สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2554
แด่ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

กระบวนการยุตธิ รรมเป็นคำทีส่ ำคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยงั มีความรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งทีห่ า่ งไกลจากการ
ดำเนินชีวติ ตามปกติของผูค้ นโดยทัว่ ไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ทีจ่ ริงคำว่ากระบวนการยุตธิ รรม
เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน
จะไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ
ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ได้ไม่นานนัก แต่มคี วามมุง่ มัน่
และตั้งใจจริงที่จะเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุติธรรมในลักษณะคู่ขนานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเริ่มที่จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง หากในอนาคตองค์กรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำเนิน
งานนี้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ที่สำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา เชื่อถือ
เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล
กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำรงความ
เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม
มีนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
* ถอดเทปคำกล่าวอำนวยพรโดย ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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องคมนตรี
องคมนตรี
รองราชเลขาธิการ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ สัตย์สงวน    อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
			         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล   อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ   คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์   อดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					
และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์ สหชาติ พิพิธกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
คุณอภิเษก มณเฑียรวิเชียรฉาย  ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern History)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะนำข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน“  ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้องกับ
ความรู้ความ   ชำนาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน   หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ   จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับถัดไป

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์

ปริญญาเอกสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon)
ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร์),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAïD Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
แพทยศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diplome d Etudes approfondies University
d Aix-Marseille III, France,
Docteur de Troisime Cycle University de
Droit, d Economie et des Sciences
d Aix-Marseille, France.

รศ.ดร. พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

B.A. (International Studies),
The American University
MPA (Public Policy and Management),
The Ohio State University
Ph.D. (Public Policy Analysis and
Administration), Saint Louis University

ศ.ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ

Ph.D. (Chemistry),
Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),
Chiang Mai University

อาจารย์ ดร. นพพล วิทย์วรพงษ์

P.P.E. (University of Oxford)
M. Phil. (Economic Development)
University of Bath
Ph.D. in Economics
(University of North Carolina, Chapel Hill)

ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)
LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)
S.J.D. (Wisconsin)

คุณเขตขัณฑ์ ดำรงไทย

พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,
M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทรงมีพระเมตตารับสิ่งของที่บุคคลากรของจุฬาลงกรณ์นำมาทูลเกล้าถวาย รวมทั้งกระเช้าของขวัญซึ่ง ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
ได้ร่วมทูลเกล้าถวายในโอกาสเดียวกัน

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระกรุณาธิคุณและพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระรูป
ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา ในโอกาสที่ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้ถวายการบรรยายพิเศษ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔
จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์

อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในงานเสวนาทางวิชาการ “เสวนา รศ ๑๑๒ ครบ ๑๑๘ ปี”
ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่ ว นหนึ่ ง ได้ ร่ ว มกั นถ่ า ยภาพเป็ นที่ ร ะลึ ก กั บ ฯพณฯ ประธานรั ฐ สภา
(ท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ล้นเกล้า
รัชกาลที่ ๗

ภาพที่ระลึกในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของรัฐสภาอีกภาพหนึ่ง

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ขณะรับ
ของที่ระลึกจาก ฯพณฯ ประธานรัฐสภา (ท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)
ในโอกาสนำคณะนิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เข้ า รั บ ฟั ง โอวาทและ
เยี่ยมชมกิจการของรัฐสภา

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ในโอกาสนำคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนกว่า 300 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการของรัฐสภาโดยได้รับอนุญาตเป็น
กรณีพิเศษจาก ฯพณฯ ประธานรัฐสภา (ท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) ให้
เข้าฟังโอวาทและได้รับประสบการณ์ตรงในการประชุมรัฐสภาในห้อง
ประชุมจริง

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ขณะกำลัง
กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภา (ท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)
ในโอกาสนำคณะนิสิตจำนวนกว่า 300 คนเข้าเยี่ยมชมกิจการของรัฐสภา

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ถ่ายภาพ
ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนำคณะนิสิตเข้าเยี่ยมชม
กิจการของรัฐสภา

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ
ขณะกล่าวรายงานต่อ ฯพณฯ ประธานรัฐสภา

ฯพณฯ ประธานรัฐสภา (ท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) กล่าวต้อนรับ
อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ และคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของรัฐสภา

ภาพบรรยากาศขณะรับฟังโอวาทจาก ฯพณฯ ประธานรัฐสภา
และรับชมวิดิทัศน์กิจการของรัฐสภาไทย

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เป็นผู้มอบ
ของที่ระลึกแด่ ฯพณฯ ประธานรัฐสภา (ท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)
เนื่องในโอกาสนำคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมกิจการ
ของรัฐสภาไทย
อีกภาพของบรรยากาศขณะรับฟังโอวาทจาก
ฯพณฯ ประธานรัฐสภา

ภาพบรรยากาศในมุมกว้างขณะเข้ารับฟังโอวาทจาก
ฯพณฯ ประธานรัฐสภา

ฯพณฯ ประธานรัฐสภา (ท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) มอบของที่ระลึก
ให้กับ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ผู้นำคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ หัวหน้าพรรครักษ์สันติ หนึ่งใน
ว่าที่ผู้นำทางการเมืองที่สังคมขณะนั้นคาดหมายว่าจะมีบทบาทนำกำลัง
แสดงวิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ กั บ นิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ลงทะเบี ย น
ในรายวิชา “สังคมและวัฒนธรรม” ได้มีโอกาสซักถามและร่วมกิจกรรม
OXFORD STYLE DEBATE ซึ่งอาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ จัด
ขึ้นให้นิสิตในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (FIRST VOTE) ได้มีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเลือกผู้สมัครโดยอิสระ

ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ หัวหน้าพรรครักษ์สันติ ใน
โอกาสเป็นวิทยากร และเข้าร่วมกิจกรรม OXFORD STYLE DEBATE

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรค
รักประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมโต้วาทีเชิงวิชาการในรูปแบบ OXFORD
STYLE DEBATE ซึ่งอาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนรายวิชา “สังคมและวัฒนธรรม” เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาส
เรียนรู้ประชาธิปไตยโดยตรงจากว่าที่ผู้นำทางการเมืองของสังคมประกอบ
การตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

คณาจารย์และนิสิต ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
หัวหน้าพรรครักษ์สันติ ในโอกาสให้เกียรติร่วมกิจกรรม OXFORD
STYLE DEBATE ซึ่งอาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ริเริ่มให้นิสิต
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (FIRST VOTE) ได้ซักถาม
ข้อมูลประการตัดสินใจ
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ รับเชิญเป็นผู้ร่วมอภิปรายในโครงการเสวนาทางวิชาการ
ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริหาร มูลนิธิอัศนี พลจันทร์ ได้
ร่วมประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ กับประธานมูลนิธิ คุณยืนหยัด ใจสมุทร
และกรรมการบริหารอื่นๆ อาทิ คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา คุณธาริต เพ็งดิษฐ์
คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร เป็นต้น

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติ
รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ

เข้าเยี่ยมคารวะและมอบเอกสารการวิจัย

ซึ่งได้ทุนสนับสนุนจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เยี่ยม
คารวะและนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการติดสินใจของคณะรัฐมนตรี
มอบให้กับ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ขณะสนทนากับ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีฯ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ถ่ายภาพ
ร่วมกับ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ขณะ
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายแพทย์สุรวิทย์
คนสมบูรณ์)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ขณะเข้าเยี่ยม
คารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ กำลัง
สนทนากับ น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กำลังสนทนากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายประชา พรหมนอก)
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ขณะเข้า
เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ประธานรัฐสภา (ท่านสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ กำลัง
สนทนากับ นายวิทยา บุรณสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กำลังสนทนากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ขณะกำลังสนทนากับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (คุณสุกุมล คุณปลื้ม) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบเอกสาร
การวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่อง
คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ขณะ
กำลังสนทนากับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมพิเศษ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พล ต.อ.วัชรพล
ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
ของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบกระเช้า
ของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
หนึ่งในคณะผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ นำคณะนิสิต เข้าเยี่ยมชมกิจการของ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

นิสิตกำลังตั้งคำถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายพิเศษ ของ
นายนิพิทธ อินทรสมบัติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ได้รับ
เชิญเข้าร่วมรายการสนทนาประเด็นทางการเมืองในการเลือกตั้ง
ทั่วไป 2554 ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท 11)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ขณะกล่าวรายงาน
และกล่าวต้อนรับนายนิพิทธ อินทรสมบัติ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ นำคณะนิสิตเข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์สยาม (SIAM MUSEUM)

ขบวนทหารกองเกียรติยศกำลังเชิญธงชาติไทยในยุคสมัยต่างๆ แสดงต่อผู้มีเกียรติที่
เข้าร่วมการเสวนา รศ ๑๑๒ ครบ ๑๑๘ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ
พระบรมราชานุสาวรีย์ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ สมเด็จพระปิยะมหาราช ในบริเวณป้อม
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

MR.STIG ANDERSEN ท่านกงศุลกิติมศักดิ์เดนมาร์ก ประจำประเทศไทยและ
เลขานุการส่วนตัวถ่ายภาพร่วมกับ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ในฐานะผู้ร่วมอภิปรายใน
งานเสวนา รศ ๑๑๒ ครบ ๑๑๘ ปี ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพทหารกองเกียรติยศขณะเชิญธงชาติไทยยุคสมัยต่างๆ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วย
ปัญหาของเมือง ในชื่อภาษาอังกฤษ คือ (UN) ANTICIPATED FUTURE ซึ่ง
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬา ร่วมดำเนินการกับคณะสถาปัตยกรรมของ
มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในนิวยอร์คและบัวโนส ไอเรส ประเทศอาเจนติน่า

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ขณะกล่าวต้อนรับและรายงานประวัติของวิทยากรต่อ
นายโฆษิต สุวินิจจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ในโอกาสบรรยายพิเศษให้กับนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อโทรทัศน์
ประเภทการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวการสืบสวนสอบสวนการทุจริตคอรัปชั่น ของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับข้าราชการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้รับโล่ห์รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นสาขานักวิชาการของโรงเรียน
มักกะสันพิทยา ในภาพขณะรับโล่ห์จากท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554
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วารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารราย 6 เดือน มีวตั ถุประสงค์สำคัญใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ในเชิง
สหวิทยาการ ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพมิ พ์โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามรูค้ วามชำนาญเฉพาะด้าน
การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป
สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย www.thaijustice.org,
www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ
เขียนเชิงวิชาการและระบบการอ้างอิง (references) ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลทัว่ ไป
ทัง้ นีห้ ากท่านผูใ้ ดประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ สามารถ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-98700-2 ซึ่งในนามของ
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ ขอให้สตั ยาบันทีจ่ ะดำเนินกิจกรรมทุกประการบนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
เพื่อความเป็นธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร  วาณิชวิวฒ
ั น์
กรรมการผูอ้ ำนวยการ  ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย
บรรณาธิการ

ฉบับนี้ถือเป็นวารสารที่ใช้เวลาในกระบวนการจัดพิมพ์ยาวนานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลเพียงประการ
เดียว คือ ภารกิจที่บ่าท้นเข้ามาตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ไม่เพียงเฉพาะบรรณาธิการแต่รวมไปถึงบรรดาผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ต่างมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันใน
หลายส่วน สำหรับกรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานเกี่ยว
กับต้นฉบับและการปรับแก้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการนั้นได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็น
“กรรมการที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมด้านกฎหมาย รวมไปถึงเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้กับ
ประธานรัฐสภาอีกหนึ่งตำแหน่ง”
กระนั้นก็ตามสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่ยากต่อการคาดหมาย ดังเช่น “วิกฤตการณ์มหา
อุทกภัย” ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติการจัดพิมพ์และประสานงานต่างๆ ต้อง
ชะงักงันลง เมื่อปัญหาได้เริ่มคลี่คลายทางกองบรรณาธิการมิได้รอคอยให้เวลาทอดยาวออกไปอีก แต่ได้เร่ง
กระทำทุกวิถีทางเพื่อให้การจัดพิมพ์วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ฉบับที่ปรากฏนี้เป็นผลสัมฤทธิขึ้นมา
โดยกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) นับแต่อดีตท่านประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ คือ คุณ ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ รวมไปถึง ท่านผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในปัจจุบัน
คือ คุณ ไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน (คุณ สรัญ รังคสิริ)
เป็นอย่างสูง ที่ยังคงกรุณาเห็นความสำคัญของการจัดทำวารสารฯ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่สังคมไทยอย่าง
ต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา
เนื้อหาสำคัญในฉบับนี้ทางกองบรรณาธิการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี ได้กรุณาประทานหนังสืออันมีคุณค่าว่าด้วย “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” เพื่อให้กอง
บรรณาธิการได้นำมาจัดพิมพ์ครบถ้วนทั้งเล่ม ขณะเดียวกันทางบรรณาธิการเองได้ร่วมนำเสนอความเห็น
เป็นบทความในเชิงวิชาการต่อกรณีกฎหมายสำคัญในชื่อว่า “มาตรา ๑๑๒ ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา” พร้อม
กันนี้ได้นำบทความที่น่าสนใจของบุคคลต่างๆ ที่นำเสนอเข้ามาให้ทางผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ได้
ทำการประเมินคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่อีกหลายบทความ
คณะผู้จัดทำและกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเชื่อมั่น
ว่าการยึดมั่นอยู่ในหลักการเพื่อการนำเสนอแนวความคิดเห็นข้อเขียนที่เป็นทางเลือกให้กับสังคมดังปฏิบัติ
สืบเนื่องมานี้จะเป็นคุณูปการต่อสังคมและบ้านเมือง หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะคำแนะนำประการใด
ขอได้อย่าลังเลที่จะให้โอกาสพวกเราได้รับทราบ ซึ่งช่องทางในขณะนี้ในการติดต่อสื่อสารกับทางศูนย์
ศึ ก ษาวิ จั ย ฯ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ได้ แ ก่ ก ารติ ด ต่ อ กั บ บรรณาธิ ก ารได้ โ ดยตรงทั้ ง ทางอี เ มลล์ :
a.wanichwiwatana@gmail.com หรือติดตามได้ทางทวิตเตอร์ (twitter) ในการติดตาม @DoctorAmorn

		

หลักนิติธรรม

หน้า

1		

โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์  กรัยวิเชียร (องคมนตรี)

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในชั้นสอบสวน : ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจปราบปราบยาเสพติด 1

65

โดย  เลอพร  มหิพันธุ์

มุมมองทางสังคมวิทยาต่อความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะ

83	

โดย  น.ส. ประพาฬรัตน์  สุขดิษฐ์

การมีส่วนร่วมของบุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี

101	

โดย  นายกิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ และคณะ

มาตรา ๑๑๒ ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา

117

โดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์

อำนาจดุลพินิจในการย้ายข้าราชการ
โดย  สุรชัย  รัตนกรกุล

125

หลักนิติธรรม
(THE RULE OF LAW)
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี

หลักนิติธรรม
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โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี

บทนำ

สังคมแห่งความเป็นธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นสังคมในอุดมคติที่ทุกคนปรารถนา
มนุษย์พยายามแสวงหาและสร้างหลักการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อไปสู่สังคมอุดมคตินั้น หลักนิติธรรมหรือ
THE RULE OF LAW ก็เป็นหลักพื้นฐานประการหนึ่งแห่งกฎหมายที่นักกฎหมายจากทั่วโลกให้ความ
สนใจมากและพยายามที่จะนำหลักการนี้ไปปรับใช้ประเทศของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
THE RULE OF LAW ไม่ใช่คำใหม่ในสังคมไทย๑ แต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้จักคำนี้มานาน คน
ทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำนี้หรืออาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปและยิ่งในปัจจุบันมีการ
พู ด ถึ ง เรื่ อ งนี้ กั น มากในสั ง คมไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ได้ มี ก ารนำหลั ก นิ ติ ธ รรมมาบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เรานักกฎหมาย
ทั้งหลายจะให้ความสนใจและศึกษาให้ถ่องแท้ว่าหลักนิติธรรมคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร นำไป
ใช้ทางปฏิบัติอย่างไร ได้ผลหรือไม่เพียงใดในการสร้างความสงบสุขในสังคม เพื่อความเข้าใจที่ถูก
ต้องและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในที่สุด.

