reasonable to the copyright owner.
B. The Court should Consider the Damages relate
with business Principle
The court should consider each factor such as
economic, social, and tradition.72 According to the Supreme
Court of Thailand some of case is too much or too less than
the defendant infringes to the plaintiff. Nevertheless, the court
should concentrate the amount of damages that justified to
injured parties.73
First of all, the court should consider about the
economic perspectives and fair market values, for example,
intention of infringer and benefit of copyright owner would get
from the damages.74 According to TRIPS article 45(1) is mention
71

Rungruangtontisuk, supra note 18, at 94.
Somket Tungvanit, How to evaluate infringement lawsuits, (Oct. 2010),
http://tdri.or.th/research/i27/.html.
73
Id.at 25.
74
Id.at 30.
72
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to the judicial authorities, the authority to order the infringer to
pay the right holder damages for the injury.75 Moreover, Thailand
had a member of TRIPS, so Thailand should follow this agreement.
In order to intellectual property law is the important to Thailand.
Thus, intellectual property court should be development
of various equally civilization.76
Secondly, the court should give a chance to plaintiff
to select the damages, for example plaintiffs can select statutory
damages before the final judgment.77 However, some of case
copyright owner is difficult to prove the evidences about
infringement.78 On the other hand, plaintiff cannot prove the
actual damages or cannot bring the sufficient evidence to
the court. As a result, the plaintiff would loss the benefit and
finally plaintiff would get the damages are improper copyright
infringement.79 As the U.S. court held actual damages to plaintiff
but plaintiff has an opportunity to elect statutory damages.80
C. Expert of Intellectual Property Judges
Intellectual Property cases are complicated and
75

Id.
Id.
77
Id.
78
Id.
79
Id.at 31.
80
See WB music cooperation v. RTY communication group, 445 F.3d
538, April 19, 2006.
76
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more different than civil cases and criminal cases.81 Therefore,
intellectual property judges should be expert and have years
of experience.82 On the other hand, intellectual property judges
have insufficient experience intellectual property law in Thailand.
Also, they have insufficient expert on business and economics
principles.83 Not only judges have insufficient experience, but
the government officer in intellectual property court also have
not enough experience.
Therefore, firstly should be developing management
lawsuits. Such as, increasing the knowledge of intellectual
property law to the government officer in intellectual property
court.84 As, make a seminar with expert intellectual property
lawyer.
Secondly, the government of Thailand should support
intellectual property judges for academic exchange with foreign
judge.85 The intellectual property judges should know efficiently
in English languages because most of intellectual property
cases are normally English language.86 Moreover, the intellectual
property judges should know well on business principles and
also economic principles.87
81

http://info.gotomanager.com.html.
Id.
83
Id.
84
http://www.ryt9.com/s/ryt9/159396.html.
85
Rungruangtontisuk, supra note 18, at 155.
86
Id.
87
Id.
82
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V. USING ECONOMIC PRINCIPLES
One purpose of copyright law give a creators an
incentive a person who creates a new production. Copyright law
in Thailand on section 64 did not specific how to evaluated the
damages copyright infringement and intellectual property judges
to decided by apply economic principles as same as The United
States. Therefore, the copyright owner cannot obtain a benefit
from their products. The copyright owner may loss of benefit
because infringer infringe on the copyright’s idea. Moreover,
Infringer sells the product in the market place. As a result,
the cost and revenues of the product would be decreased.
So that the court should apply economic principle to decide
damages copyright infringement.
A. Economic Principles
For instance, Lonni would like to paint his house,
so he employed Bert $10,000. The economic principle is Lonni
may concern, this is the cheapest cost than others employee.
Moreover, Bert may concern this job would be worthwhile.88
However, in Thailand the summary judgment did not concern
other than burden of proof from plaintiff. Moreover, intellectual
property judges did not utilize economic principle to decide
the amount of damages. The judges decide only the plaintiff
has already proved and brings the evidence to the court.
88

Jeffey L Harrison.Law and Economics in a Nutshell.91. (Minnesota:
West Publishing Co.1995).
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On the other hand, the precedent judicial in The
United States, the court also considered and applied economic
principles to damages copyright infringement.89 As a result,
the copyright owner can receive damages that copyright
owner cannot prove what amount of infringement and
non-monetary compensation.90 However, the U.S. Court applies
various factors of economic principles, such as expectation loss,
reliance loss, consequential damages, liquidates damages and
punitive damages91
1. Expectation Loss and Reliance Loss
		 Expectation Loss or loss of anticipated profits.92
Generally, the copyright owner loss of anticipated profit of the
products, for example the owner of musical work expect the
profit per song $10,000. However, the infringer sells the same
song but cheaper costs than the copyright owner. As a result,
the copyright owner loss of the profit because infringer’s product.93
Likewise, the copyright owner would loss reliance consumer
because the consumers are confusing the quality of copyright
product and quality of infringement product.94 As a result,
89

See Alfred Bell&Co. v Catalda Fine Arts,86F Supp. 399(D.N.Y 1949).
Tungvanit, supra note 72, at 32.
91
Richard A Posner, Economic Analysis of Law, 118, (4th Boston and Little
Brown Company,1992).
92
Id.
93
Id.
94
Alois Valerian Gross, Damages for copyright infringement, (December
2013).
90
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the copyright owner lost of benefits.95
		 However, in Thailand the court did not consider
about expectation loss and reliance loss of the copyright owner.
Intellectual property judges would decide to grant damages to
the copyright owner specific on actual damages.
2. Consequential Damages
		 Lawyer considers that a consequential damage
is indirect damages, generally the court award damages
to copyright owner if infringer intend to infringe a exclusive
right’s copyright owner.96 Economist opinion look consequential
damages are incentive infringer will not infringement to
copyright owner so that infringer shall not infringe exclusive right.97
As, Thailand the judges ignore to consider about consequential
damages. If the judges consider about consequential damages
that would incentive infringer will not infringement to copyright
owner.
3. Liquidated Damages
		 Liquidated damages is a future loss of earning
capacity, consequence copyright infringement.98 The factor is
utilized for computing liquidated damages how is value of harm.99
95

Id.
Posner, supra note 91, at127.
97
Id.
98
Id.
99
Id.
96
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		 The court will compute liquidated damages
from “present value” and “expected future loss earning”100
In Thailand the judges should consider about liquidated
damages because the copyright owner would loss earning
in the future, such as the consumer confuse between
the owner’ product and infringer’s product.
4. Punitive Damages
		 Economist concerns punitive damages, encourage
to protect copyright infringement. 101 On the other hand,
the copyright owner would sue infringer.102 As a result, lawsuits
increase in the courts and would be increasing administrative
cost.103
		 According to factors of economic principles,
Supreme Court of Thailand should apply economic principles on
copyright infringement cases because many copyright infringement cases plaintiff are not be able to prove all lack of benefits.
B. Evaluate Damages Copyright Infringement Relate
to Economic Analysis of Law
Both the words of the copyright statue and standard
teaching of economics would seems to come down on the side
100

Id.
Posner, supra note 91, at128.
102
Id. at129.
103
Sarathai, supra note 43, at 47.
101
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of an incremental approach to calculating profits.104 The statues
speaks of “any profits of the infringer that are attributable to
the infringement”105 However, as is often the case for economic
principles, what is very simple and clear in a world of useful
but restrictive assumptions becomes complicated as when we
move to actual practice. The underlying economic principle is
“the profit of infringement are the incremental revenues less the
incremental costs”106
According, to economic law, the appropriate of the
damages is equally the actual damages.107 On the other hand,
the copyright owner is difficult to prove the actual damages
or cannot bring the evidence to the court.108 The U.S. Court
considers by apply the factor, such as fair market value, a profit
of defend, and lack of revenue of copyright owner.109 On the
other hand, Thai intellectual property court did not utilize
economic law to evaluate damages to the copyright owner.
For instance, “Direct Costs” Sam is the owner
of hamburger restaurant, the cost of the beef patty, the bun,
104

Stephen E. Margolis, The Profit of Infringement: Richard Posner v.
Learned Hand, 2, (March 8,2006).
105
Id. at 22.
106
Id.
107
Sarathai, supra note 43, at45.
108
Id.
109
Id.
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the pickle, and the wages of cook.110 However, business also have
various kinds of “Indirect Costs or Overhead Costs” such as, the
wages of the waiters, the bus boys, the dishwashers, and the cashiers. As copyright infringement, plaintiff is easy to get the direct
costs, on the other hand, may difficult to get indirect costs.111
Economist opinion the copyright owner has fixed cost,
for example investment of original.112 Then, the products of
owner sell to markets places, the copyright owner get variable
cost. Therefore, infringer’s product costs less than the copyright’s
product costs.113 Moreover, the copyright owner would be loss
of opportunity, such as profits. And Copyright infringement has
affected on economic right.114 For instance, the defendant is
direct competitor to plaintiff as the product of defendant is
similarly with plaintiff’s product.115 Plaintiff lost of revenue equal
the profit’s defendant.116 However, plaintiff should claim for the
profit’s infringer. Even if, defendant is indirect competitor with
plaintiff, so plaintiff can demand damage to reputation.
Therefore, the Copyright Act of Thailand on section 64
did not specify how to evaluated damages copyright infringement
110

Margolis, supra note 104, at 3.
Id. at 3.
112
Rungruangtontisuk, supra note 18, at 20.
113
Id.
114
Id.
115
Id.
116
Id.
111
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and the judge decided amount of damages without economic
analysis of law. As a result, the copyright owner loss of benefits
and unfairly on production cost of owner.

VI. CONCLUSION
The Copyright Act of Thailand section 64, the conditions
in the act unclear and broadly damages copyright infringement.
Damages awarded inequity to copyright owner who got exclusive
right because the copyright owner could get only direct damages,
so difficulty to prove at all. Moreover, the court unclearly
understands intellectual property law and economy systems.
So that the section 64 must be amended by clearly scope, such
as the seriousness of damages what narrowing and the burden
of proof in relation to certain types of damages. However,
the copyright owner should claim for indirect damages.
Nevertheless, the standard of judgement should be developed,
for example the intellectual property judges should decide
damages by apply economic principles.