หลักนิติธรรมคืออะไร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้คำแปลของ “นิติธรรม” ไว้ว่า “หลัก
พื้นฐานแห่งกฎหมาย”.
พจนานุกรมให้คำแปลไว้เพียงเท่านี้ มิได้ให้คำอธิบายความหมายแต่อย่างใดจึงยังไม่กระจ่าง
ชัดว่า หลักนิติธรรมคืออะไร หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่ว่ามีอะไรบ้างแล้วการปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือ
ได้ว่าถูกต้องและเป็นไปตามหลักนิติธรรม.	
หลักนิติธรรม หรือที่คนส่วนใหญ่แปลว่า หลักการปกครองโดยกฎหมายนั้น เป็นแนวคิดที่
มีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ เกิดจากการค้นหาหลักการปกครองที่ดีที่สุด เพลโต้ (Plato
429-348 B.C.) นักปราชญ์ชาวกรีกผู้เคยเสนอว่า การปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองโดยราชาปราชญ์
๑

ในประเทศไทย มีการพูดถึงคำว่า “THE RULE OF LAW” ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยศาตราจารย์ วิกรม เมาลานนท์ ในคำ
แปลบัญญัติเอเธนส์ ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ (Act of Athens 1955) : ดุลพาห ๒ (เล่มที่ ๑๒ ธันวาคม, ๒๔๙๘ หน้า ๘๑ – ๘๕), หลังจากนั้น THE
RULE OF LAW ก็อยู่ในความสนใจของสังคมไทยเรื่อยมา โดยเฉพาะในแวดวงกฎหมาย มีการตื่นตัวหาคำแปลต่างๆนานา เช่น หลัก
กฎหมาย, ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย, นิติธรรมวินัย, หลักธรรมแห่งกฎหมาย, นิติสดมภ์ ฯลฯ แต่ท้ายที่สุด คำแปลที่เป็นที่ยอมรับและ
เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปก็คือคำว่าหลัก “นิติธรรม” นั่นเอง.
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(Philosopher King) ซึ่งเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรมประจำใจ ปกครองบ้านเมืองด้วยความถูก
ต้องชอบธรรมแต่สุดท้ายแล้วเพลโต้ก็ไม่สามารถหาคนที่สมบูรณ์แบบพอที่จะเป็นราชาปราชญ์ได้ ใน
บั้นปลายชีวิตเพลโต้จึงหันมาให้ความสำคัญกับ “กฎหมาย” โดยเสนอว่า กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดและ
การปกครองจะต้องดำเนินตามกฎหมาย หากสังคมสามารถสร้างระบบกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมขึ้น
มาให้คนประพฤติปฏิบัติตามได้ แม้แต่ความชั่วก็ยังอาจจะมีทางทำความดีขึ้นมาได้เช่นกัน.๒
ต่อมา อริสโตเติล (Aristotle 384-322 B.C.) ศิษย์เอกของเพลโต้ก็ได้นำความคิดนี้มาขยายต่อ
โดยเสนอว่า การปกครองโดยกฎหมายเป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากกว่าการปกครองโดยมนุษย์ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ใดก็ตาม (…the rule of law, …is preferable to that of any individual.).๓
หลักการปกครองที่ดีที่สุด คือ การปกครองโดยราชาปราชญ์ของกรีกนี้ น่าจะเปรียบเทียบได้
กับ “ทศพิธราชธรรม” ธรรมะ ๑๐ ประการของพระมหากษัตริย์ในการปกครองพสกนิกรในพระองค์
โดยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทศพิธราชธรรมประการสุดท้าย คือ “อวิโรธน์” (ความไม่คลาดธรรม)
อั น มี ค วามหมายว่า พึงปกครองโดยยึดมั่นในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งชอบธรรมอั น เป็ น อมตะธรรมแห่ ง การ
ปกครองโดยแท้ น่าคิดว่าจะนำเอา “อวิโรธน์” มาปรับใช้ในหลักนิติธรรมปัจจุบันของไทยได้หรือไม่
เพียงใด?

ที่มาดั้งเดิมของหลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW)
แนวความคิดเรื่อง THE RULE OF LAW เริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นที่ประเทศอังกฤษในคริสต์
ศตวรรษที่ ๑๓ โดยปรากฏหลักเกณฑ์อยู่ในกฎบัตรแมกนาคาร์ตา (MAGNA CARTA) ค.ศ. ๑๒๑๕๔
๒

Plato. The Law (Trans. T.j. Saunders, Penquin Classic,1975), อ้างใน ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เดือนตุลา,
๒๕๔๘),หน้า ๑๑๐-๑๑๕.
๓
Aristotle, Politics (Trans. Jowett, 1926). อ้างใน ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, “หลักนิติธรรม”, รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๙๐ ปี ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๒๓.
๔
แมกนาคาร์ตานี้เป็นกฎบัตรสำคัญ (The Great Charter) ที่เกิดจากสัญญาระหว่างพระเจ้าจอห์นที่ ๑ แห่งกรุงอังกฤษกับบรรดาขุนนาง
ผู้ครองแคว้นต่างๆ ในอังกฤษ ลงนามเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๒๑๕ ที่ทุ่งหญ้ารันนี่มีด (Runnymede) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเมืองชะรี
(Surrey) กฎบัตรนี้ส่งผลให้ข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพระเจ้ากรุงอังกฤษกับบรรดาขุนนางผู้ครองแคว้นต่างๆ หลายเรื่องยุติลง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเรียกเก็บภาษีอากรอย่างหฤโหดเกินกว่าที่ประชาราษฎร์จะทนได้และการถูกกดขี่ต่างๆ จากข้าราชบริพารใน
องค์ที่ลุแก่อำนาจ สัญญาซึ่งเป็นกฎบัตรนี้มีผลทำให้พระมหากษัตริย์ทรงจำยอมรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎรและทรงยอมรับพระองค์
ให้อยู่ภายใต้กฎบัตรนี้ ซึ่งหลักการเหล่านี้ต่อมาก็กลายเป็นหลักการสำคัญในหลักนิติธรรมปัจจุบันและถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่มี
อิทธิพลต่อประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอังกฤษซึ่งนำมาสู่กฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน และเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าเมื่อพระ
เจ้าจอห์นที่ ๑ ทรงลงพระนามในกฎบัตรสำคัญแมกนาคาร์ตาครั้งนั้นแล้ว บรรดาขุนนางทั้งหลายก็ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์
ตามเดิมต่อไป แต่พระเจ้าจอห์นที่ ๑ ทรงตระบัดสัตย์ โดยทรงประกาศว่า กฎบัตรนี้เป็นโมฆะ เพราะพระองค์ทรงถูกข่มขู่ให้ลงพระนาม
อย่างไรก็ตามพระเจ้าจอห์นที่ ๑ สิ้นพระชนม์ในปีรุ่งขึ้น พระเจ้าเฮนรีที่ ๓ พระราชโอรสของพระเจ้าจอห์นที่ ๑ สืบราชสมบัติต่อมาตั้งแต่
พระชนม์มายุ ๙ พรรษา แต่ก็ไม่มีผู้ใดทักท้วงความไม่สมบูรณ์ของกฎบัตรแมกนาคาร์ตา จึงถือว่ากฎบัตรแมกนาคาร์ตานี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีของอังกฤษ (THE UNWRITTEN ENGLISH CONSTITUTION) และถือว่าเป็นพันธะผูกพันจำกัดพระ
ราชอำนาจของฝ่ายบริหาร (THE CROWN) ของพระประมุขอังกฤษทุกพระองค์มาตราบเท่าทุกวันนี้.
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อันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีของอังกฤษ๕ และได้รับการพัฒนาต่อมาจนเริ่มเป็นที่
รู้จักแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโดย ศาตราจารย์ เอ.วี.ไดซีย์ (Albert Venn Dicey) แห่ง
มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอังกฤษในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย
มหาราชินีนาถ ไดซีย์ได้ให้ความหมายของ THE RULE OF LAW ไว้อย่างกระจ่างชัด โดยกล่าวว่า
“THE RULE OF LAW” มีความสำคัญ ๓ ประการ คือ๖ :
ประการแรก ต้องไม่มีการใช้ระบบทรราชย์ กล่าวคือ บุคคลทุกคนพึงได้รับการพิจารณา
พิพากษาโทษโดยศาลยุติธรรม ไม่มีบุคคลใดจะถูกลงโทษ เว้นแต่บุคคลนั้นได้กระทำอันขัดต่อ
กฎหมายเท่านั้น การนำตัวบุคคลใดไปลงโทษโดยประการอื่นย่อมเป็นการมิชอบ.
ประการที่สอง บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย กล่าวคือไม่มีบุคคลใดอยู่
เหนือกฎหมายหรือมีอภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร ย่อมอยู่ภายใต้
กฎหมายของแผ่นดินและอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมตามปกติ.
และ ประการสุดท้าย รัฐธรรมนูญ (ของอังกฤษ) นั้นมิใช่เป็นที่มาแห่งกฎหมายหากแต่เป็นผล
แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย กล่าวคือ การที่บุคคลมีสิทธิ มีเสรีภาพประการต่างๆ นั้นหาใช่เพราะ
รัฐธรรมนูญยอมรับไม่ หากแต่เพราะมีศาลยุติธรรมยอมรับบังคับให้.
ความหมายทั้ง ๓ ประการของ “THE RULE OF LAW” ตามที่ไดซีย์ให้อรรถาธิบายนี้ได้รับ
ทั้งการสนับสนุนและวิพากษ์วิจารณ์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน๗.
๕

รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีของอังกฤษ (THE UNWRITTEN ENGLISH CONSTITUTION) มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง
เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่สำคัญบางฉบับเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย การบริหารราชการแผ่นดินและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง เช่น
Magna Carta 1215 (ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาอีกหลายครั้ง), The Petition of Right 1628 และ The Act of Settlement 1701 ส่วนที่สอง
เป็นคำวินิจฉัยคดีสำคัญบางคดีของศาลยุติธรรม และส่วนที่สามเป็นนิติประเพณีและแนวปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารราชการบ้านเมือง
เช่น Parliamentary Practices ส่วนรัฐธรรมนูญของนานาประเทศ รวมทั้งรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประเทศที่เคยตกเป็น
อาณานิคมของจักรภพอังกฤษ ล้วนแต่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บัญญัติขึ้นโดยรัฐสภา กำหนด
อำนาจอธิปไตยและการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่องค์กรสำคัญของรัฐ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของราษฎร ฯลฯ
๖
Albert V. Dicey, Introdution to the Study of the law of the Constitution (London:MacMillan, 1959), pp. 188-203.
๗
แนวคิดของไดซีย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าไม่สามารถสร้างหลักการทั่วไปของหลักนิติธรรมได้ เพราะไดซีย์อธิบายโดยมุ่งหมาย
เฉพาะแต่กรณีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอังกฤษเท่านั้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่หลายประเทศถือเอารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศและต้องมีการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ไดซีย์กลับสนับสนุนความมีอำนาจสูงสุด
ของระบบศาลมากกว่าความมีอำนาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไดซีย์อธิบายตามสภาพสังคมของอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบ
ศาลแข็งแกร่งมากที่สุดประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ไดซีย์ยังยอมรับเฉพาะอำนาจของศาลยุติธรรมเท่านั้น ไม่ยอมรับอำนาจและดุลพินิจของ
เจ้าพนักงานหรือระบบศาลชำนัญพิเศษ เนื่องจากถือว่าทุกคนเสมอภาคกันจึงสมควรได้รับการวินิจฉัยและพิพากษาจากศาลยุติธรรม
เหมือนกัน ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงในสังคมที่บุคคลและสถาบันในสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น มีสิทธิ อำนาจและหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไป การปฏิบัติต่อสิ่งที่ต่างกันด้วยมาตรฐานเดียวกันก็อาจก่อความอยุติธรรมขึ้นได้ อีกทั้งปัจจุบันระบบศาลชำนัญพิเศษก็เป็นที่
ยอมรับของหลายประเทศ เพราะปัญหาในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการของสังคม จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความ
ชำนาญเฉพาะด้านเพื่อให้การวินิจฉัยปัญหาอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้มากที่สุด มีผู้วิจารณ์ถึงขั้นว่าแนวความคิดของไดซีย์
ทำให้นักกฎหมายอังกฤษไม่ต้องการมีศาลปกครองและเป็นต้นเหตุทำให้ระบบกฎหมายปกครองของอังกฤษมีพัฒนาการล้าหลัง
อย่างไรก็ตาม นับได้ว่าไดซีย์เป็นผู้ที่บุกเบิกทำให้หลักนิติธรรมเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก.
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ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา แนวคิดเรื่อง “THE RULE OF LAW” ตาม
หลักกฎหมายอังกฤษนี้ได้รับการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและในเชิงลึกมากขึ้นแทบทั่วทุกมุมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกเสรี นักกฎหมายส่วนมากก็ถือเอา “THE RULE OF LAW” เป็นอุดมการณ์
ร่วมกันเพื่อต่อต้านลิทธิทรราชย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการขยายหลัก THE
RULE OF LAW ออกไปให้ครอบคลุมถึงการเสริมสร้างเกียรติศักดิ์ของมนุษย์และการคุ้มครองรักษา
สิทธิมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม แม้แต่ในคำปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่รับรองและ
ประกาศโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ ๒๑๗ เอ (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ก็ยังกล่าวถึง “THE RULE OF LAW” ไว้ด้วยว่า “...เป็นการจำเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความ
คุ้มครองโดยหลักนิติธรรม ถ้าไม่ประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบีบบังคับให้หาทางออกอันเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ด้วยการก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้านทรราชย์และการกดขี่...” ดังนั้น ปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในข่ายของ
“THE RULE OF LAW” จึงมิใช่มีเฉพาะแต่เรื่องระบบทรราชย์ดังที่ปรากฏมาแต่เดิม แต่ยังครอบคลุม
ไปถึงเรื่องต่างๆ ที่กระทบกระเทือนสิทธิมนุษยชนประการอื่นด้วย เป็นต้นว่า การแบ่งแยกชนชั้น
หรือเชื้อชาติในสังคมและจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา.

THE RULE OF LAW ในทางปฏิบัติของระบบกฎหมายอังกฤษปัจจุบัน
ลอร์ดวุลฟ์ (Lord Woolf) อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (The Master of the Rolls)
และอดีตประมุขตุลาการ (Lord Chief Justice) ของอังกฤษและเวลส์กล่าวว่า หลักนิติธรรมใช้บังคับได้
ผลดีในสหราชอาณาจักรก็เพราะระบบกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษได้รับการพัฒนาโดยรัฐสภา
และศาลยุติธรรมมาเป็นเวลาช้านานประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็คือ คุณภาพของระบบการ
ศาลยุติธรรม และระบบวิชาชีพกฎหมายของอังกฤษสูงมาก ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
โซลิ ซิ เ ตอร์ (Solicitor) หรือเนติบัณฑิต (Barrister) ได้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมที่ เ ข้ ม งวดกวดขั น และ
มีมาตรฐานสูงมาก ทั้งมีการแข่งขันกันอย่างจริงจัง แม้แต่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ยังต้องหมั่นฝึกฝน
ตนเองอยู่เสมอ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพของตนตลอดระยะเวลาที่ประกอบวิชาชีพนี้
ส่วนผู้พิพากษาศาลอังกฤษเองก็ได้รับการคัดเลือกจากบรรดาทนายความที่ประสบความสำเร็จอย่าง
รุ่งโรจน์ในการประกอบวิชาชีพทนายความมาแล้ว ยิ่งกว่านั้นผู้พิพากษาแต่ละท่านมีเกียรติประวัติใน
ด้านความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และครองตนโดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
ก่อนเป็นผู้พิพากษาอยู่แล้ว เมื่อเป็นผู้พิพากษาก็ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ของการเป็น
ทนายความมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาด้วย ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้พิพากษาศาลสูงสุดของ
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อังกฤษคนใดถูกลงโทษให้ออกจากตำแหน่งเลยในประวัติศาสตร์ของศาลอังกฤษ๘ บรรดาผู้พิพากษา
เหล่านี้เป็นผู้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นอิสระของศาลและเป็นผู้ที่ไร้มลทินมัวหมองโดย
สิ้นเชิง (total incorruptibility).๙
ทั้งนี้ ลอร์ดวุลฟ์ยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ THE RULE OF LAW ในภาคปฏิบัติไว้ว่า สังคม
ใดก็ตามจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขโดยอาศัยหลักนิติธรรมนั้น หลักนิติธรรมมีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง
ย่อมแล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละสังคมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า อย่างน้อย
ที่สุดในสังคมนั้นควรจะมี :
๑. ศาลที่จะพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทระหว่างบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกัน
๒. ผู้พิพากษาซึ่งมีความเป็นอิสระ ปราศจากอคติ และเป็นผู้มีความสามารถที่จะพิจารณาข้อ
พิพาทนั้นได้
๓. หลักการนั่งพิจารณาคดีและตัดสินข้อพิพาทภายในระยะเวลาอันสมควร
๔. วิธีการที่จะบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษา
๕. วิธีพิจารณาคดีของศาลที่เที่ยงธรรมและมีเหตุผล
๖. กฎหมายที่ศาลใช้วินิจฉัยต้องมีความแน่นอน ชัดเจน มีความพอดีและเป็นธรรม.