*****
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บทคัดย่อ
โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555
ว่า “บทบัญญัติของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้ก รรมการผู ้ จัดการ ผู ้ จัด การ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ทางอาญาร่วมกับการกระท�ำความผิดของนิตบิ คุ คลโดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท�ำ
หรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ...” โดยศาลรัฐธรรมนูญได้นำ� หลักสันนิษฐาน
ว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of
Innocence) มาเป็นหลักในการประกอบการพิจารณา ซึ่งหลักสันนิษฐาน
ดังกล่าวมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human
Rights) ข้อ 11 ที่ว่า “บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะ
ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่า มีความผิด
* อดี ต รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า, ผู ้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
“หลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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ตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย และผูน้ นั้ ได้รบั หลักประกันทัง้ หลาย
ที่จ�ำเป็นในการต่อสู้คดี” ด้วยเหตุน้ี เพื่อให้การพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพเป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีความ
เป็นสากล ตลอดจนเพื่อให้การยกร่างบทบัญญัติในลักษณะนี้ขึ้นใหม่มีความ
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 จึ ง ควรที่ จ ะศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางอาญาของ
นิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิด
ทางอาญาในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นแนวทางในการยกร่างบทบัญญัติ
ต่อไป ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยใน
คดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) นั้น เป็นหลักการที่
ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความส�ำคัญและยอมรับทั้งในระดับคอมมอนเวลล์
และระดับมลรัฐ ประกอบกับการทีป่ ระเทศออสเตรเลียเป็นภาคีกติการะหว่าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International
Covenant of Civil and Political Rights - ICCPR) ซึ่งข้อ 14 (2) ของ
ICCPR ได้บัญญัติว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญาย่อมมี
สิทธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ นกว่าจะพิสจู น์ได้วา่ มีความผิด
ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นเหตุให้ประเทศออสเตรเลียให้ความส�ำคัญต่อ
หลักสันนิษฐานดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ในการยกร่างบทบัญญัติใน
ลักษณะนี้ควรค�ำนึงถึงหลักความเป็นธรรมและหลักการที่ควรจะเป็น ทั้งนี้
หลักการทีส่ ำ� คัญคือ ควรเอาผิดกับนิตบิ คุ คลทีก่ ระท�ำผิดก่อน ในขณะเดียวกัน
ไม่ควรที่จะก�ำหนดให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดในความผิดที่นิติบุคคล
กระท�ำในลักษณะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการ
ก�ำหนดบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลยังอาจมี
ความจ�ำเป็นอยู่
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ค�ำส�ำคัญ
1. หลั ก สั น นิ ษ ฐานว่ า ด้ ว ยผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ� ำ เลยในคดี อ าญาเป็ น
ผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)
2. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights)
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant of Civil and Political Rights ICCPR)
4. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
5. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995)
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บทน�ำ
จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2555
ว่า “บทบัญญัติของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งรั บ โทษ
ทางอาญาร่ ว มกั บ การกระท� ำ ความผิ ด ของนิ ติ บุ ค คลโดยไม่ ป รากฏว่ า
มีการกระท�ำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท�ำความผิดของ
นิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอัน
ใช้บังคับไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ...”
ในข้อพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 12/2555 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 39
วรรคสอง และมาตรา 40 (5) เป็นบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม โดยมาตรา 39
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยไม่มคี วามผิด” เป็นบทบัญญัตทิ มี่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
ในคดีอาญาโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา
เป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (Presumption of Innocence) เป็นข้อสันนิษฐานอันมีทมี่ าจาก
หลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 11 ที่ว่า “บุคคลซึ่งถูก
กล่าวหาว่ามีความผิดอาญา มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าบริสทุ ธิ์
จนกว่าจะมีการพิสจู น์วา่ มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย
และผู้นั้นได้รับหลักประกันทั้งหลายที่จ�ำเป็นในการต่อสู้คดี”
นอกจากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ 12/2555 ได้ ก ล่ า ว
ถึงข้อสันนิษฐานว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (Presumption
of Innocence) ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้ว ในความเห็นในการวินจิ ฉัยคดีสว่ นตนของ
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นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 12/2555 สรุปได้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 39 วรรคสอง มีเจตนารมณ์ทจี่ ะคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของผูต้ อ้ งหา
หรือจ�ำเลย มิให้ต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท�ำความผิดก่อนที่ศาลจะ
พิพากษาว่ามีความผิด โดยวางข้อสันนิษฐานในคดีอาญาไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยไม่มีความผิดข้อสันนิษฐานดังกล่าวเรียกกันว่า ข้อสันนิษฐาน
ความบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ของจ�ำเลยในคดีอาญา และ
ในความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตนของนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2555 สรุ ปได้ ว่ า
“ข้อสันนิษฐานว่าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ (Presumption
of Innocence) เป็นข้อสันนิษฐานที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นหลักการพื้นฐานของ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่ว่า บุคคลทุกคนมิใช่ผู้กระท�ำความผิด
ทางอาญา เพื่อเป็นหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางอาญาทีร่ ฐั ให้การรับรองแก่บคุ คลทุกคนทีจ่ ะไม่ถกู ลงโทษทาง
อาญา จนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสจู น์หกั ล้างได้วา่ บุคคลนัน้ เป็นผูก้ ระท�ำ
ผิดจริง” หลักการของข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
ในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จึงเป็นหลักส�ำคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม
(The Rule of Law) ที่ได้รับการยอมรับทั้งในนานาอารยประเทศและ
ในระดับระหว่างประเทศ อันได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of
Civil and Political Rights)
จากประเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
12/2555 เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล และ
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บทสันนิษฐานให้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คลต้องรับผิดทางอาญาโดยอาศัยข้อสันนิษฐาน
ความบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ผู้เขียนมีความเห็นว่า
เพื่อให้การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
เป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีความเป็นสากล ตลอดจนเพือ่ ให้การยกร่าง
บทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะนี้ ขึ้ น ใหม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงควรทีจ่ ะมีการศึกษา
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับความรับผิดทางอาญาของนิตบิ คุ คล ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล และ
บทสันนิษฐานให้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คลต้องรับผิดทางอาญาในประเทศออสเตรเลีย
เพื่อเป็นแนวทางด้วย
ในบทความทางวิชาการนี้ ได้ก�ำหนดประเด็นการศึกษาไว้เป็นสี่ส่วน
กล่าวคือ
ส่วนทีห่ นึง่ ได้กล่าวถึงหลักสันนิษฐานว่าด้วยผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดี
อาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)
ส่วนที่สอง ได้กล่าวถึงความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
ส่วนทีส่ าม ได้กล่าวถึงความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลและ
บทสันนิษฐานความรับผิด
ส่วนที่สี่ ได้แก่บทสรุป
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ส่วนที่หนึ่ง

หลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา
เป็นผู้บริสุทธิ์
(Presumption of Innocence)
จากการศึกษาพบว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วม
เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant of Civil and Political Rights - ICCPR) และ
ประเทศออสเตรเลียได้บัญญัติหลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยใน
คดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) ไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) โดยในมาตรา 13.1
และมาตรา 13.21 ได้บญ
ั ญัตวิ า่ ภาระการพิสจู น์ขอ้ กฎหมาย (Legal burden)
1