๘

สำหรับเรื่องจริยธรรมของผู้พิพากษาอังกฤษนั้น ประเทศอังกฤษดูจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ปัญหาเรื่องผู้พิพากษาศาลสูงสุดถูก
ฟ้องหรือถูกกล่าวหาว่ากินสินบาทคาดสินบนเลยตลอดระยะเวลา ๓๐๘ ปีที่ผ่านมา ในอดีตอังกฤษเคยประสบปัญหาเรื่องผู้พิพากษากิน
สินบาทคาดสินบนเหมือนกัน แต่นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๗๐๑ ซึ่งเป็นปีที่มีกฎหมายเกี่ยวกับสถานะและความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
ศาลสูงสุดเรียกว่า “ธิ แอคท์ เอิฟ เซ็ทเติลเมิ่นท์ ค.ศ.๑๗๐๑ (The Act of Settlement 1701) ตราขึ้นใช้บังคับ ก็เสริมความมั่นคงแก่สถานะผู้
พิพากษาศาลสูงสุดเป็นอย่างมาก ตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับนี้ ใครก็ตามถ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดแล้ว จะรับ
ราชการเป็นผู้พิพากษาอยู่ได้ตลอดชีพ ไม่มีเกษียณอายุ (แต่ปัจจุบันผู้พิพากษาศาลสูงสุดทุกท่านจะเกษียณเมื่ออายุครบ ๗๕ ปี) และเหตุที่
ปลดจากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุด มีเพียงสองประการคือ เมื่อรัฐสภาทั้ง ๒ สภา คือ สภาขุนนางและสภาผู้แทนราษฎรลงความเห็น
ต้องกันว่าผู้พิพากษาศาลสูงนายนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (misconduct) หรือไร้ความสามารถ (incapacity) เท่านั้น อันถือเป็น
การควบคุมจริยธรรมของผู้พิพากษาศาลอังกฤษโดยทางรัฐสภา เพราะในระบบผู้พิพากษาศาลอังกฤษนั้นไม่มีคณะกรรมการตุลาการ
กฎหมายฉบับนี้ยังใช้อยู่จนบัดนี้ ลอร์ดเดนนิ่ง (Lord Denning) อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของอังกฤษ เคยกล่าวว่า นับแต่บังคับ
ใช้กฎหมายฉบับนี้มา ก็ไม่เคยมีผู้พิพากษาศาลสูงนายใดถูกปลดออกจากตำแหน่งแม้แต่นายเดียว : Sir Alfred Denning, The Changing
Law, (London : Stevens and Sons, 1953), pp. 12-13., แม้ลอร์ดเดนนิ่งจะกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้นับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา ๕๖ ปีมาแล้ว
แต่ระหว่าง ๕๖ ปีที่ผ่านมานี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้พิพากษาศาลสูงสุดของอังกฤษนายใดประพฤติมิชอบด้านกินสินบาทคาดสินบนจาก
คู่ความเลย ซึ่งคำกล่าวของลอร์ดวุลฟ์ก็ช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี.
๙
Lord Henry Woolf, The Pursuit of Justice, edited by Chistopher Campbell-Holt, (Oxford: Oxford University Press,2008), p. 413.
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หลักนิติธรรมในสหรัฐอเมริกา
สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น นักกฎหมายอเมริกายอมรับหลักนิติธรรม (THE RULE
OF LAW) เป็นบางกลุ่ม และบางกลุ่มก็ยอมรับไม่เต็มที่นัก ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น
อำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญและโดยอำนาจสูงสุดของรัฐ อันได้แก่
อำนาจของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES) ที่
จะวินิจฉัยว่าเรื่องใดและภายใต้เงื่อนไขอย่างไรบ้างที่ฝ่ายต่างๆ จะกระทำได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญ
ศาลสูงสุด จึงมีอำนาจวินิจฉัยให้ฝ่ายต่างๆ ของรัฐปฏิบัติตามหลักนิติธรรมได้ ทั้งในแง่กฎหมายสาร
บัญญัติและในแง่กฎหมายวิธีสบัญญัติ.
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เนติบัณฑิตยสภาอเมริกันจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
ส่งเสริมสันติภาพของโลกโดยอาศัยกฎหมาย (A SPECIAL COMMITTEE ON WORLD PEACE
THROUGH LAW) ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้โดยอาศัยกฎหมายของ
นานาชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้มีการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ณ กรุงเอเธนส์ ประกาศ
ปฏิญญาณว่าด้วย THE WORLD RULE OF LAW และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสันติภาพของโลก
(A WORLD PEACE THROUGH LAW) ขึ้นในโอกาสเดียวกันนั้นด้วย.๑๐
ส่วนอีกด้านหนึ่ง นักกฎหมายอเมริกันที่ไม่ยอมรับหลักนิติธรรมนี้อย่างเต็มที่ เช่น ฟรีดริช
เฮเยก (Friedrich Hayek) โรเบอร์โต อังเกอร์ (Roberto Unger) และไบรอัน เซ็ท ทามานาฮา (Brian Z.
Tamanaha) นักกฎหมายที่มีชื่อเสียงเหล่านี้แบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องของหลักนิติธรรม โดยให้เหตุผลว่ามี
การให้อำนาจศาลยุติธรรมมากเกินไป หลักนิติธรรมที่ว่านี้อาจใช้ได้เฉพาะในบางประเทศ หรือในบาง
สถานการณ์เท่านั้น และอาจก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในหมู่ราษฎรและระหว่างรัฐกับราษฎร
เพราะบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมกลไกของรัฐอาจไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรก็ได้ แต่หากสามารถ
ป้องกันมิให้บุคคลเหล่านี้ลุแก่อำนาจได้ หลักนิติธรรมก็จะเป็นประโยชน์แก่ปัจเจกบุคคลและแก่สังคม.๑๑
เมื่อพิจารณาจากหลักนิติธรรมของอังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบและวิวัฒนาการในเรื่องนี้จากนานา
ประเทศแล้ว ผู้เขียนขอเสนอแนวทางที่หลักนิติธรรมได้พัฒนามาเป็นเวลาช้านานและเป็นแนว
สายกลางในเบื้องต้นว่า “หลักนิติธรรม” ก็คือ หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายที่สำคัญในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยที่เ ทิดทู นศัก ดิ์ศรี แห่งความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละยอมรั บ นั บ ถื อ สิ ท ธิ แ ห่ ง มนุ ษ ยชนทุ ก แง่

David M. Walker, The Oxfoed Companion to Law, London: Clarendon Press,1980), p.1094.
Brian Z. Tamanaha, “Rule of Law in the United States”, Asian Discourses of Rule of Law, edited by Randall
Peerenboom (London: Routledge, 2004), p.75.
๑๐

๑๑
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ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น
ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอำนาจอิสระในการตัดสินข้อ
พิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและเป็นธรรม”.
หลักนิติธรรมที่ได้พัฒนามาเป็นเวลาช้านานนี้ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมาย
บทบาทของศาล กระบวนการยุติธรรมในทุกๆ ขั้นตอน หรือการบริหาร ราชการแผ่นดินในทุกระดับ
ล้วนมีหลักการหรือหัวใจของเรื่องอันเดียวกันทั้งสิ้น คือต้องตั้งอยู่ในความถูกต้องและชอบธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักธรรมของไทยประการหนึ่งที่ยึดถือเป็นหลักในการปกครองประเทศมาทุกยุคทุก
สมัย หลักธรรมนั้นก็คือ หลัก “อวิโรธนํ” หรือ “ความไม่คลาดธรรม” หลักธรรมประการที่ ๑๐ ใน
ทศพิธราชธรรมนั่นเอง อันเป็นอมตะธรรมของพระมหากษัตริย์ในการปกครองพสกนิกรในพระองค์
โดยธรรมมาแต่ครั้งโบราณกาลและไม่เคยล่วงสมัย ทั้งยังสอดคล้องกับหลักนิติธรรมของนานา
ประเทศในปัจจุบันด้วย ดังนั้นหากเราจะมีหลักนิติธรรมของเราขึ้นมาเองแล้วผู้เขียนก็อยากเสนอว่าเรา
น่าจะถือได้ว่า “อวิโรธนํ” คือ รากเง้าของหลักนิติธรรมไทยซึ่งจะทำให้หลักนิติธรรมของเราเองใช้ได้
อย่างกว้างขวางตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้งยังให้การทำความเข้าใจในหลักนิติธรรมของเราง่าย
ขึ้น เพราะเราต่างก็เข้าใจหลักทศพิธราชธรรมดีอยู่แล้ว.

แนวคิดที่ใกล้เคียงกับหลักนิติธรรม
ความหมายของหลักนิติธรรมครอบคลุมเนื้อหาหลายเรื่อง ทั้งความถูกต้องชอบธรรม ความ
เสมอภาค การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นอิสระของตุลาการ ฯลฯ การศึกษาทำความ
เข้าใจความหมายของหลักนิติธรรมจึงควรศึกษาหลักอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับหลัก
นิติธรรมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เห็นภาพของหลักนิติธรรมเด่นชัดขึ้นและนำไปปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป.

กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย (DUE PROCESS OF LAW)
หลั ก กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ พั ฒ นาขึ้ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง ถื อ เป็ น
จุดเด่นและมีความสำคัญมากในระบบกฎหมายอมริกัน สหรัฐอเมริกาได้รับเอาแนวคิดเรื่องกระบวนการ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้มาจากประเทศอังกฤษ๑๒ และได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐ
๑๒

คำว่า DUE PROCESS OF LAW นี้ ปรากฎครั้งแรกในกฎบัตรแมกนาคาร์ตา ฉบับ ค.ศ. ๑๓๕๔ ในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๓
แห่งกรุงอังกฤษ ซึ่งเป็นการให้หลักประกันแก่ประชาชนว่าไม่มีผู้ใดจะล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ เว้นแต่โดยวิถีทางที่ถูก
ต้องและชอบธรรมตามกฎหมายเท่านั้น.
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อเมริกา (THE UNITED STATES CONSTITUTION) ในบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕
(Fifth Amendment) และในบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๔ (Fourteenth Amendment)
โดยวางหลักว่ารัฐจะเพิกถอน ลิดรอน หรือกระทำการใดๆ อันมีผลกระทบต่อสิทธิในชีวิตเสรีภาพ
และทรัพย์สินของบุคคล โดยปราศจากกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ กล่าวคือ จะต้องให้
บุคคลได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการไต่สวนหรือกระบวนการพิจารณาคดีที่เหมาะสมและเป็นไปตาม
วิถีทางที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายฉบับต่างๆ ของสหรัฐอเมริกายัง
ให้ความสำคัญแก่หลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายในอีกหลายเรื่องซึ่งมิใช่แค่เรื่องหลักประกัน
สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในทางกฎหมายอาญาหรือกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเท่านั้น หากแต่รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายอื่นๆ ด้วย เช่น กฎหมายปกครองและ
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW) ก็กำหนดให้
เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการตามแนวทางที่ดีตามกฎหมาย เป็นต้น.๑๓
หลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ เป็นหลักที่มีความเชื่อมโยงและใกล้เคียงกับ THE
RULE OF LAW มาก เพราะสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลแนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมาจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์
(THE COMMON LAW) เช่นเดียวกัน โดยเฉาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับองค์กรตุลาการ การกระ
ทำใดจะขัดต่อกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อยู่ในอำนาจดุลพินิจของศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เพราะศาลสูงสุดเป็นเพียงศาลเดียวที่มีอำนาจในการ
วินิจฉัยและตีความว่ากฎหมายที่ออกโดยรัฐหรือการกระทำอื่นใดของรัฐขัดต่อกระบวนการที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ และคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั่นเอง อย่างไรก็ตาม หลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมี
ความหมายที่แคบกว่า THE RULE OF LAW เพราะหลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายมุ่งเน้น
ไปที่กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยใน
กระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญ แต่ในปัจจุบัน ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มขยายความหมาย
ไปถึงเนื้อหาแห่งสิทธิเสรีภาพในบางกรณีด้วย.

๑๓

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, รายงานสรุปโครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับ
สังคมไทย : คุณค่า ความหมาย และการนำไปใช้” จัดโดยคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และโครงการ
พัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๗.
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หลักนิติรัฐ (LEGAL STATE, RECHTSSTAAT, L’ETAT DE DROIT)
“หลักนิติรัฐ” หรือ “RECHTSSTAAT” ในภาษาเยอรมัน หรือในภาษาฝรั่งเศสว่า “L’ETAT
DE DROIT” นั้น เป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่สำคัญของประเทศในภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะใน
ประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสอันเป็นต้นกำเนิดของหลักนิติรัฐ๑๔ โดยรัฐที่จะถือว่าเป็นนิติรัฐได้นั้น ต้อง
มีองค์ประกอบอย่างน้อย ๓ ประการคือ:
๑. ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีหลักว่าด้วยลำดับชั้น
หรือศักดิ์ของกฎหมาย (Hierarchy of Law) และกระบวนการควบคุมมิให้กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ.
๒. ต้องมีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐจะล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิได้ เว้นแต่มี
กฎหมายให้อำนาจไว้ การกระทำใดๆ ของรัฐต้องชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย
กำหนดไว้เท่านั้น.
๓. ต้องมีการกำหนดขอบเขตของอำนาจรัฐไว้อย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกอำนาจรัฐออก
เป็น ๓ ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยองค์กร
ตุลาการต้องมีความเป็นอิสระสามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้.
การศึกษาความเป็นมาของหลักนิติรัฐข้างต้น ทำให้เราเห็นว่าหลักนิติรัฐมีความแตกต่างกับ
THE RULE OF LAW คือ หลักนิติรัฐจะเน้นไปที่ความมีอำนาจสูงสุดของกฎหมายลายลักษณ์อักษร
โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน ซึ่งแตกต่าง
จาก THE RULE OF LAW ที่ให้ความสำคัญกับความมีอำนาจสูงสุดของระบบศาล โดยศาลเป็นที่มา
แห่งสิทธิ ความศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิและเสรีภาพนั้นเกิดจากการที่ศาลยอมรับบังคับให้ นอกจากนี้ หลัก

๑๔

คำว่า “RECHTSSTAAT” ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปี ค.ศ.๑๗๙๘ โดยนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อว่า Johan Wilhelm Placidus ที่
ใช้คำนี้เพื่อคัดค้านแนวความคิดเรื่องรัฐตำรวจ (POLIZESTAAT) หรือรัฐที่ปกครองตามอำเภอใจของผู้ปกครองโดยไม่คำนึงถึง
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต่อมา RECHTSSTAAT ก็ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของเยอรมัน หลังจากนั้น ช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙
ต่อต้นศตวรรษที่ ๒๐ ฝรั่งเศส ได้รับเอาแนวความคิดเรื่องนิติรัฐของเยอรมันเข้ามาในประเทศของตน โดยสร้างคำว่า “L’ETAT DE
DROIT” ขึ้นมาเป็นคำแปลของ “RECHTSSTAAT” ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่า รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย (a State governed by law) และ
เชื่อมโยงกับแนวความคิดดั้งเดิมของตนเรื่องการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของ
ฝรั่งเศส (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in 1789) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ ที่รับรองว่าสิทธิของบุคคล
เป็นสิ่งที่จะล่วงละเมิดมิได้ เว้นแต่จะจำกัดเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้เสรีภาพเหล่านี้ได้เช่นกัน และข้อจำกัดเสรีภาพนี้จะมีได้ก็แต่ที่กฎหมาย
กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งหลักการในคำประกาศนี้ได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอว่าเป็นรากฐานของหลักนิติรัฐ.
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นิติรัฐยังมีความหมายกว้างกว่า THE RULE OF LAW มาก๑๕ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐานย่อยๆ
หลายหลักที่ THE RULE OF LAW ไม่มี เช่น หลักว่าด้วยลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย หลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการพัฒนาขึ้นใน
บริบทของสังคมที่ต่างกัน กระนั้นก็ตาม แม้จะมีข้อแตกต่างกันบางประการ แต่สาระสำคัญของทั้งสอง
หลักมุ่งไปสู่จุดเดียวกัน คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดของผู้มีอำนาจรัฐ
นั่นเอง ปัจจุบันหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่าง
มาก ในวงการกฎหมายไทยเองก็มีการใช้ทั้งคำว่า “นิติรัฐ” และ “นิติธรรม” ควบคู่กันไปในลักษณะที่
เกี่ยวพันและเชื่อมโยงกัน จนบางครั้งมีการใช้สลับกันเสมือนหนึ่งว่าทั้งนิติรัฐและนิติธรรมเป็นสิ่ง
เดียวกัน.

ธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)
“หลักธรรมาภิบาล” หรือ “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” นั้นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่
สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาในการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน๑๖ โดย
แนวคิดนี้ได้เริ่มเข้ามาสู่สังคมไทยประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐๑๗ นับแต่นั้นมาแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล
ก็มีการพูดถึงและมีการอธิบายโดยนักวิชาการไทยอย่างกว้างขวาง มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ของหลัก
ธรรมาภิบาลไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.

๑๕

หลักนิติรัฐถูกนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น ฮานส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen),ฟิลลิป คูนิก (Philip Kunig) วิพากษ์วิจารณ์ว่ามี
ความหมายกว้างมากเกินไปเพราะประกอบด้วยหลักพื้นฐานหลายประการ เช่น หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย หลักการกระทำของรัฐต้องชอบด้วยกฎหมาย หลักความแน่นอนของกฎหมาย ฯลฯ ทำให้ยากต่อการให้คำจำกัดความและ
การทำความเข้าใจ : Laurent Pech, “Rule of Law in France”, Asian Discourses of Rule of Law, edited by Randall Peerenboom (
London:Routledge, 2004), p.80.
๑๖
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลปรากฏครั้งแรกในรายงานของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (International Bank for
Reconstruction and Development: IBRD) หรือธนาคารโลก (The World Bank) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และต่อมาองค์การสหประชาชาตินำ
หลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP :
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ให้คำ
อธิบายว่าธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยหลัก ๘ ประการ คือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม (Participation), เน้นการปกครองโดยกฎหมาย
หรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law), ความโปร่งใส (Transparence), ความรับผิดชอบ (Responsiveness), ความสอดคล้อง สมานฉันท์
(Consensus oriented), มีความเสมอภาคและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Equity and Inclusiveness), ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และสามารถชี้แจงให้เหตุผลได้ (Accountability).
๑๗
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นช่วงเวลาที่ไทยกำลังประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และจากวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องกู้
เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF : International Monetary Fund) โดยหนังสือที่แสดงเจตจำนงกู้เงินได้ระบุให้รัฐบาลไทย
ต้องให้คำมั่นที่จะสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ.
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๒๕๔๖๑๘ โดยมุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบ
สนองต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน.
อาจสรุปได้ว่า “ธรรมาภิบาล” ก็คือ แนวทางในการบริหารจัดการองค์การทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้หลักกฎหมายและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั่นเอง ถือเป็นหลักการที่สำคัญและมีบทบาทมากในการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและจัดการองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความสงบสุขในสังคม ถือเป็นหลักที่มีความเชื่อมโยงกับหลักนิติธรรมอีกหลักหนึ่ง เพราะ
หลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและอำนวย
ประโยชน์สุขให้กับประชาชนอันเป็นเป้าหมายของธรรมาภิบาลนั่นเอง.
		จากที่กล่าวมา มีแนวคิดต่างๆ เกิดขึ้นหลากหลายแนวคิด ทั้งนิติธรรม (THE
RULE OF LAW), กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย (DUE PROCESS OF LAW),
นิติรัฐ (LEGAL STATE, RECHTSSTAAT, E’TAT DE DROIT) และธรรมาภิบาล
(GOOD GOVERNANCE) แนวคิดเหล่านี้แม้จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
อันเกิดจากจุดประสงค์ของการนำไปใช้ที่ต่างกัน หรือได้รับการพัฒนาขึ้นในบริบท
ของสังคมที่ต่างกันก็ตาม แต่หากพิจารณาในเนื้อแท้แล้วทุกแนวคิดล้วนเกิดขึ้นมา
ด้วยอุดมการณ์เดียวกัน คือ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ผู้
ใดมาล่วงละเมิดโดยไม่มีเหตุผลและไม่เป็นธรรม โดยหาวิธีที่จะควบคุมและจำกัด
อำนาจของผู้ปกครอง เพราะคนเราเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเหลิง
อำนาจและเสียคนง่ายดังคำกล่าวของ Lord Acton๑๙ ที่ว่า “Power tends to corrupt
and absolute power corrupts absolutely”. และประการสำคัญคือ มุ่งหวังให้เกิด
ความเป็นธรรม สร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเอง.
๑๘

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ.
ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ความหมายของการบริหารจัดการบ้านเมืองตามมาตรา ๖ นี้ มุ่งไปที่สัมฤทธิผลและประสิทธิภาพของ
ภารกิจมากเกินไป จึงขาดหลักสำคัญในเรื่องหลักนิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน ความรับผิดชอบและสามารถ
ชี้แจงเหตุผลได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธรรมาภิบาลตามที่ UNESCAP ได้ให้คำอธิบายไว้.
๑๙
นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ (ค.ศ. ๑๘๓๔-๑๙๐๒) กล่าวใน Lelter to Bishop Mandell Creighton ลงวันที่ ๓ เมษายน ค.ศ. ๑๘๘๗.
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หลักนิติธรรมในบริบทสังคมไทย : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ณ วันนี้ หลักนิติธรรมเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้นในประเทศไทย มีการนำเอาหลัก
นิติธรรมมาบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก๒๐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวดที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติว่า:
“การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วย
งานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”.
และในหมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘(๖) บัญญัติว่า :
“มาตรา ๗๘ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๖) ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม”.
นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงหลักนิติธรรมในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง มีการวิพากษ์วิจารณ์
การกระทำของรัฐในหลายๆ กรณีว่าถูกต้องชอบธรรมตามหลักนิติธรรมหรือไม่ จะทำอย่างไรให้
ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง ผู้เขียนจึงอยากเชิญชวนให้พวกเรานักกฎหมาย
มาร่วมกันใฝ่หาเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ “หลักนิติธรรม” ตามรัฐธรรมนูญ ว่ามีความมุ่งหมายอย่างไร
ขอบเขตการบังคับกว้างแคบเพียงใด และร่วมกันพิจารณาว่าจะเหมาะสมหรือไม่หากเราจะนำหลัก
นิติธรรมของต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทยทั้งหมด หรือเราควรจะร่วมกันค้นหาเจตนารมณ์ใน
แบบของไทยเอง เพราะหลักนิติธรรมในหลายๆ ประเทศก็มิได้เหมือนกันเสียทีเดียวแต่มีการดัดแปลง
หลักนิติธรรมต้นแบบของประเทศอังกฤษไปบ้างเพื่อให้เข้ากับสภาพสังคมในประเทศของตน.

จำเป็นต้องบัญญัติ “หลักนิติธรรม” ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่

เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนำเอา “หลักนิติธรรม” มาบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
จึงมีการถกเถียงกันว่ามีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในการประชุมของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ก็มีการอภิปรายถึงประเด็นนี้เช่นกัน ฝ่ายที่คัดค้านให้เหตุผลว่า เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าการใช้
อำนาจรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมายและโดยถูกต้องชอบธรรม ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถสกัดได้จาก
ตัวบทมาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องบัญญัติมาตรา ๓ วรรคสอง อีกและ
๒๐

ก่อนหน้านี้คำว่า “หลักนิติธรรม” เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒ ครั้งด้วยกัน คือ ในพระราชปรารภของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ และในพระราชปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ แต่ไม่เคยปรากฏคำว่า “หลักนิติธรรม” ในส่วนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมาก่อน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกที่มีการนำเอาคำว่า “หลักนิติธรรม” มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ.
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รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งต้องมีการกระทำประชามติ หากนำเอาศัพท์
เทคนิค (Technical Terms) ที่ยังมีการถกเถียงและตีความกันอย่างกว้างขวางมาบัญญัติไว้ ก็อาจเกิด
ปัญหาเรื่องความเข้าใจของประชาชนได้ อันจะนำไปสู่การตีความที่ยุ่งยากและอาจไม่ตรงตามเจตนารมณ์
ของการใช้อำนาจในมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง ก็เป็นได้ หรือหากจะบัญญัติไว้ก็ควรใช้คำที่สามารถเข้าใจได้
โดยง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการตีความอีก เช่น “ต้องเป็นไปตามคลองธรรมแห่งกฎหมาย” หรือ “ต้องเป็น
ไปตามหลักแห่งกฎหมาย” เป็นต้น.
อย่างไรก็ตาม เสียงส่วนใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนว่าควรมีการบัญญัติ “หลักนิติธรรม” ไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่า “หลักนิติธรรม” นี้ มีการพูดถึงกันมากอยู่แล้วในสังคม แต่ยังไม่เคยมีการ
นำเรื่องนี้มาบัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจงในกฎหมายเลย จึงมักปรากฏอยู่เสมอว่า ได้มีการละเลยและ
ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ที่ต้องให้การปกครองประเทศเป็นไปตามหลักนิติธรรม เป็นการยืนยันว่าหลักนี้มีอยู่จริง
และจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติตามจากบรรดาองค์กรของรัฐทุกประเภท จึงเห็นสมควรให้มีการ
บัญญัติ “หลักนิติธรรม” ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจทั้งหลายว่า การใช้อำนาจหน้าที่นั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและโดยถูก
ต้องชอบธรรมตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่ง
ผู้เขียนเองก็เห็นด้วยกับฝ่ายนี้ เพราะหลักนิติธรรมเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญที่สุดของระบบกฎหมาย
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงสมควรได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ.

เหตุใดจึงเลือกใช้คำว่า “หลักนิติธรรม”

การประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๓ วรรคสอง มีญัตติหนึ่งที่มี
การอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง คือ ควรใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” หรือ “หลักนิติรัฐ” ซึ่งเดิมทีเดียวใน
มาตรา ๓ วรรคสอง นั้น ร่างไว้ว่า :
“การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรอื่นและหน่วยงานของรัฐต้อง
เป็นไปตามหลักนิติรัฐ”.
และได้ให้คำอธิบายว่า “หลักนิติรัฐ” คือ หลักการปกครองโดยกฎหมายที่มาจากภาษาอังกฤษ
ว่า “THE RULE OF LAW” และมีคำแปลในภาษาเยอรมันว่า “RECHTSSTAAT” เมื่ออธิบายเช่นนี้ จึง
เกิดข้อถกเถียงกันว่าหากต้องการพูดถึง “THE RULE OF LAW” แล้วก็ต้องใช้คำว่า “หลักนิติธรรม”
เพราะคำว่า “หลักนิติรัฐ” หรือ “RECHTSSTAAT” นั้นมีคำแปลภาษาอังกฤษว่า “LEGAL STATE.”
จากนั้นก็มีการอภิปรายว่าควรจะเลือกใช้คำใด ฝ่ายที่สนับสนุนให้ใช้คำว่า “หลักนิติรัฐ” ให้
เหตุผลว่าหลักนิติรัฐเป็นหลักที่มาจากประเทศที่ใช้ระบบมวลกฎหมาย (THE CIVIL LAW) เหมือน
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ไทย จึงน่าจะเป็นหลักที่สอดคล้องกับประเทศไทยมากกว่า อีกทั้งหลักนิติรัฐมีความหมายกว้างกว่า
หลักนิติธรรม จึงน่าจะให้ความหมายที่ครอบคลุมมากกว่าหลักนิติธรรม.
ส่วนฝ่ายที่สนับสนุนให้ใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” นั้นอธิบายว่า ความจริงแล้วทั้งหลักนิติรัฐ
และหลักนิติธรรมมีหลักการใกล้เคียงกันมาก ต่างกันเพียงในรายละเอียดเท่านั้น ดังนั้นการจะเลือกใช้
คำใดย่อมไม่แตกต่างกันในหลักการและเจตนารมณ์ แต่เหตุที่สมควรใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” มากกว่านั้น
ก็เนื่องจากสังคมไทยรู้จักคำนี้มานานแล้ว และเป็นคำที่คนไทยทั่วไปคุ้นเคยมากกว่าคำว่า “หลักนิติรัฐ”.
ในท้ายที่สุด สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็มีมติด้วยคะแนนเสียง ๕๘ เสียง จากผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด ๙๐ ท่าน ให้ใช้คำว่า “หลักนิติธรรม” ในมาตรา ๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับนี้.