13.1 Legal burden of proof-prosecution
(1) The prosecution bears a legal burden of proving every
element of an offence relevant to the guilt of the person
charged.
Note: See section 3.2 on what elements are relevant to a
person’s guilt.
(2) The prosecution also bears a legal burden of disproving any
matter in relation to which the defendant has discharged an
evidential burden of proof imposed on the defendant.
(3) In this Code:
legal burden, in relation to a matter, means the burden of
proving the existence of the matter.
13.2 Standard of proof-prosecution
(1) A legal burden of proof on the prosecution must be
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ในการฟ้องร้องตกอยู่แก่โจทก์ซึ่งต้องพิสูจน์ว่าจ�ำเลยได้กระท�ำการครบ
องค์ประกอบความผิดแล้ว (องค์ประกอบความผิดดูมาตรา 3.2) และจะต้อง
พิสูจน์จนสิ้นสงสัย (beyond reasonable doubt)
การก�ำหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จ�ำเลย มีบัญญัติไว้ในมาตรา
13.3 ถึงมาตรา 13.52 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal
Code Act 1995) กล่าวคือ จ�ำเลยต้องเป็นภาระในการน�ำเสนอพยาน
หลักฐาน (evidential burden) เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายก�ำหนด
เป็นอย่างอื่น (ในมาตรา 13.3 วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995) ได้ให้ความหมายภาระการเสนอ
พยานหลั ก ฐาน คื อ ภาระที่ ต ้ อ งน� ำ เสนอพยานหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง
ความเป็นไปได้ทสี่ มเหตุสมผลว่า ข้อเท็จจริงมีอยูห่ รือไม่ โดยไม่ตอ้ งถึงขัน้ ทีต่ อ้ ง
เสนอพยานหลักฐานจนศาลเชือ่ ว่าจ�ำเลยไม่ได้กระท�ำความผิด) โดยกฎหมาย
อาจก�ำหนดให้ภาระการพิสูจน์ของจ�ำเลยเป็นภาระการพิสูจน์ข้อกฎหมาย
discharged beyond reasonable doubt.
(2) Subsection (1) does not apply if the law creating the offence
specifies a different standard of proof.
2
13.3 Evidential burden of proof-defence
(1) Subject to section13.4, a burden of proof that a law imposes
on a defendant is an evidential burden only.
(2) A defendant who wishes to deny criminal responsibility by
relying on a provision of Part 2.3 (other than section 7.3)
bears an evidential burden in relation to that matter.
(3) A defendant who wishes to rely on any exception, exemption,
excuse, qualification or justification provided by the law
creating an offence bears an evidential burden in relation to
that matter.
The exception, exemption, excuse, qualification or justification
need not accompany the description of the offence.
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ก็ได้ หากกฎหมายนั้นก�ำหนดอย่างชัดแจ้งว่า ภาระการพิสูจน์ของจ�ำเลย
เป็นภาระการพิสจู น์ขอ้ กฎหมาย (มาตรา 13.4 (a)) หรือบังคับให้จำ� เลยพิสจู น์
ข้อเท็จจริง (มาตรา 13.4 (b)) หรือสันนิษฐานว่ามีข้อเท็จจริงนั้นอยู่ เว้นแต่
จ�ำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น (มาตรา 13.4 (c)) ทั้งนี้ ไม่ว่าจ�ำเลย
จะมีภาระการพิสจู น์แบบใด มาตรฐานการพิสจู น์ของจ�ำเลยไม่ถงึ ขัน้ ทีต่ อ้ งพิสจู น์
จนสิ้นสงสัย แต่เป็นมาตรฐานการพิสูจน์แบบ balance of probabilities
(มาตรา 13.5) (คือพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า มีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
พอ ๆ กัน)
ตั ว อย่ า งของบทบั ญ ญั ติ ที่ ภ าระการพิ สู จ น์ ต กอยู ่ แ ก่ จ� ำ เลย เช่ น
ในมาตรา 72.163 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code
3

72.16 Defences
(1) If:
(a) a person is charged with an offence against section
72.12, 72.13, 72.14 or 72.15 ; and
(b) the prosecution alleges that the plastic explosive
breached a particular marking equirement;
it is a defence if the defendant proves that he or she
had no reasonable grounds for suspecting that the
plastic explosive breached that marking requirement.
Note 1: A defendant bears a legal burden in relation
to the matter in subsection (1) (see section
13.4).
Note 2: For the marking requirements, see section
72.33.
(2) If:
(a) a person is charged with an offence against section
72.12, 72.13 or 72.15 ; and
(b) the prosecution alleges that the plastic explosive
breached the second marking requirement; it is a
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Act 1995) ความผิดฐานค้า น�ำเข้า ส่งออก หรือผลิตระเบิดพลาสติกที่ฝ่าฝืน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำเครื่องหมาย ซึ่งจ�ำเลยจะต้องพิสูจน์ว่าไม่มีเหตุ
อันควรสงสัยได้ว่า ระเบิดนั้นฝ่าฝืนข้อบังคับเช่นว่านั้น

ส่วนที่สอง

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act 1995)
ได้ก�ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในหมวด
2.5 ส่วนที่ 12 มาตรา 12.1 ถึงมาตรา 12.6 สรุปได้ว่า
ก. หลักทั่วไป (General Principles)
ประมวลกฎหมายอาญาใช้บังคับแก่นิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคล
ธรรมดา โดยสามารถปรับการบังคับใช้บทบัญญัติเหล่านั้นได้ตามที่ก�ำหนด
defence if the defendant proves that, at the time of
the alleged offence:
(c) the plastic explosive contained a detection agent; and
(d) the concentration of the detection agent in the plastic
explosive was not less than the minimum manufacture
concentration for the detection agent; and
(e) the detection agent was homogenously distributed
throughout the plastic explosive.
Note 1: A defendant bears a legal burden in relation
to the matter in subsection (2) (see section
13.4).
Note 2: For the marking requirements, see section
72.33.
Note 3: For minimum manufacture concentration,
see section 72.34.
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ในหมวดนี้หรือตามที่จ�ำเป็น เพื่อให้ก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับนิติบุคคลได้
นิตบิ คุ คลอาจถูกลงโทษในการกระท�ำซึง่ รวมทัง้ โทษจ�ำคุกด้วย (มาตรา 12.14)
(หมายเหตุ มาตรา 4 B แห่ง Crimes Act 1914 บัญญัติให้ลงโทษปรับ
แทนโทษจ�ำคุกได้ในกรณีที่ความผิดนั้นมีแต่โทษจ�ำคุก)
ข. องค์ประกอบด้านกายภาพ (Physical elements)
การกระท�ำความผิดใดของนิติบุคคล กระท�ำโดยลูกจ้าง ตัวแทน
หรือพนักงานของนิติบุคคล ในทางการที่จ้างหรือในขอบอ�ำนาจของบุคคล
ดังกล่าวอย่างชัดเจนและแท้จริง ให้ถือว่าองค์ประกอบทางกายภาพนี้
เป็นของนิติบุคคล (มาตรา 12.25)
ค. องค์ประกอบด้านจิตใจ (Fault elements)
ในกรณี ที่ ก ารกระท� ำ ความผิ ด ใด ก� ำ หนดให้ มี อ งค์ ป ระกอบ
4