เจตนารมณ์ที่แท้จริงของ “หลักนิติธรรม” ตามรัฐธรรมนูญ

ก่อนที่เราจะค้นหาเจตนารมณ์ของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญนั้น มีปัญหาสำคัญที่เราต้อง
พิจารณาในเบื้องต้นก่อน คือ เราจะนำหลักนิติธรรมของประเทศอังกฤษอันเป็นต้นแบบของหลัก
นิติธรรมมาใช้กับประเทศไทยได้ทั้งหมดหรือไม่? สำหรับประเด็นนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า เราจะรับ
หลักนิติธรรมของประเทศอังกฤษมาใช้ได้ทั้งหมดเลยคงไม่เหมาะสมกับประเทศไทยนัก เนื่องจาก :
ประการแรก หลักนิติธรรมของประเทศอังกฤษมีความหมายแคบเกินไปเนื่องจากได้รับการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและกรณีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอังกฤษเท่านั้น.
ประการที่สอง อังกฤษนำหลักนิติธรรมไปปรับใช้กับศาลยุติธรรมเท่านั้น ซึ่งต่างกับบท บัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญไทย มาตรา ๓ วรรคสอง ที่วางหลักให้กับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาลซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลชำนัญพิเศษต่างๆ ด้วย รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม.
ประการที่สาม อังกฤษใช้หลักความยุติธรรมตามกฎหมาย (Justice according to law)๒๑ โดย
ถือว่ากฎหมายนี่แหละคือความยุติธรรม แม้กฎหมายจะก่อให้เกิดผลที่ไม่เป็นธรรมขึ้น ศาลก็ต้อง
แนวความคิดนี้เป็นของสำนักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) โดย จอห์น ออสติน (John Austin ๑๗๙๐-๑๘๕๙๗) ศาสตราจารย์
วิชาธรรมศาสตร์ (Jurisprudence) คนแรกของมหาวิทยาลัยลอนดอน “กฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์” (Laws are commands, issued by
a ruler or sovereign) ตามแนวคิดนี้เมื่อเป็นกฎหมายแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยมิต้องคำนึงว่ามีความยุติธรรมในกฎหมายหรือไม่ แนว
ความคิดนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อระบบกฎหมายของนานา
ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งไทยก็ได้รับอิทธิพลของแนวความคิดนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากในสมัยนั้นนักกฎหมายชั้นนำของไทยส่วนมาก
ได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษและได้นำแนวความคิดนี้เข้ามาสอนในโรงเรียนกฎหมาย โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ประทานบทนิยามของ “กฎหมาย” ไว้ว่า “กดหมายนั้น คือ คำสั่งทั้งหลายของผู้ปกครอง
ว่าการแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลาย เมื่อไม่ทำตามแล้ว ธรรมดาต้องโทษ” และประทานคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความ
ยุติธรรมว่า “...เราต้องระวังอย่าคิดเอากดหมายไปปนกับความดีความชั่วฤๅความยุติธรรม กดหมายเปนคำสั่งเปนแบบที่เราต้องประพฤติ
ตาม แต่กดหมายนั้นบางทีก็จะชั่วได้ ฤๅไม่เป็นยุติธรรมก็ได้ ความคิดว่าอะไรดีอะไรชั่ว ฤๅอะไรเปนยุติธรรมอะไรไม่ยุติธรรม มีบ่อที่จะ
เกิดขึ้นหลายแห่ง เช่นตาม สาสนาต่างๆ แต่กดหมายนั้นเกิดขึ้นได้แห่งเดียว คือจากผู้ปกครองแผนดิน ฤๅผู้ที่ปกครองแผ่นดินอนุญาต
เท่านั้น...”: กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, เล็คเช่อร์ (กรุงเทพ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒนากร,๒๔๖๘).
๒๑
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วินิจฉัยไปตามตัวบทกฎหมายนั้น จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขกฎหมาย
นั้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อน ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลักการนี้ เพราะถ้าหากกฎหมายขัด
หรือแย้งกับความยุติธรรมแล้ว เราควรจะถือความยุติธรรมเป็นสำคัญและมาก่อนกฎหมาย.๒๒
และประการสุดท้าย แนวความคิดเรื่องหลักนิติธรรมได้รับการพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ใน
อดีตและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมตะวันตก หลักนิติธรรมหลอมรวมอยู่ในจิตวิญญาณ
ของชาวตะวันตก ประชาชนต่างเคารพและยึดมั่นในหลักนิติธรรมด้วยหัวใจศรัทธาอย่างแท้จริง แต่
สำหรับประเทศไทยแล้ว เรารับเอาแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรมนี้มาแบบท่องจำฝรั่ง การเรียนการสอน
และตำราทางวิชาการของไทยในเรื่องนี้ก็เป็นการอธิบายในเชิงทฤษฎีเสียเป็นส่วนมาก การรับเอาแนว
ความคิดของต่างประเทศเข้ามาทั้งหมดโดยไม่มีการเชื่อมโยงและปรับให้เข้ากับรากเหง้าและสภาพ
ความเป็นจริงของสังคมไทย อาจทำให้คนไทยไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของหลักนิติธรรมได้อย่าง
แท้จริง และอาจทำให้หลักนิติธรรมเป็นเพียงแค่อุดมการณ์ที่จับต้องไม่ได้ในสังคมไทยเท่านั้น.
ด้วยเหตุผล ๔ ประการข้างต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างหลักนิติธรรมในแบบของไทยขึ้น
มาเอง ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อง่ายต่อการนำหลัก
นิติธรรมไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ โดยศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศเป็นแนวทางและนำมาประยุกต์
ให้เข้ากับรากฐานเดิมของสังคมไทย.
สิ่งสำคัญประการต่อมาที่เราจะพิจารณา ก็คือ เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของหลักนิติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญไทยคืออะไร?๒๓
การประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญในส่วนมาตรา ๓ นั้น มีการบันทึกเจตนารมณ์ไว้ว่า “เพื่อ
เป็นการกำหนดที่มาของอำนาจอธิปไตยและหลักการแบ่งแยกอำนาจ ทั้งนี้ การใช้อำนาจนั้นต้อง
สอดคล้องกับนิติธรรม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะ
รัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติ

ในเรื่องนี้ ลอร์ดเดนนิ่ง (LORD DENNING) ในขณะเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของอังกฤษได้วินิจฉัยไว้ในคดี Nothman
V. London Borough of Barnet [1978] 1 All E.R.1234, CA. at page 1246 ว่า: “ปัจจุบันในทุกกรณีศาลจะต้องตีความหมายเพื่อที่จะ
สนับสนุนเจตนารมณ์โดยทั่วไปที่แฝงอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย (THE GENERAL LEGISLATIVE PURPOSE UNDERLYING THE
PROVISION)...หากการตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ตามตัวอักษร) แล้วจะเกิดผลประหลาด หรือเกิดความไม่ยุติธรรม ศาลสามารถ
และสมควรใช้ดุลพินิจเยียวยาเรื่องนี้โดยเปลี่ยนถ้อยคำที่ปรากฏในตัวกฎหมาย, ในกรณีจำเป็น, ไปในทางที่รัฐสภาพึงกระทำ ถ้ารัฐสภา
ตระหนักในสถานการณ์ที่เป็นจริง”.
๒๓
การพิจารณาความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งประวัติความเป็นมาของ
กฎหมายนั้นทั้งฉบับ รายงานการประชุมร่างกฎหมาย ความมุ่งหมายดั้งเดิม และภูมิหลังขณะร่างกฎหมายฉบับนั้น ประกอบการพิจารณา
ความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายในปัจจุบัน อันได้แก่ การยังให้เกิดความยุติธรรมและความถูกต้องชอบธรรม.
๒๒
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แห่งรัฐธรรมนูญนี้และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้
และจะใช้อำนาจโดยปราศจกบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับนั้นไม่ได้”. ๒๔
รายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ นับเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งในการค้นหา
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ แต่เราจะถือเอารายงานการประชุมเป็นข้อยุติว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
รัฐธรรมนูญเป็นไปตามนั้นคงไม่ได้ เพราะเป็นเพียงเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น เราต้อง
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบกันด้วย กฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์ของตนเองเป็นเอกเทศต่างหาก
จากเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ๒๕ จึงไม่อาจถือเอารายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็น
เด็ดขาดหรือเป็นที่ยุติ (Conclusive evidence) ได้ หากแต่ต้องพิจารณาบทมาตราของรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับประกอบกับสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในขณะที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยด้วย เพื่อสกัดเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ.
นอกจากมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๗๘ (๖) ที่บัญญัติเรื่องหลักนิติธรรมไว้แล้ว เรายัง
สามารถสกัดหลักนิติธรรมได้จากมาตราอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญด้วย อาทิเช่น มีการประกันสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย, หลักความเป็นอิสระของศาล, หลักการแบ่งแยกและถ่วงดุลอำนาจ เป็นต้น แต่ไม่มี
มาตราใดหรือคำพิพากษาของศาลใดเลยที่ให้คำอธิบายว่าหลักนิติธรรมมีความหมายที่แท้จริงเช่นไร
ขอบเขตของการบังคับใช้ “หลักนิตธิ รรม” ตามรัฐธรรมนูญมีกว้างหรือแคบเพียงใด เรือ่ งนีอ้ ยูใ่ นอำนาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะตีความเพื่อวางบรรทัดฐานให้ทุกองค์กรถือปฏิบัติต่อไป แต่ในระหว่างที่ยัง
ไม่มีคำพิพากษาของศาลในเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายที่จะช่วยเสนอแนะในเบื้องต้น
เพื่อวางกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป.
สำหรับผู้เขียนเองใคร่ขอเสนอว่า คำนิยามของหลักนิติธรรมที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า
“หลักนิติธรรม ก็คือ หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูนศักดิ์ศรี
แห่ ง ความเป็ น มนุษย์ และยอมรับนับถือสิทธิ แ ห่ ง มนุ ษ ยชนทุ ก แง่ ทุ ก มุ ม รั ฐ ต้ อ งให้ ค วามอารั ก ขา
คุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน
หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอำนาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดย
คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หน้า ๒.
๒๕
ในเรื่องการพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น มีอยู่ ๒ แนวคิดด้วยกัน คือ ในประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น อังกฤษ จะ
ยึดถือเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้เป็นสำคัญ ส่วนประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายนั้น ถือหลัก
ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นเป็นเจตนารมณ์ที่เป็นอิสระจากผู้บัญญัติกฎหมายและสามารถพิเคราะห์เจตนารมณ์ของกฎหมายในขณะที่
ตีความโดยคำนึงถึงพฤติการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาทได้สำหรับประเทศไทยนั้น ศาลไทยยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้เอาไว้
โดยตรง แต่ผู้เขียนเห็นว่า ศาลไทยน่าจะถือหลักตามประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย คือ ถือว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์เป็น
ของตนเอง เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเวลาและสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป มิฉะนั้นกฎหมายแต่ละฉบับ
จะใช้ได้ในขอบเขตที่จำกัดอย่างยิ่ง และอาจทำให้กฎหมายล่วงสมัยไปอย่างรวดเร็ว.
๒๔
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ยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและเป็นธรรม” เราพอจะนำคำนิยามนี้มาปรับเข้ากับ
เจตนารมณ์ของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญไทย ปี ๒๕๕๐ ได้หรือไม่ โดยถือว่าการปฏิบัติให้ถูก
ต้องตามหลักนิติธรรมต้องอยู่บนพื้นฐานของเจตนารมณ์ดังกล่าว
กระนั้นก็ดี คำอธิบายหลักนิติธรรมของผู้เขียนข้างต้นนั้น เป็นเพียงการให้คำอธิบายใน
เบื้องต้นอย่างกว้างๆ เท่านั้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติว่าต้องอยู่บน
พื้นฐานตามที่ได้อธิบายไว้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วอาจมีข้อแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีตามข้อเท็จจริง
และปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันออกไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจต่อไป กระนั้นก็ตาม
แม้ทางปฏิบัติในแต่ละกรณีจะต่างกัน แต่สิ่งสำคัญที่เราจะละทิ้งไม่ได้เลยในการปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรมก็คือ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมเป็นสำคัญ อันเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของหลัก
นิติธรรมนั่นเอง.

หลักนิติธรรมมีข้อยกเว้นหรือไม่
เป็นที่เข้าใจกันดีว่าหลักนิติธรรมคืออุดมการณ์สูงสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ผู้ใดจะมาล่วงละเมิดมิได้ มีการสอนและอธิบายในเชิงวิชาการหลายแห่งว่าหลักนิติธรรมจะมีข้อ
ยกเว้นไม่ได้ การอธิบายหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดเช่นนี้สามารถนำมาถือปฏิบัติในความเป็นจริงได้
หรื อ ไม่ ? ในสภาพสั ง คมที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นและมี ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย หลายด้ า นประกอบกั น ทั้ ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เราจะยึดถือหลักนิติธรรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยด้าน
อื่นๆ ได้จริงหรือ?
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นหลักการสำคัญของหลักนิติธรรม สังคมที่ขาด
หลักนิติธรรม ไม่มีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน สังคมนั้นก็มิอาจดำรงอยู่
ได้โดยสงบสุข นักกฎหมายหลายท่านจึงมีความเห็นว่าไม่อาจยกเว้นหลักนิติธรรมได้ เพราะถ้าให้มี
ข้อยกเว้นหลักนิติธรรมก็เท่ากับยอมให้รัฐมีอำนาจมาควบคุมหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้
ตามอำเภอใจ แต่ถ้าลองพิจารณาอีกด้านหนึ่ง การยึดปฏิบัติตามหลักนิติธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นเลย
นั้น ก็อาจทำให้หลักนิติธรรมไม่สามารถปรับใช้ได้ในทุกๆ กรณี ยามบ้านเมืองเกิดวิกฤติการณ์ขั้น
ร้ายแรงจนถึงขนาดที่กฏหมายไม่เป็นกฎหมาย รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้อยู่
ในความสงบได้ จนกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติอันอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ การ
มุ่งหมายจะล้มล้างการปกครอง การก่อการจลาจลสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย เช่นนี้จะแก้ปัญหา
อย่างไร? เราจะถือสิ่งใดมาก่อนกันระหว่างการยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดกับความมั่นคง
ของชาติ? บุคคลผู้ประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติได้อ้างหลักสิทธิเสรีภาพมารับรองการกระทำต่างๆ
ของตน พวกเขามุ่งมั่นใช้สิทธิเสรีภาพที่ตนมีในระบบประชาธิปไตยและรัฐรับรองคุ้มครองให้ตาม
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

หลักนิตธิ รรมมาทำลายระบอบประชาธิปไตยเสียเอง ตลอดจนทำลายประเทศชาติในทีส่ ดุ อาทิ การอ้าง
สิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี ด้วยการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านฝ่ายตรงกันข้ามกับตนเอง อาศัยคนหมู่มาก
ชุมนุมกันเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นจะถูกต้องตามกฎหมายหรือ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ตนเรียกร้องก็สร้างกระแสและ
ปลุกระดมประชาชนให้เกิดการจลาจลและความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือการอ้างสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นโจมตีผู้อื่น จนอาจถึงขั้นก้าวล่วงจ้วงจวบสถาบันเบื้องสูงอันเป็นที่เคารพรักและ
ศรัทธาอย่างสูงสุดของปวงชนชาวไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอันเป็นการดึงสถาบันเบื้องสูงมาสู่การ
วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง การกระทำเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและส่งผลเสียหายต่อ
ประเทศอย่างใหญ่หลวง.
เพื่อแก้ปัญหาความแข็งกระด้างของหลักนิติธรรมและให้หลักนิติธรรมสามารถปรับใช้ได้ใน
ทุกโอกาส ผู้เขียนใคร่ขอแสดงข้อพิจารณาประการหนึ่ง เพื่อเปิดประเด็นให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกัน
ขบคิดว่าจะเหมาะสมหรือไม่ ข้อพิจารณานัน้ ก็คอื เมือ่ ถึงคราวจำเป็นในยามทีบ่ า้ นเมืองเกิดวิกฤติการณ์
ทางด้านความมั่นคง รัฐบาลไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไว้ได้แล้ว กลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอำอาจเป็นอัมพาต องค์กรอิสระถูกการเมืองแทรกแซง บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะ
สุญญากาศที่ไม่มีทางออก เช่นนี้แล้ว เราจะเลือกสิ่งใดมาก่อนกันระหว่างความมั่นคงหรือหลัก
นิติธรรม ซึ่งด้วยใจจริงของผู้เขียนเห็นว่า เมื่อถึงยามนั้นแล้ว เราคงต้องเลือกความมั่นคงของประเทศ
ไว้เหนือสิ่งอื่นใด เพราะถ้าบ้านเมืองไปไม่รอดเสียแล้ว หลักนิติธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยู่ต่อไปได้
เช่นกัน.
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหลักนิติธรรมกับความมั่นคงของชาตินี้เคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้ง
หลายคราในอดีต ซึ่งมีข้อที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งว่า ศาลฎีกาไทยมีแนววินิจฉัยไปในทางที่ถือความมั่นคง
ของชาติมาก่อนหลักนิติธรรม ดังเช่นในกรณีประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิวัติ ที่แม้ว่าการได้มาซึ่ง
อำนาจการปกครองของคณะปฏิวัติจะขัดกับหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรง แต่ศาลฎีกก็ยอมรับว่าประกาศ
หรือคำสั่งของคณะปฏิวัติเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ประชาชนได้ โดยศาลฎีกาให้เหตุผลในคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕/๒๔๙๖ ว่า “การที่คณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศได้สำเร็จ
นั้น คณะรัฐประหารย่อมมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก และออกกฎหมายตามระบบแห่ง
การปฏิวัติเพื่อบริหารประเทศชาติต่อไปได้ มิฉะนั้นประเทศชาติจะตั้งอยู่ด้วยความสงบไม่ได้ ดังนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเป็นกฎหมายอันสมบูรณ์”๒๖ เห็นได้
คำพิพากษาศาลฎีกาในภายหลังก็เดินตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้เรื่อยมา เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖๒/๒๕๐๕,
๑๒๓๔/๒๕๒๓, ๖๔๑๑/๒๕๓๔ ฯลฯ.
๒๖
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ว่าศาลไทยเองก็ถือความมั่นคงและความอยู่รอดของชาติเหนือสิ่งอื่นใด แต่ก็มิใช่ว่าศาลจะยอมรับ
ประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิวัติโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมเลย เพราะหากประกาศหรือ
คำสั่งนั้นมีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรงแล้ว ศาลก็ไม่ยอมรับบังคับให้ เช่น
กรณีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ ๒๖ ซึ่งกำหนดโทษอาญาให้มี
ผลย้อนหลัง ศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๓/๒๕๓๖ (ประชุมใหญ่) ก็วินิจฉัยว่าประกาศ
ฉบับนั้นตกเป็นโมฆะ ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป.
แม้กระทั่ง กฎหมายในปัจจุบันเองก็เปิดช่องให้สามารถจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้
หากเรื่องนั้นเกี่ยวพันถึงประโยชน์สาธารณะ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน๒๗ กำหนดข้อ
ยกเว้นการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ในข้อ ๒๙(๒) ว่า:
“การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพียงเท่าที่มีกฎหมายกำหนด
ไว้โดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งการยอมรับและการเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดอันสมควรทางด้านศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน และสวัสดิการโดยทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย.” (In the exercise of his rights and

freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely
for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others
and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a
democratic society.).