The Criminal Code Act 1995
Section 12.1 General principles
(1) This Code applies to bodies corporate in the same way as
it applies to individuals. It so applies with such modifications
as are set out in this Part, and with such other modifications
as are made necessary by the fact that criminal liability is
being imposed on bodies corporate rather than individuals.
(2) A body corporate may be found guilty of any offence,
including one punishable by imprisonment.
Note: Section 4B of the Crimes Act 1914 enables a fine
to be imposed for offences that only specify
imprisonment as a penalty.
5
Section 12.2 Physical elements
If a physical element of an offence is committed by an employee,
agent or officer of a body corporate acting within the actual or apparent scope
of his or her employment, or within his or her actual or apparent authority, the
physical element must also be attributed to the body corporate.
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ด้านจิตใจ ซึ่งได้แก่ เจตนา การรู้ หรือละเลย ประกอบไปกับองค์ประกอบ
ด้ า นกายภาพ จะถื อ ว่ า นิ ติ บุ ค คลมี อ งค์ ป ระกอบด้ า นจิ ต ใจดั ง กล่ า วได้
หากนิติบุคคลนั้นได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยอ้อม หรือโดย
ปริยาย เพือ่ ให้เกิดการกระท�ำความผิดนัน้ (มาตรา 12.3 (1)6) ทัง้ นี้ ข้อพิสจู น์
ว่านิติบุคคลได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยตรง หรือโดยปริยาย
ในลักษณะดังที่กล่าวข้างต้นหรือไม่ รวมถึง
(1) การที่ต้องพิสูจน์ว่า คณะกรรมการบริหารของนิติบุคคล
(board of directors) กระท�ำการที่เกี่ยวข้องโดยเจตนา โดยรู้ โดยละเลย
หรือได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยอ้อม หรือโดยปริยายให้กระท�ำ
ความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (2) (a)7)
(2) การที่ต้องพิสูจน์ว่า ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูง
ของนิตบิ คุ คล ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินงานในระดับนโยบายของนิตบิ คุ คล
(high managerial agent) กระท�ำการทีเ่ กีย่ วข้องโดยเจตนา โดยรู้ โดยละเลย
หรือได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตโดยชัดแจ้ง โดยอ้อม หรือโดยปริยายให้กระท�ำ
6

Section 12.3 Fault elements other than negligence
(1) (a) If intention, knowledge or recklessness is a fault element in
relation to a physical element of an offence, that fault
element must be attributed to a body corporate that
expressly, tacitly or impliedly authorised or permitted the
commission of the offence.
7
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(2) The means by which such an authorisation or permission may
be established include:
(a) proving that the body corporate’s board of directors
intentionally, knowingly or recklesslycarried out the relevant
conduct, or expressly, tacitly or impliedly authorised or
permitted the commission of the offence; or
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ความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (2) (b)8) แต่ข้อพิสูจน์นี้จะไม่น�ำมาใช้บังคับ
ถ้ า นิ ติ บุ ค คลพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า นิ ติ บุ ค คลได้ ใช้ ค วามพยายามอย่ า งเต็ ม ที่
(due diligence) ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการกระท� ำ การมอบอ� ำ นาจ หรื อ
การอนุญาตให้กระท�ำความผิดนั้น (มาตรา 12.3 (3)9
(3) การที่ต้องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ในนิติบุคคลนั้น
ท�ำให้เกิดการสัง่ การ สนับสนุน จ�ำยอม หรือน�ำไปสูก่ ารไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
(มาตรา 12.3 (2) (c)10)
(4) การที่ต้องพิสูจน์ว่านิติบุคคลไม่สามารถสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (มาตรา 12.3 (2) (d)11)
8

Section 12.3 Fault elements other than negligence
(2) The means by which such an authorisation or permission may
be established include:
(b) proving that a high managerial agent of the body corporate
intentionally, knowingly or recklessly engaged in the relevant
conduct, or expressly, tacitly or impliedly authorised or
permitted the commission of the offence; or
9
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(3) Paragraph (2)(b) does not apply if the body corporate proves that
it exercised due diligence to prevent the conduct, or the
authorisation or permission.
10
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(2) The means by which such an authorisation or permission may
be established include:
(c) proving that a corporate culture existed within the body
corporate that directed, encouraged, tolerated or led to
non compliance with the relevant provision; or
11
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(2) The means by which such an authorisation or permission may be
established include:
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การพิสูจน์วัฒนธรรมองค์กรตาม (3) และ (4) ที่กล่าวข้างต้น
ให้รวมถึงการพิจารณาว่าตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูงของนิตบิ คุ คล
ได้เคยมอบอ�ำนาจให้กระท�ำความผิดในลักษณะเดียวกัน หรือความผิดใน
ลักษณะทีใ่ กล้เคียงกันมาแล้วหรือไม่ และตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานทัว่ ไป
ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้กระท�ำความผิด ได้มีเหตุอันควรเชื่อหรือมีความ
คาดหมายอันสมควรว่า ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานระดับสูงของนิติบุคคล
ได้มอบอ�ำนาจหรืออนุญาตให้กระท�ำความผิดดังกล่าว (มาตรา 12.3 (4)12)
ง. การกระท�ำโดยประมาทของนิตบิ คุ คลใช้หลักทัว่ ไปเรือ่ งการกระท�ำ
โดยประมาทมาพิจารณา ถ้าความประมาทเป็นองค์ประกอบด้านจิตใจ และ
ไม่อาจหาองค์ประกอบด้านจิตใจได้จากตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของ
นิตบิ คุ คล นิตบิ คุ คลจะมีองค์ประกอบด้านจิตใจได้เมือ่ พฤติกรรมโดยรวมของ
ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิตบิ คุ คลเป็นพฤติกรรมประมาท นอกจากนี้
ความประมาทของนิติบุคคลพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า การควบคุม
จัดการหรือก�ำกับดูแลพฤติกรรมของตัวแทน ลูกจ้างหรือพนักงานของ
(d) proving that the body corporate failed to create and maintain
a corporate culture that required compliance with the
relevant provision.
12
Section 12.3 Fault elements other than negligence
(4) Factors relevant to the application of paragraph (2) (c) or (d)
include:
(a) whether authority to commit an offence of the same or a
similar character had been given by a high managerial
agent of the body corporate; and
(b) whether the employee, agent or officer of the body
corporate who committed the offence believed on
reasonable grounds, or entertained a reasonable expectation,
that a high managerial agent of the body corporate would
have authorised or permitted the commission of the offence.
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นิติบุคคลไม่เพียงพอหรือไม่มีระบบที่เพียงพอส�ำหรับการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในนิติบุคคลนั้น (มาตรา 12.413)
จ. นิติบุคคลอาจอ้างความส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริงได้ หากตัวแทน
ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคลผู้ซึ่งกระท�ำความผิดมีเหตุอันควรเชื่อ
โดยผิดพลาดว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำของตนนั้นไม่ได้ก่อให้
เกิดความผิด และนิติบุคคลพิสูจน์ได้ว่า ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
(due diligence) ในการหลีกเลีย่ งการกระท�ำนัน้ (มาตรา 12.5 (1) (a) (b)14)
13

Section 12.4 Negligence
(1) The test of negligence for a body corporate is that set out in
section 5.5.
(2) If:
(a) negligence is a fault element in relation to a physical element
of an offence; and
(b) no individual employee, agent or officer of the body corporate
has that fault element;
		 that fault element may exist on the part of the body corporate
if the body corporate’s conduct is negligent when viewed
as a whole (that is, by aggregating the conduct of any number
of its employees, agents or officers).
(3) Negligence may be evidenced by the fact that the prohibited
conduct was substantially attributable to:
(a) inadequate corporate management, control or supervision
of the conduct of one or more of its employees, agents or
officers; or
(b) failure to provide adequate systems for conveying relevant
information to relevant persons in the body corporate
14
Section 12.5 Mistake of fact (strict liability)
(1) A body corporate can only rely on section 9.2 (mistake of fact
(strict liability)) in respect of conduct that would, apart
from this section, constitute an offence on its part if:
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แต่ถา้ นิตบิ คุ คลนัน้ มีการควบคุมจัดการหรือก�ำกับดูแลพฤติกรรมของตัวแทน
ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคลไม่เพียงพอ หรือไม่มีระบบที่เพียงพอ
ส�ำหรับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในนิติบุคคลนั้น
ถือได้ว่า นิติบุคคลนั้นไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ (มาตรา 12.5 (2)
(a) (b)15)
ฉ. นิติบุคคลไม่อาจอ้างเหตุแทรกแซงจากบุคคลที่สามอันท�ำให้การ
กระท�ำไม่ครบองค์ประกอบด้านกายภาพได้ หากบุคคลที่สามนั้นคือตัวแทน
ลูกจ้าง หรือพนักงานของนิติบุคคล (มาตรา 12.616)
(a) the employee, agent or officer of the body corporate who
carried out the conduct was under a mistaken but reasonable
belief about facts that, had they existed, would have meant
that the conduct would not have constituted an offence;
and
(b) the body corporate proves that it exercised due diligence
to prevent the conduct
15
Section 12.5 Mistake of fact (strict liability)
(2) A failure to exercise due diligence may be evidenced by the fact
that the prohibited conduct was substantially attributable to:
(a) inadequate corporate management, control or supervision
of the conduct of one or more of its employees, agents or
officers; or
(b) failure to provide adequate systems for conveying relevant
information to relevant persons in the body corporate
16
Section 12.6 Intervening conduct or event
A body corporate cannot rely on section 10.1 (intervening conduct
or event) in respect of a physical element of an offence brought about by
another person if the other person is an employee, agent or officer of the body
corporate
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ส่วนที่สาม

ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
และบทสันนิษฐานความรับผิด
จากทีไ่ ด้อธิบายในส่วนทีส่ องเกีย่ วกับความรับผิดของนิตบิ คุ คลจะเห็น
ได้วา่ หลักเกณฑ์เกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาของนิตบิ คุ คลได้ถกู ก�ำหนดไว้
โดยละเอียดในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code Act
1995) และเพิ่มหลักการพิสูจน์โดยน�ำเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ในการ
พิจารณาประกอบ แต่ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2538 (Criminal Code
Act 1995) ไม่ได้บัญญัติถึงความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
และบทสันนิษฐานความผิดของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบ
กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ทัง้ ในระดับคอมมอนเวลล์ และระดับมลรัฐ
พบว่า มีบทบัญญัติก�ำหนดให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดในการกระท�ำของ
นิติบุคคล และในกฎหมายบางฉบับได้ก�ำหนดบทสันนิษฐานความผิดของ
ผู้แทนนิติบุคคลไว้ โดยก�ำหนดข้อต่อสู้ให้ผู้แทนนิติบุคคลพิสูจน์ให้พ้นความ
รับผิดได้ ซึง่ ข้อต่อสูใ้ ห้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คลพิสจู น์ กฎหมายแต่ละฉบับต่างก�ำหนด
รายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ข้อต่อสูว้ า่ ไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น ไม่ได้ให้ความยินยอม
ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มทีห่ รือตามสมควรเพือ่ ยับยัง้ แล้ว หรือข้อต่อสูว้ า่
ไม่มีอ�ำนาจควบคุมหรืออิทธิพลในการตัดสินใจของนิติบุคคล มีข้อผิดพลาด
ที่สมเหตุสมผล ได้ตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ในการ
ก�ำหนดผู้แทนนิติบุคคลที่ต้องรับผิดในความผิดของนิติบุคคลก็ก�ำหนดไว้
แตกต่างกันในกฎหมายแต่ละฉบับ โดยก�ำหนดจากต�ำแหน่งของผู้แทนใน
นิติบุคคลจากอ�ำนาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคล หรือการเป็นตัวแทน
ที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอ�ำนาจจากนิติบุคคล
ตัวอย่างกฎหมายที่ก�ำหนดความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคลจ�ำแนก
ตามลักษณะการปกครอง มีดังนี้
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1. กฎหมายระดับคอมมอนเวลล์
1.1 Taxation Administration Act 1953
		 มาตรา 8 Y แห่ง Taxation Administration Act 1953
บัญญัติว่า
		 1.1.1 กรณีทนี่ ติ บิ คุ คลกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการใด
หรือกระท�ำสิ่งใด ซึ่งการกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการนั้น ก่อให้เกิดการ
กระท�ำความผิดเกีย่ วกับภาษีอากร ให้ถอื ว่าบุคคล (ไม่วา่ จะมีชอื่ เรียกอย่างไร
หรือไม่ว่าจะเป็นพนักงานของนิติบุคคลนั้นหรือไม่) ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การนิ ติ บุ ค คลนั้ น กระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ภาษีอากร และต้องรับโทษส�ำหรับความผิดนั้น (มาตรา 8 Y (1)17)
		 1.1.2 บุคคลที่ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีตาม (1.1.1) สามารถ
ยกข้อต่อสู้ต่อศาลได้ หากพิสูจน์ได้ว่า
		
(ก) ตนไม่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค�ำปรึกษา หรือ
เป็นธุระจัดหาให้เกิดการกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำของนิติบุคคลนั้น
(มาตรา 8 Y (2) (a)18)
17

Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(1) Where a corporation does or omits to do an act or thing the
doing or omission of which constitutes a taxation offence, a
person (by whatever name called and whether or not the person
is an officer of the corporation) who is concerned in, or takes
part in, the management of the corporation shall be deemed to
have committed the taxation offence and is punishable
accordingly
18
Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(2) In a prosecution of a person for a taxation offence by virtue of
subsection (1), it is a defence if the person proves that the
person:
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(ข) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ส่วนร่วมในการกระท�ำหรือการละเว้นการกระท�ำของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยรู้ (มาตรา 8 Y (2) (b)19)
		
(ค) เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต าม 1.1.1
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า พนักงานนิติบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
(มาตรา 8 Y (3)20)
		
(ง) ในมาตรานี้ พนักงานของนิติบุคคล หมายถึง
กรรมการหรือเลขานุการของนิตบิ คุ คล ผูพ้ ทิ กั ษ์ทรัพย์และผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ
ของนิติบุคคล ผู้บริหารตามกฎหมายบริษัท (Corporations Act 2001)
ผู ้ ช� ำ ระบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในกรณี เ ลิ ก นิ ติ บุ ค คล หรื อ ทรั ส ตี หรื อ
บุคคลอื่นที่บริหารจัดการในการประนอมหนี้ระหว่างนิติบุคคลกับบุคคลอื่น
(มาตรา 8 Y (4)21)
(a) did not aid, abet, counsel or procure the act or omission of
the corporation concerned; and
19
Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(2) In a prosecution of a person for a taxation offence by virtue
of subsection (1), it is a defence if the person proves that the
person:
(b) was not in any way, by act or omission, directly or indirectly,
knowingly concerned in, or party to, the act or omission of
the corporation
20
Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
(3) For the purposes of subsection (1), an officer of a corporation
shall be presumed, unless the contrary is proved, to be concerned
in, and to take part in, the management of the corporation
21
Section 8Y Liability of officers etc. of corporations
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2.

กฎหมายมลรัฐ Northern Territory
2.1 Waste Management and Pollution Control Act

บัญญัติว่า
		
2.1.1 กรณีที่นิติบุคคลกระท�ำความผิดตามกฎหมายนี้
บุคคลทุกคนที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการ (director) หรือเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการนิติบุคคลนั้น ถือว่ากระท�ำความผิดด้วย (มาตรา 91 (1)22)
		
2.1.2 บุคคลตาม 2.1.1 ที่ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยสามารถ
ยกข้อต่อสู้ในคดีต่อศาลได้ หากพิสูจน์ได้ว่า
			 (ก) นิติบุคคลที่กระท�ำความผิดมีข้อต่อสู้คดีในศาล
ในความผิดเดียวกันนี้ (มาตรา 91 (2) (a)23)
(4) In this section, officer, in relation to a corporation, means:
(a) a director or secretary of the corporation;
(b) a receiver and manager of property of the corporation;
(ba) an administrator, within the meaning of the Corporations
Act 2001, of the corporation;
(bb) an administrator of a deed of company arrangement
executed by the corporation under Part 5.3
A of that Act;
(d) a liquidator of the corporation appointed in a voluntary
winding up of the corporation; or
(e) a trustee or other person administering a compromise or
arrangement made between the corporation and another
person or other persons
22
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(1) Where a body corporate commits an offence against this Act,
every person who is a director of or who is concerned in the
management of the body corporate is to be taken to have
committed the same offence
23
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
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			 (ข) การกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำที่ก่อให้เกิด
ความผิดนั้นมิใช่เกิดจากการกระท�ำในหน้าที่ มิใช่การกระท�ำที่ได้รับอนุญาต
หรือโดยความยินยอมของจ�ำเลย (มาตรา 91 (2) (b)24)
		 (ค) จ�ำเลยไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรคาดหมายได้ว่า
จ�ำเลยรู้ว่าได้มีการกระท�ำความผิด หรือมีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นและ
จ�ำเลยได้ใช้การด�ำเนินการอย่างมีขั้นตอน เพื่อป้องกันหรือหยุดการกระท�ำ
ความผิดนั้น (มาตรา 91 (2) (c)25) หรือ
			 (ง) จ� ำ เลยได้ ใช้ ค วามพยายามตามสมควรแล้ ว
แต่ไม่อาจยับยั้งการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลได้ (มาตรา 91 (2) (d)26)
(2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by
virtue of subsection (1) if the defendant establishes that:
(a) the body corporate had, under this Act, a defence to the
offence that the defendant is, apart from this section, to be
taken to have committed;
24
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by
virtue of subsection (1) if the defendant establishes that:
(b) the act or omission that constituted the offence took place
without the defendant’s authority, permission or consent;
25

Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by
virtue of subsection (1) if the defendant establishes that:
(c) the defendant did not know, and ought not reasonably be
expected to have known, that the offence was to be or was
being committed and took all reasonable steps to prevent
or stop the commission of the offence; or
26
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(2) It is a defence to a prosecution for an offence committed by
virtue of subsection (1) if the defendant establishes that:
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			 2.1.3 บุคคลตาม 2.1.1 อาจถูกด�ำเนินคดีและวินิจฉัยว่ามี
ความผิ ด ได้ ไม่ ว ่ า นิ ติ บุ ค คลนั้ น จะถู ก ฟ้ อ งร้ อ งด� ำ เนิ น คดี หรื อ ศาลได้
วินิจฉัยว่านิติบุคคลมีความผิดหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 91 (3)27)
			 2.1.4 ไม่ว่าในกฎหมาย Waste Management and
Pollution Control Act หรือ กฎหมาย Environmental Offences and
Penalties Act จะบัญญัติไว้อย่างไร บุคคลไม่อาจถูกลงโทษจ�ำคุกส�ำหรับ
ความผิ ด โดยไม่ ถู ก วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ค วามผิ ด ได้ ยกเว้ น ในกรณี ที่ บั ญ ญั ติ ไว้
ตาม 1.1.1 (มาตรา 91 (4)28)
อย่างไรก็ตาม ภาระการพิสูจน์ของผู้แทนนิติบุคคลจะต้องเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ หากกฎหมาย
ไม่ได้ก�ำหนดชัดแจ้งว่าเป็นภาระของจ�ำเลยในการพิสูจน์ข้อกฎหมาย (legal
burden) ภาระการพิสูจน์จะเป็นเพียงภาระในการแสดงพยานหลักฐาน
เท่านั้น (evidence burden) และมาตรฐานการพิสูจน์ของจ�ำเลยต้องเป็น
(d) the defendant could not by the exercise of reasonable
diligence have prevented the commission of the offence
by the body corporate
27
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(3) A person may be proceeded against and found guilty under a
provision in pursuance of subsection (1) whether or not the body
corporate has been proceeded against or found guilty under the
provision
28
Section 91 Director may be liable for offence of body corporate
(4) Notwithstanding anything in this Act or the Environmental
Offences and Penalties Act , a person is not liable to be
punished by imprisonment for an offence if the person would
not have been found guilty of the offence except for
subsection (1).

อภิมุข สุขประสิทธิ์
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การพิสูจน์แบบการชั่งน�้ำหนักความเป็นไปได้ (balance of probabilities)
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

บทสรุป
จากการศึกษากฎหมายประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับความรับผิด
ทางอาญาของนิติบุคคล และผู้แทนนิติบุคคล และบทสันนิษฐานให้ผู้แทน
นิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญา จะเห็นได้ว่า หลักสันนิษฐานว่าด้วยผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)
ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 39 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นหลักการที่ประเทศออสเตรเลีย
ได้ให้ความส�ำคัญและยอมรับ ทัง้ ในระดับคอมมอนเวลล์ และระดับมลรัฐ และ
การทีป่ ระเทศออสเตรเลียเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political
Rights - ICCPR) ซึ่งข้อ 14 (2)29 ของ ICCPR ได้บัญญัติว่า บุคคลที่
ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่า
เป็ น ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ จ นกว่ า จะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า มี ค วามผิ ด ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
ท�ำให้ผู้จัดท�ำเอกสารวิชาการส่วนบุคคลตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญของ
ประเทศออสเตรเลียต่อหลักสันนิษฐานฯ ดังกล่าว
ผู้เขียนมีความเห็นว่า ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ตลอดจนเป็นแนวทางในการยกร่างบทบัญญัติในลักษณะนี้ขึ้นโดยควรค�ำนึง
29

International Covenant of Civil and Political Rights
Article 14
(2) Everyone charged with a criminal offence shall have the right to
be presumed innocent until proved guilty according to law
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ถึงหลักความเป็นธรรมและหลักการที่ควรจะเป็น โดยหลักการที่ส�ำคัญคือ
ควรเอาผิดกับนิติบุคคลที่กระท�ำผิดก่อนในขณะเดียวกันไม่ควรที่จะก�ำหนด
ให้ผู้แทนนิติบุคคลต้องรับผิดในความผิดที่นิติบุคคลกระท�ำในลักษณะที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าในบางกรณีการ
ก�ำหนดบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลยังอาจ
มีความจ�ำเป็นอยู่

เอกสารอ้างอิง
1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights)
2. กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
(International Covenant of Civil and Political Rights ICCPR)
3. Criminal Code Act 1995
4. Taxation Administration Act 1953
5. Waste Management and Pollution Control Act
6. Environmental Offences and Penalties Act
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