หรือในรัฐธรรมนูญไทย มาตรา ๒๘ ก็ยังบัญญัติไว้ว่า:
“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน”.
การเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญก็คือ การเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาตินั่นเอง ในกรณี
จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศชาติและเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมือง หากไม่มี
ทางออกอื่นใดแล้ว ก็สมควรให้มีข้อยกเว้นหลักนิติธรรมได้ ยอมให้ผู้ใช้อำนาจรัฐมีอำนาจที่จะเข้ามา
จำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการของประชาชนได้โดยอาศัยกฎหมายบางฉบับ อาทิ กฎอัยการศึก,
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, พระราชกำหนดการบริหารราชการใน
จริงอยู่ที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกฎหมายไทย หากแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกสหประชาชาติเพื่อวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ ๒๑๗ เอ (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งประเทศไทยได้ออกเสียงสนับสนุนข้อ
มตินี้ด้วย ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะต้องตรากฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้.
๒๗
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สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือในการควบคุมสถานการณ์ แต่การยกเว้นหลักนิติธรรมนี้ จะต้อง
กระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติเท่านั้น และเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ เริ่มคลีคลาย
และกลับคืนสู่ความสงบแล้ว ข้อจำกัดยกเว้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องค่อยๆ ผ่อนคลายลงเป็น
ลำดับ กระทั่งยกเลิกไปในที่สุด และกลับมาใช้หลักนิติธรรมอย่างเต็มรูปแบบตามเดิมต่อไป.
ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความวุ่นวายเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๒) มีกลุ่มบุคคล
อาศัยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยไม่สุจรติ มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย
บ้านเมืองและรัฐบาลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง โดยปลุกระดมประชาชนและอาศัย
พลังมวลชนมากดดัน สร้างความแตกแยกในบ้านเมือง จนนำไปสู่ความวุ่นวายและเกิดความไม่สงบ
ภายในประเทศ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และที่ได้รับความ
เสียหายสาหัสที่สุดก็คือประเทศชาตินั่นเอง อาทิ การก้าวล่วงจ้วงจาบสถาบันเบื้องสูงอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง การใช้กำลังเข้าทำการขัดขวางและบุกยึดสถานที่จัดการประชุม “สุดยอดอาเซียนกับประเทศ
คู่เจรจา ครั้งที่ ๑๔” (14th ASEAN Summit and Related Summits, Thailand 2009) จนไม่อาจ
จัดการประชุมต่อไปได้ การบุกรุกสถานที่ราชการและทำลายทรัพย์สินของทางราชการ จุดไฟเผา
รถเมล์ ยึดรถบรรทุกแก๊สนำไปจอดขวางถนน พร้อมกับเปิดวาล์วแก๊สเพื่อข่มขู่เจ้าหน้าที่ สร้างความ
หวาดกลัวให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นว่าอาจจะเกิดระเบิด สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ การกระทำเหล่านี้ส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง และเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของชาติ สถานการณ์เช่นนี้น่าจะเป็นข้อยกเว้นการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมใน มาตรา ๓ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญได้ โดยให้ผู้ใช้อำนาจรัฐมีอำนาจที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชาติ ดังเช่น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในบางพื้นที่และ
บังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเป็นกฎหมายที่
มีบทบัญญัติให้อำนาจแก่รัฐบาลมากกว่าในสถานการณ์ปกติและมีบทบัญญัติจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ต่อมาเมื่อรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้จนเหตุการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะ
ปกติ รัฐบาลก็ค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และประกาศยกเลิกการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว
ในที่สุด.
ในสภาวการณ์ที่หลักนิติธรรมมีช่องโหว่เช่นนี้ ผู้เขียนใคร่ขอเสนอว่า เราน่าจะนำหลัก “อวิโรธนํ”
ซึ่งเป็นรากเหง้าของหลักนิติธรรมไทย เข้ามาเป็นตัวเสริมหลักนิติธรรมและอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นได้
เป็นอย่างดี๒๘ “อวิโรธนํ” หรือ “การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม” นี้เป็นหัวใจสำคัญของคุณธรรม
โดยตัว “อวิโรธนํ” เองมีความหมายกว้างมาก ครอบคลุมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมทั้งหมด เราจึงไม่อาจนำ “อวิโรธนํ” มา
ใช้ได้เพียงลำพัง เพราะความหมายที่กว้างมากนี้เอง ทำให้ยากต่อการนำมาปฏิบัติตาม หรือหากจะบัญญัติรับรองในกฎหมายก็จะเกิด
ความไม่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดี เราสามารถนำ “อวิโรธนํ” มาปรับใช้ในฐานะเป็นตัวที่ส่งเสริมหลักนิติธรรมน่าจะเหมาะสมที่สุด.
๒๘
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และจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าอยู่ในระดับใด
สมควรที่จะยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและปฏิบัติหน้าที่โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ
ต้องกล้าที่จะทักท้วงสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมทั้งหลาย โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ดังพระบรม
ราโชวาทตอนหนึ่งความว่า:
“...ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหัดตนให้เป็นคน
กล้า คือกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องทั้งตามกฎหมายและ
ศีลธรรม โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลหรืออคติใดๆ ทั้งหมด ให้เป็นคนที่มั่นคง
ในสัตย์สุจริตและความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่ปล่อยให้ความสุจริต
ยุติธรรม ถูกข่มยีให้มัวหมองได้...”.๒๙
กระนั้นก็ดี อาจมีบางท่านคัดค้านว่า หากยอมให้มีการยกเว้นหลักนิติธรรมแล้วก็เท่ากับเป็น
การให้อำนาจแก่ผู้ใช้อำนาจรัฐที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ ซึ่งผู้ใช้อำนาจรัฐจะดำเนินการ
อย่างไรก็เป็นดุลพินิจในแต่ละสถานการณ์ไป ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วเราจะเชื่อมั่นในดุลพินิจของผู้ใช้
อำนาจรัฐได้เพียงไรว่าจะเป็นไปโดยสุจริต เพราะในอดีตก็มีตัวอย่างมากมายแสดงให้เห็นว่า เมื่อมี
อำนาจอยู่ในมือแล้ว คนเราก็มักจะเหลิงอำนาจและเสียคนได้ง่าย สำหรับปัญหานี้ผู้เขียนเห็นว่า
คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ใช้อำนาจรัฐและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องมีจิตสำนึกสูงในหลัก
นิติธรรมและความถูกต้องชอบธรรมเป็นสำคัญ ดำเนินการให้พอเหมาะกับพฤติการณ์แห่งกรณีนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้อำนาจรัฐนั้นเหลิงอำนาจจนเกินขอบเขตของความถูกต้องและชอบธรรมแล้ว
บทเรียนที่ผ่านมาในอดีตทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศก็เป็นข้อเตือนใจได้ดีว่าท้ายที่สุดแล้ว
ย่อมจะเกิดแรงต่อต้านอย่างใหญ่หลวงจากประชาชน จนผู้ใช้อำนาจรัฐเหล่านั้นไม่อาจดำรงตนอยู่
ในอำนาจได้อีกต่อไป และจำต้องยอมมอบอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง
ไม่ช้าก็เร็ว.
	

หลักนิติธรรมในทางปฏิบัติ : ปัญหาการปรับใช้และแนวทางแก้ไข

รัฐธรรมนูญมาตรา ๓ วรรคสอง นั้นเน้นความสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติ โดยย้ำว่าทุกองค์กรต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม แต่มิได้บัญญัติไว้ว่า หากองค์กรใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
โดยขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมแล้วผลจะเป็นประการใด? สำหรับปัญหานี้ เมื่อพิจารณามาตราอื่นๆ ของ
รัฐธรรมนูญประกอบกันแล้ว จะเห็นว่าในมาตรา ๖ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าหากบทบัญญัติกฎหมาย
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
สภา ณ เนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒.
๒๙

21

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

ใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ แต่มาตรา ๖ ก็มิได้บัญญัติรวม
ไปถึงว่าถ้าการกระทำใดขัดต่อรัฐธรรมนูญนี้แล้วผลของการกระทำนั้นจะเป็นอย่างไร ส่วนมาตรา ๓
วรรคสอง เองก็มิได้บัญญัติผลของการฝ่าฝืนเอาไว้เช่นกัน ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ผลของการปฏิบัติ
หน้าที่ขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรมตามมาตรา ๓ วรรคสอง จะเป็นประการใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องๆ ไป รวมทั้งต้องพิจารณาด้วยว่า
องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมนั้นเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐฝ่ายใด ซึ่งอาจมีผล
แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพหลักนิติธรรมในทางปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจนว่ามีอุปสรรคหรือปัญหาอย่างใดบ้าง และจะมีวิธิแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหานั้นได้อย่างไร ผู้เขียน
จึงขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมาให้พิจารณาเป็นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้:
	

หลักนิติธรรม กับ ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างมากในการนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติ เพราะ
กฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการที่ จ ะปกป้ อ งและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลตามหลั ก
นิติธรรม การตรากฎหมายทุกครั้งจึงต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรมเสมอ หากองค์กรที่มีอำนาจในการ
ตรากฎหมายไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมและตรากฎหมายที่ขัดแย้งกับหลักนิติธรรมเสียแล้ว การจะให้
องค์กรอื่นถือปฏิบัติตามหลักนิติธรรมก็คงเป็นไปได้ยากเต็มที ดังตัวอย่างที่ผู้เขียนจะกล่าวต่อไปนี้:

กรณีกฎหมายกำหนดโทษทางอาญามีผลย้อนหลัง
การประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของหลักนิติธรรมและหลักการ
หนึ่งที่จะเป็นเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ก็คือ หลักความแน่นอนของกฎหมาย กฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญาจะกำหนดโทษย้อนหลังเพื่อเอาผิดกับการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดมิได้ ดังที่มีสุภาษิตกฎหมายโรมันว่า : nullum crimen sine lege (There
should be no crime with no previous law making the deed a crime.) กฎหมายดังกล่าวขัดกับหลัก
นิติธรรมอย่างร้ายแรง ในกรณีนี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และปกป้องหลักนิติธรรมที่น่าสนใจ ๒ กรณี คือ :
กรณีแรก คือ คำพิพากษาศาลฎีกา คดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ คดีนี้เริ่มจากที่รัฐบาล
สมัยนั้นได้ออกพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ วางหลักให้การกระทำความผิดที่
เกี่ยวเนื่องกับการเป็นอาชญากรสงคราม ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ เป็นการ
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษ ศาลฎีกาซึ่งทำหน้าที่เป็น
ศาลอาชญากรสงครามในสมัยนั้นมีคำวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้เฉพาะที่บัญญัติลงโทษการ
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กระทำก่อนวันบังคับใช้พระราชบัญญัติ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๑๔ จึงเป็นโมฆะ
จะใช้บังคับไม่ได้ และในคดีนี้ศาลยุติธรรมมีอำนาจตีความได้ว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะ
ในการใช้หรือบังคับตามกฎหมายนั้น ศาลย่อมต้องแปลหรือตีความหมายของกฎหมาย หากไม่ให้
ศาลแปลแล้ว ศาลก็ย่อมใช้กฎหมายไม่ได้.
กรณีที่สอง คือ คดียึดทรัพย์ประวัติศาสตร์ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(รสช.) ฉบับที่ ๒๖ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๓/๒๕๓๖ (ประชุมใหญ่) ศาลฎีกาได้วินิจฉัยใน
ประเด็นสำคัญว่า :
(๑) ประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ มีผลให้ทรัพย์สินที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (คตส.)
วินิจฉัยว่าได้มาโดยมิชอบหรือมีเพิ่มขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน เท่ากับเป็นการสั่งลงโทษริบทรัพย์สิน
ในทางอาญานั่นเอง จึงเป็นการออกและใช้กฎหมายที่มีโทษในทางอาญาย้อนหลัง รัฐธรรมนูญทุก
ฉบับมีบทบัญญัติห้ามออกกฎหมายที่มีโทษทางอาญาให้มีผลย้อนหลัง เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนอันถือได้ว่าเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยประการ
หนึ่ง เมื่อประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ ขัดหรือแย้งต่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๔
จึงใช้บังคับมิได้.
(๒) ประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ นี้ ให้อำนาจ คตส. วินิจฉัยลงโทษริบทรัพย์สินอันเป็นโทษ
ในทางอาญาและมิได้ให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงนำคดีไป
ฟ้องร้องให้เป็นอย่างอื่น อำนาจ คตส. ดังกล่าวจึงเป็นอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่ง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยเป็นอำนาจของศาลในอันที่จะดำเนิน
การตามกฎหมาย ประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ จึงมีผลเป็นการตั้งคณะบุคคลที่มิใช่ศาลให้มีอำนาจ
ทำการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่นเดียวกับศาล ย่อมขัดต่อประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย ศาลฎีกาจึงสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของ คตส.ได้.
(๓) ตามหลักกฎหมายทั่วไป ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี จึงมีอำนาจหน้าที่พิจารณาว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดจะใช้บังคับแก่คดีได้หรือไม่เพียงใด และศาลย่อมมีอำนาจวินิจฉัยว่าบท
บัญญัติแห่งกฎหมายนั้นๆ ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย เว้นแต่จะมีบทกฎหมายใด
โดยเฉพาะบัญญัติให้อำนาจนี้ไปตกอยู่แก่องค์กรอื่น เมื่อธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๓๔ มิได้กำหนดในเรื่องนี้ไว้ อำนาจในการวินิจฉัยคดีนี้จึงตกอยู่แก่ศาลยุติธรรมตามหลัก
กฎหมายทั่วไป.
จากตัวอย่างที่ยกมา แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของตุลาการในยุคก่อน ที่สามารถพาเราผ่าน
พ้นวิกฤติการณ์ทางนิติธรรมมาได้ และเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่า หลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ
ไว้อย่างมั่นคง แม้แต่ในยามที่สถานการณ์ทางการเมืองตึงเครียด การวินิจฉัยของศาลต้องปราศจาก
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การแทรกแซงทางการเมืองและเป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรม
อันเป็นหลักการสูงสุดในการตราและบังคับใช้กฎหมาย เพราะในขณะที่เกิดคดีทั้งสองนั้นเป็นช่วง
เวลาที่ไม่มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดว่า กฎหมายใดขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกรณีที่ศาลฎีกาเข้ามาใช้อำนาจตุลาการควบคุมตรวจสอบการกระทำ
ของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม แต่หากคดีทั้งสองเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วก็คงจะไม่
เป็นปัญหาในการวินิจฉัยแต่อย่างใด เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติห้ามการออกกฎหมายที่มี
โทษอาญาย้อนหลังอย่างชัดเจนในมาตรา ๓๙ และในมาตรา ๒๑๑ กำหนดให้เป็นหน้าที่ศาล
รัฐธรรมนูญที่มีอำนาจชี้ขาดว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ.
	

กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจจนเกิดความอยุติธรรม

๑. กรณีกฎหมายแพ่งกำหนดค่าเสียหายเพื่อละเมิดขั้นต่ำไว้อย่างสูงลิบลิ่ว
มาตรา ๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเกี่ยวด้วยค่าเสียหายเพื่อละเมิดที่สื่อมวลชนผู้กระทำละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่
ผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาท บัญญัติให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๗๗ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์:
“ค่าเสียหายตามมาตรา ๔๒๓ วรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยการโฆษณาด้วยหนังสือพิมพ์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือด้วยสื่อมวลชนอย่างอื่น ให้ศาลกำหนดให้เท่ากับจำนวนเงิน ๒๐
เท่าของอัตราโทษปรับขั้นสูงที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่จะมี
การพิสูจน์ความเสียหายได้มากกว่านั้น”.
อัตราโทษปรับขั้นสูงที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือ ๒๐๐,๐๐๐
บาท แต่ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๗๗ ทวิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว สื่อมวลชนจะต้องจ่ายค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาททางแพ่งขั้นต่ำ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในทุกกรณี นอกจากผู้เสียหาย
จะพิสูจน์ได้ว่าตนเสียหายยิ่งกว่านั้น.
การที่กฎหมายกำหนดค่าเสียหายขั้นต่ำไว้อย่างสูงลิบลิ่วและตายตัว (mandatory) เช่นนี้ ไม่
เป็นธรรมแก่สื่อมวลชนผู้ตกเป็นจำเลยอย่างยิ่ง ในบางคดีความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับจริงอาจไม่ถึง
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยกลับต้องรับผิดเกินส่วนที่ตนก่อไว้ นอกจากนี้ ผู้เสียหายที่ได้รับความ
เสียหายจริงเพียงเล็กน้อยก็อาจถูกยุยงให้ฟ้องเพื่อหากำไรจากค่าเสียหายซึ่งกฎหมายกำหนดให้ได้ขั้น
ต่ำถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในทุกกรณี อันจะทำให้มีการ “ค้าความ” เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ฝ่ายนิติบัญญัติควรบัญญัติกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ศาลมีอิสระในการ
ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงของการละเมิดในแต่ละกรณี และมิใช่
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กำหนดค่าเสียหายขั้นต่ำไว้ล่วงหน้าอย่างสูงลิบลิ่วเช่นนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย.
อย่างไรก็ดี นับเป็นโชคดีของสื่อมวลชนเพราะระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำลังอยู่
ในขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมาเสียก่อน ทำให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ส่งผล
ให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๔๔ และไม่ปรากฏว่าได้มีการร่างกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อทดแทนร่างกฎหมายฉบับนี้แต่อย่างใด.
๒. กรณีกฎหมายอาญากำหนดโทษไว้เพียงสถานเดียง (a mandatory penalty)
การที่กฎหมายกำหนดโทษไว้อย่างตายตัวเพียงสถานเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ศาลใช้
ดุลพินิจให้เหมาะสมแก่ความร้ายแรงของความผิด ก็อาจก่อให้เกิดความอยุติธรรมกับคู่ความได้ ดังเช่น
ในคดีเฮโรอีนคดีหนึ่ง นักโทษเด็ดขาดหญิงชาวต่างประเทศรายหนึ่งมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพียง
๒.๓๒ กรัมเท่านั้น นักโทษถูกจับระหว่างที่ไปขึ้นเครื่องบินจะไปต่างประเทศ นักโทษถูกฟ้องในฐาน
มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองและพยายามที่จะส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งมีโทษสถานเดียวคือจำคุก
ตลอดชีวิต และนักโทษก็ให้การปฏิเสธด้วย แต่ตอนนั้นความผิดฐานพยายามกระทำความผิดนี้ยังไม่ได้
รับการแก้ไขโทษให้เหมือนกับความผิดสำเร็จ นักโทษต้องถูกลงโทษ ๒ ใน ๓ จึงถูกลงโทษจำคุก
๓๓ ปี ๔ เดือน ศาลจะใช้ดุลพินิจลงโทษให้เบากว่านี้ไม่ได้อย่างไรก็ตาม กรณีนี้นักโทษเด็ดขาดหญิง
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งก็มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
อภัยโทษปล่อยตัวหลังจากที่ผู้ฎีกาได้รับโทษไปแล้ว ๓ ปี ๗ เดือน.
แม้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ โดยปรับปรุงบทกำหนดโทษให้ลดหลั่นกันตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด โดย
แก้ไขโทษในความผิดเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่าย
ซึ่งยาเสพติดให้โทษจำนวนเล็กน้อยให้มีโทษขั้นสูงลดลง เพื่อให้เหมาะสมกับความผิด๓๐ พร้อมกับ
เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ได้ หากศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดผู้ใดได้ให้ข้ อ มูลที่สำคัญและเป็น ประโยชน์อ ย่ างยิ่งในการ
ปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ๓๑ แต่โทษสำหรับความผิดฐานผลิต นำเข้า หรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เช่น เฮโรอีน, เมทแอมเฟตตามีน (ยาบ้า) นั้น
ยังมีโทษหนักกว่าที่กำหนดไว้ในคดีนี้เสียอีก คือโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึง
ห้าล้านบาท และหากการผลิต นำเข้า หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรนั้น เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย
๓๐
๓๑

โปรดดู พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ และ ๖๗.
โปรดดู พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๐/๒.
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ต้องระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว๓๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗ ซึ่งกำหนดให้การพยายามกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น เช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด
สำเร็จตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น หากจำเลยผลิต นำเข้า หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไม่ว่าการกระทำผิดจะสำเร็จหรือไม่ และไม่ว่ายาเสพติดจะมีปริมาณ
เท่าใดก็ตาม เช่น ในคดีหนึ่งจำเลยนำยาบ้าเข้ามาในราชอาณาจักรแม้แต่เพียงเม็ดเดียว จำเลยก็ต้องโทษ
จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทางลดหย่อนผ่อนปรนได้เลย.
การที่กฎหมายกำหนดโทษไว้อย่างตายตัว (mandatory) โดยไม่มีการแบ่งแยกเป็นบทกำหนด
โทษขั้นต่ำและขั้นสูงของแต่ละฐานความผิดไว้ อย่างเช่นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ ที่ต้องการจะป้องกันและปราบปรามเรื่องการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษอย่างเด็ดขาดและ
รุนแรง ก็คงจะเป็นเพราะต้องการให้ผู้ที่จะกระทำผิดเกรงกลัวหรือเข็ดหลาบ แต่ในขณะเดียวกันก็เกิด
ผลข้างเคียงอันไม่พึงปรารถนา เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ตกเป็นจำเลย เพราะในบางกรณีความผิดที่
กระทำลงไปอาจไม่ร้ายแรงถึงกับต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต แต่จำเลยกลับต้องรับผิดเกินส่วนที่ตน
พึงได้รับ โดยเฉพาะในคดียาเสพติดให้โทษเช่นนี้ ถ้าปริมาณยาเสพติดของกลางที่จับได้มีน้อยมาก
ดังเช่นกรณีตัวอย่าง ก็มักเป็นกรณีที่ตัวจำเลยเองติดยาเสพติด ซึ่งควรได้รับการบำบัดรักษามากกว่าที่
จะต้องถูกลงโทษเยี่ยงนักค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ กฎหมายประเภทนี้ย่อม
ถือได้ว่าเป็นบทกฎหมายที่ขัดต่อหลักนิติธรรม ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติพึงตระหนักด้วยว่าคดีทุกคดีไม่
เหมือนกัน การตรากฎหมายจึงควรกำหนดอัตราโทษทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงไว้เพื่อเปิดช่องให้ศาลใช้
ดุลพินิจให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามควรแก่รูปคดี เช่นที่บัญญัติสำหรับฐานความผิดทางอาญา
โดยทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นตามกรณีตัวอย่าง.

หลักนิติธรรม กับ ฝ่ายตุลาการ
เมื่อบ้านเมืองมีกฎหมายที่ดีเป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้ว สิ่งสำคัญประการต่อมาก็คือการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นต้องสอดคล้องเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยฝ่ายตุลาการเป็นองค์กรที่มี
อำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ดังนั้น ทุกขั้นตอนของการ
บังคับใช้กฎหมายจึงต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเสมอ ผู้พิพากษาต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ ไม่

๓๒

โปรดดู พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ และ ๖๕.
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ปล่อยให้อิทธิพลจากภายนอกหรืออคติภายในใจตนมาทำลายความยุติธรรมได้ ดังปรากฏตามตัวอย่าง
ต่อไปนี้:

กฎหมายขัดแย้งกับความยุติธรรมจนเกิดความอยุติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
หลักนิติธรรม คือ การปกครองโดยถือกฎหมายและความถูกต้องชอบธรรมเป็นสำคัญ การ
กระทำของรัฐต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ แม้แต่ศาลเองก็มีหน้าที่วินิจฉัยคดีไปตามกฎหมาย ทำให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติขึ้นมาว่า หากกฎหมายที่เราถือปฏิบัติตามนั้นขัดหรือแย้งกับความยุติธรรม
เราจะถือสิ่งใดมาก่อนกัน ปัญหานี้นับเป็นปัญหาใหญ่ที่มีการถกเถียงกันมานาน ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ในมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง บัญญัติว่า:
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย”.
มาตรา ๑๙๗ นี้มีประเด็นน่าสนใจตรงที่ว่า มีการเพิ่มคำว่า “โดยยุติธรรม” เข้ามา ซึ่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อน และในชั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญก็มิได้มีการอภิปรายไว้ว่ามีความหมายที่ชัดเจนอย่างไร๓๓
ด้วยความเคารพต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ความในมาตรา ๑๙๗ ที่แก้ไขใหม่นี้ดูจะยังมี
ข้อเคลือบคลุมสงสัยอยู่ว่าในกรณีที่มีความขัดหรือแย้งกันระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม จะถือ
อะไรเป็นสำคัญตามตัวบทมาตรา ๑๙๗ นี้ จะถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายได้หรือไม่? ดูจะ
ตีความได้ทั้งสองนัย ดังนี้:
แนวแรก คือ ถือหลักความยุติธรรมตามกฎหมาย เพราะกฎหมายทุกฉบับผ่านกระบวนการ
ตรากฎหมายที่ถูกต้องและบัญญัติขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมอยู่แล้ว กฎหมายนั่นแหละคือความยุติธรรม
ในตัวเอง ศาลต้องยอมรับว่ากฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติบัญญัติขึ้นนั้นยุติธรรมเสมอ แม้จะขัดต่อ
สามัญสำนึกของบุคคลทั่วไปก็ตาม ทั้งนี้เพราะศาลเป็นเพียงผู้ใช้กฎหมาย มีกฎหมายอย่างไรก็ต้องใช้

เดิมทีเดียวในชั้นคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญใช้คำว่า “โดยเที่ยงธรรม” และบันทึกเหตุผลว่า “เพื่อเน้นให้มีความชัดเจน
ว่าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมเป็นหลักด้วย” แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นคำว่า “โดยยุติธรรม” ใน
ชั้นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และต่อมาในชั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญก็มิได้มีการอภิปรายแก้ไขแต่อย่างใด.
๓๓
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ไปตามนั้น แม้ปรากฏว่ากฎหมายบทใดก่อให้เกิดผลที่วิปริต ศาลก็ต้องตัดสินคดีไปตามนั้นจนกว่า
กฎหมายบทนั้นจะได้รับการแก้ไขจากฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อน.๓๔
แนวที่สอง คือ ตีความว่าต้องถือเอาความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับ
แนวทางนี้อย่างยิ่ง เพราะในอดีตไม่เคยมีการใส่คำว่า “โดยยุติธรรม” มาก่อน การที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาและวางไว้เป็นลำดับแรกก่อน คำว่า “ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย” น่าคิดได้
ว่าผู้ร่างมีเจตนารมณ์ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมมาเป็นลำดับแรก อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการให้ยึดถือความยุติธรรมยิ่งไปกว่ากฎหมายดัง
พระบรมราโชวาทองค์หนึ่ง ความว่า:
“...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยสำหรับรักษาความ
ยุติธรรม กล่าวโดยสรุปคือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชน
สถานหนึ่งกับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้นๆ ให้เป็น
ไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง
โดยที่กฎหมายเป็นแค่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่
ควรที่จะถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความ
ยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ

มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าศาลไทยถือว่ากฎหมายมาก่อนความยุติธรรม คือ คดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร ข้อเท็จจริงมีว่าโจทก์ซึ่ง
เป็นมารดาเด็กกับจำเลยเป็นคนงานในโรงงานเดียวกัน เลิกงานกลับบ้านด้วยกันและได้เสียกันในทุ่งนา ๑๐ กว่าครั้ง เมื่อโจทก์ตั้งครรภ์
จำเลยให้คำมั่นว่าจะรับเลี้ยงดูและรับเด็กเป็นบุตร ทั้งจำเลยยังเคยให้รูปถ่ายและของขวัญแก่โจทก์ แต่พอโจทก์คลอดบุตร จำเลยกลับ
ไม่ยอมรับเด็กนั้นเป็นบุตรและไม่ยอมติดต่อกับโจทก์อีก โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยรับเด็กที่คลอดเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย
ขณะนั้นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีนี้คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๒๙ (เดิม) ซึ่งบัญญัติว่า “การฟ้องคดีให้รับเด็ก
เป็นบุตร ให้มีได้แต่ในกรณีต่อไปนี้...(๔) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้ (๕)
เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย...” กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ต้องมีการอยู่กินด้วยกันอย่าง
เปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้ โจทก์จึงจะมีสิทธิฟ้องได้ หากตัดสินตามกฎหมายผลคดีก็ออกมาขัดกับความยุติธรรม
และกฎหมายปัจจุบันก็ไม่เปิดช่องให้ทูลเกล้าฯถวายฎีกาได้ดังเช่นในอดีต(พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๓) ท้ายที่สุดที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาก็จำต้องตัดสินยกฟ้อง เพราะโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๒๐) ตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดว่ากฎหมาย
ไม่ยุติธรรมแก่คู่ความอย่างยิ่ง และแนวปฏิบัติของศาลไทยก็ถือกฎหมายเป็นสำคัญ เมื่อกฎหมายกับความยุติธรรมขัดแย้งกัน ศาลก็ทำ
อะไรไม่ได้นอกจากยกฟ้องโจทก์เท่านั้น และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะแก้ไขกฎหมายในภายหลังให้เหมาะสม.
อย่างไรก็ดี ถ้าหากมีคดีความเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบัน ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เพราะบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บทนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จากมาตรา ๑๕๒๙ (เดิม) มาเป็นมาตรา ๑๕๕๕ ซึ่ง
บัญญัติว่า: “การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายให้มีได้แต่ในกรณีต่อไปนี้...(๖) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิง
มารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น” และต่อมาได้มีการแก้ไขอีก
ครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเปลี่ยนมาตรา ๑๕๕๕ จากหลักการให้อำนาจฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรมาเป็นบทสันนิษฐานว่า เด็ก
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายไปเลย เพื่อผลักภาระการพิสูจน์ให้ตกแก่ฝ่ายชายผู้เป็นจำเลย ซึ่งน่าจะถูกต้องและเป็นธรรมดียิ่งขึ้น.
๓๔
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โดยคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำต้อง
คำนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ”.๓๕
แนวพระราชดำริที่ว่าในกรณีที่กฎหมายขัดต่อความยุติธรรม ต้องถือตามความยุติธรรมเป็น
สำคัญนั้น สอดคล้องกับสามัญสำนึกเป็นอย่างยิ่ง โดยมีหลักกฎหมายสากลสนับสนุนอยู่ คือ หลัก
กฎหมายธรรมชาติ (NATURAL LAW) และมีสุภาษิตกฎหมายโรมันบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า ผู้พิพากษา
ที่ดีย่อมวินิจฉัยคดีตามหลักแห่งความยุติธรรมและความถูกต้อง และถือความยุติธรรมสำคัญกว่า
กฎหมาย (bonus judex secundum aequum et bonum judicat, et aequitatem stricto juri praefert
: A good judge decides according to justice and right and prefers equity to strict law.).
สำหรับศาลไทย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องสำคัญมาก ผู้เขียนเคยกล่าวถึงเรื่องนี้มาแล้ว๓๖
ว่าควรน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถือปฏิบัติตาม ซึ่งในครั้งนั้นก็ดู
จะเป็นที่ยอมรับกันในเบื้องต้นว่าควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ยังไม่มีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัย
ยอมรับหลักการนี้ ผู้เขียนจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้โดยแนะนำให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๓ และมาตรา ๒๔๙ ดังต่อไปนี้:

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
สภา ณ เนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕.
และเป็นที่น่าทึ่งอย่างยิ่งว่า เมื่อ ๑๐๐ ปีเศษมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำริเช่นเดียวกันนี้ ดังที่มี
พระบรมราชวินิจฉัยในคดียายรับมรดกหลานตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๕/๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๖) ซึ่งข้อเท็จจริงมีว่าหญิงชราอายุ
๘๐ ปี หวังจะฝากผีฝากไข้ไว้กับหลานชายซึ่งเป็นญาติคนเดียวที่ตนมีเหลืออยู่ จึงยกทรัพย์สินที่ตนมีทั้งหมดให้กับหลานชาย ต่อมา
หลานชายแต่งงานและมีลูกกับหลานสะใภ้ ๒ คน ระหว่างอยู่กินกับหลานสะใภ้นี้ก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้น
หลานชายตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ถ้าถือตามกฎหมายลักษณะมรดกในขณะนั้น ภรรยาและบุตรของหลานชายซึ่งเป็นญาติสนิท
จะได้เป็นผู้ได้รับมรดกทั้งหมด ส่วนยายซึ่งเป็นญาติห่างไม่ได้รับอะไรเลย หากตัดสินตามนั้นหญิงชราคงอดตายเป็นแน่แท้ ศาลฎีกา
ขณะนั้นทำอะไรไม่ได้จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(กฎหมายขณะนั้นเปิดช่อง
ให้ทำได้)พระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาว่าทรัพย์มรดกส่วนที่เกิดจากหลานชายและหลานสะใภ้ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่งกัน
ระหว่างหลานสะใภ้กับบุตร ๒ คน ส่วนทรัพย์มรดกส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่ยายยกให้หลานชายนั้น ทรงให้แบ่งเป็น ๒ ส่วนเท่ากันให้
ยายกับหลานสะใภ้คนละครึ่ง และมีพระบรมราชวินิจฉัยในคดีนี้ตอนหนึ่งว่า “...การที่เจ้าแผ่นดินใช้อำนาจเกินกฎหมาย แต่ไม่เกิน
กำหนดพระบรม เดชานุภาพของเจ้าแผ่นดินเมืองนี้... ได้มีผลอันดีในทางยุติธรรม...”.
แต่ถ้าข้อเท็จจริงในคดีนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบัน การแบ่งมรดกก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งยังคงถือหลัก
“ญาติสนิทตัดญาติห่าง” อยู่เหมือนเช่นในอดีต ผู้มีสิทธิได้รับมรดก คือ หลานสะใภ้และบุตรอีก ๒ คนเท่านั้น (มาตรา ๑๖๒๙ และ
๑๖๓๕(๑)) ส่วนยายเป็นทายาทโดยธรรมอันดับ ๕ (มาตรา ๑๖๒๙) จึงถูกตัดมิให้รับมรดก (มาตรา ๑๖๓๐) ถ้าถือตามแนวปฏิบัติของ
ศาลไทยที่ถือเอาความยุติธรรมตามกฎหมายเป็นสำคัญแล้ว ตามกฎหมายปัจจุบัน ยายก็ยังคงต้องตกระกำลำบากเพราะไม่มีทรัพย์สิน
สำหรับดำรงชีพอยู่ต่อไปเหมือนสมัยก่อน ทั้งไม่มีทางที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาได้ เพราะกฎหมายไม่เปิดช่องให้ทำได้ (พระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มาตรา ๒๓).
๓๖
รายละเอียดใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับพระอัจฉริยภาพทางด้าน
กฎหมาย ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓.
๓๕
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“มาตรา ๒๓๓ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และความยุติธรรม และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”.๓๗
“มาตรา ๒๔๙ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และความยุติธรรม”.๓๗
นอกจากนี้อาจจะมีพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อขยายความหลักการใหญ่
ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนี้:
“มาตรา....... ในกรณีที่กฎหมายวิปริตร หรือไม่มีกฎหมายอันจะเป็นผลให้การพิจารณาคดี
เกิดความอยุติธรรมขั้นอุกฤษฏ์ ให้ศาลมีอำนาจวินิจฉัยคดีให้ความยุติธรรมแก่คู่ความได้ตามที่เห็น
สมควร
ในกรณีดังกล่าวให้นำเอากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
เมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วคำวินิจฉัยของศาลในวรรคหนึ่งให้มีผลเฉพาะคดีนั้นและไม่ผูกพัน
คดีอื่น”.
มีข้อพิจารณาประกอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนะนี้โดยที่ให้มีพระราชบัญญัติ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาด้วย แทนที่จะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งหมด ดูจะเหมาะสมกว่า
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ มีข้อยุ่งยากและอุปสรรคนานัปการ หากบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วเกิด
มีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องการแก้ไขปรับปรุงใหม่ภายหลังจะยากกว่าการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้แล้ว ซึ่งเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ดูเหมือนว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้เขียนส่วนหนึ่งจะได้รับการพิจารณาด้วย
ดังที่ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง และ ๒.
กระนั้นก็ดี การพิจารณาพิพากษาโดยยึดถือความยุติธรรมยิ่งกว่ากฎหมายนั้นก็ยังมีปัญหาตาม
มาอีกหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาว่าสิ่งใดยุติธรรม สิ่งใดไม่ยุติธรรม๓๘ ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ใช่
เรื่องง่ายเลยที่จะชี้ว่าสิ่งใดยุติธรรมหรือไม่ เพราะความยุติธรรมเป็นเรื่องนามธรรม ในบางกรณีบุคคล
ธรรมดาก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันไปได้ และแม้แต่ในหมู่นักกฎหมายเอง บางครั้งก็ยังมีความเห็น
ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงและถกเถียงกันได้ไม่จบสิ้น เช่น ไม่มีใครเถียงว่าชายและหญิงควรมีสิทธิ
ที่ขีดเส้นทับตัวอักษรหมายถึงคำที่ขอตัดออก และที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อความที่ขอเพิ่มเติมใหม่ในตัวบทบัญญัติปัจจุบัน.
ลอร์ดเดนนิ่ง (Lord Denning) เคยให้คำอธิบายความยุติธรรมไว้ว่า “ความยุติธรรม ได้แก่ เรื่องที่บุคคลในสังคมซึ่งเป็นบุคคลที่มี
เหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบ เชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องที่ชอบธรรม” (Justice is what the right-minded members of the community – those
who have the right spirit within them – believe to be fair.): Sir Alfred Denning. The Road to Justice (London: Stevens
and Sons, 1955), p.4.
๓๗
๓๘
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เท่าเทียมกัน แต่เมื่อเป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้ว บางท่านก็อาจเห็นว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ชายและ
หญิงจะมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกเรื่อง เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กฎหมายเข้าไปไม่ถึง
กฎหมายจะเข้าไปก็เฉพาะบางเรื่อง อาทิ ตอนหย่ากฎหมายก็กำหนดวิธีการแบ่งทรัพย์สินให้อย่าง
เท่าเทียมกัน เป็นต้น แต่อีกหลายท่านก็เห็นว่าทั้งหญิงและชายไม่ว่าจะโสดหรือสมรสแล้วก็ควรมีสิทธิ
เท่าเทียมกันเสมอ เพื่อแก้ปัญหานี้ ผู้เขียนเห็นว่าในกรณีปกติทั่วไป ควรถือว่าความยุติธรรมเป็นไป
ตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติบัญญัติไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่เห็นควรว่าจะตรากฎหมายออกมาอย่างไร และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการที่ศาลก้าวล่วงไปในอำนาจ
ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยไม่จำเป็น แต่หากเป็นกรณีที่กฎหมายวิปริตถึงขนาดที่ทำให้เกิด “ความ
อยุติธรรมขั้นอุกฤษฎ์” ดังเช่นคดียายรับมรดกหลาน หากยายไม่ได้รับมรดกเลยยายก็คงอดตาย หรือ
คดีฟ้องขอให้จำเลยรับรองบุตร หากไม่มีกฎหมายรับรองให้จำเลยรับเด็กเป็นบุตร เด็กก็เป็นลูกไม่มี
พ่อซึ่งจะเป็นปมด้อยไปตลอดชีวิต เฉพาะกรณีเหล่านี้เท่านั้นที่ศาลควรมีอำนาจที่จะวินิจฉัยคดีให้
ความยุติธรรมได้ตามที่เห็นสมควร.
ตามที่ผู้เขียนเสนอไว้ในร่างมาตรา... ว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว คำพิพากษานั้นก็ควรจะมีผล
เฉพาะคดีนั้นเท่านั้น ไม่ผูกพันคดีอื่นในประเด็นเดียวกันนั้น ก็เพื่อมิให้เป็นคดีบรรทัดฐานสำหรับคดี
อื่นที่จะต้องถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนั้นตามนิติประเพณีที่เราถือปฏิบัติกันมาเป็น
เวลาช้านาน ทั้งนี้ เพื่อคืนอำนาจและหน้าที่ให้เป็นของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปตามเดิมในอันที่จะ
พิจารณาแก้ไขบทกฎหมายที่ขัดแย้งกับความยุติธรรมนั้นตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ดี ปัญหานี้คงจะ
ต้องรอแนววินิจฉัยของศาลต่อไปหากศาลเห็นสอดคล้องตามแนวหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้แล้วก็ควรจะแปลบทบัญญัตินี้ได้ว่า ต้องถือความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมาย.
	

กรณีกฎหมายขัดต่อกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่ศาลใช้กฎหมายโดยพิจารณาแต่เพียงตัวอักษร โดยไม่พิจารณาถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งๆที่ตัวบทกฎหมายมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์จนก่อให้เกิดผลประหลาด
ดังนี้:
“คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๓/๒๔๙๒ โจทก์ฎีกาเพียงว่ารางวัลเจ้าหน้าที่
ผู้จับให้จ่ายร้อยละสิบห้านั้นไม่ถูก เพราะตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการ
ปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๘ ให้จ่ายร้อยละยี่สิบห้า โจทก์ฎีกา
เถียงดังนี้ ได้ตรวจดูแล้วพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด
พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๘ มีว่า ให้จ่ายรางวัลร้อยละยี่สิบห้าของราคาของกลางหรือ
ค่าปรับ กฎหมายมีดังนี้ การจ่ายรางวัลในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นร้อยละยี่สิบห้าหาใช่
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ร้อยละสิบห้าไม่ ประกาศที่ลงในราชกิจจานุเบกษาว่า สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนขอแก้เป็นร้อยละสิบห้านั้นมีจริง แต่ประกาศเช่นนี้ไม่สามารถจะแก้บท
กฎหมายที่ตราไว้แล้ว ประกาศนี้ไม่ทำให้ร้อยละยี่สิบห้ากลับกลายเป็นร้อยละ
สิบห้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนจะมีอำนาจแก้ไขบทกฎหมายนั้นหามิได้
เพราะฉะนั้น รางวัลตามมาตรา ๘ จึงต้องเป็นร้อยละยี่สิบห้า ศาลนี้พิพากษาแก้
เป็นว่าเงินรางวัลให้จ่ายร้อยละยี่สิบห้า”.
ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อศาลฎีกา ผู้เขียนมีความเห็นว่า การใช้กฎหมายบังคับโดยถือตาม
ข้อความที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งๆ ที่ข้อความนั้นพิมพ์ผิดพลาดและไม่ตรงกับเจตนารมณ์
ของฝ่ายนิติบัญญัติในกรณีดังกล่าวนั้น เป็นการขัดต่อกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย (DUE
PROCESS OF LAW) อันถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรม กฎหมายที่ตราออกมาบังคับใช้นั้นต้อง
ผ่านขั้นตอนในการตรากฎหมายที่ถูกต้องทุกกระบวนการ (PROCEDURAL DUE PROCESS OF LAW)
กล่าวคือ ร่างกฎหมายนั้นต้องผ่านมติเห็นชอบจากรัฐสภา พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามที่รัฐสภาได้มีมติ และกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพิมพ์โดย
ถูกต้อง ข้อความที่พิมพ์ผิดแม้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ต้องถือว่าข้อความนั้นมิได้ผ่านมติ
เห็นชอบจากรัฐสภา การถือว่าข้อความที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น “ประกาศิต” โดยมิได้
คำนึงถึงความถูกต้องของกระบวนการตรากฎหมายดังกล่าว จึงขัดต่อสามัญสำนึกเป็นอย่างยิ่ง.
กระนั้นก็ดี คำพิพากษาศาลฎีกาในภายหลังก็ยังเดินตามแนวคำพิพากษาฉบับดังกล่าวเรื่อยมา
ดังปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๒๕/๒๕๔๑, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๑๔/๒๕๔๔ เป็นต้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เราจะแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมได้อย่างไร? ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ฝ่าย
นิติบัญญัติจะมีอำนาจแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่ในระบบกฎหมายไทยของ
เรานั้นศาลฎีกาย่อมมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแนววินิจฉัยของศาลเองได้เสมอ โดยไม่จำต้องยึดติด
กับแนววินิจฉัยเดิม และหากศาลเพียงแต่พิจารณาปัญหาดังกล่าวตามเจตนารมณ์อันแท้จริงของ
กฎหมาย และยึดหลักนิติธรรมดังกล่าวมาแล้ว ย่อมทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์
ที่แท้จริงของกฎหมายและสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องยกภาระให้แก่ฝ่าย
นิติบัญญัติในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ก่อขึ้น และการที่ศาลจะแก้ไขข้อผิดพลาด
นี้เสียเองก็ไม่ถือเป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัติแต่อย่างใด เพราะศาลมิได้สร้างหลัก
กฎหมายขึ้นมาใหม่หรือแก้ไขข้อความในตัวบทกฎหมาย เป็นแต่เพียงการเลือกบังคับใช้กฎหมายให้
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่านั้น.
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ศาลก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่?
ในอดีต พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗ มาตรา ๑๒(๒) บัญญัติห้ามมิให้
ทนายความเรียกค่าทนายความจากส่วนแบ่งทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันพึงได้แก่ลูกความ๓๙ ต่อมาก็มี
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ ออกมายกเลิกพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗
และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ ก็มิได้บัญญัติห้ามการเรียกส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่
พิพาทโดยตรง แต่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ว่า ทนายความต้องปฏิบัติตามมรรยาท
ทนายความดังที่เนติบัณฑิตยสภากำหนด และในระหว่างที่เนติบัณฑิตยสภายังไม่ได้ตราข้อบังคับตาม
มาตรา ๑๗ ก็ให้ใช้ความในมาตรา ๑๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗ ไปพลาง
ก่อน ต่อมามีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๗(๓)(จ) ประกอบมาตรา ๕๑ ให้
คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอำนาจออกข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ
พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งก็มิได้ห้ามการทำสัญญาเรียกเอาส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่พิพาทว่าเป็นเรื่องผิด
มรรยาททนายความ แต่อย่างใด.
กระนั้นก็ตาม แม้กฎหมายจะมิได้บัญญัติห้ามเรื่องการเรียกเอาค่าทนายความจากส่วนแบ่ง
ทรัพย์สินที่พิพาทแล้ว แต่ศาลฎีกาก็ยังมีแนววินิจฉัยเรื่อยมาว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ เพราะเป็น
สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังเช่น คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๑๒๖๐/๒๕๔๓ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ให้เหตุผลว่า:
“ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่คณะ
กรรมการสภาทนายความออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่มิได้
บัญญัติห้ามมิให้ทนายความเข้าเป็นทนายความโดยวิธีสัญญาเอาส่วนแบ่งทรัพย์สินที่
เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความอย่างพระราชบัญญัติทนายความสองฉบับแรก
ในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่า การวางระเบียบข้อบังคับแก่ทนายความตามพระราชบัญญัติ
ทนายความกับความสมบูรณ์ของสัญญาระหว่างทนายความและลูกความเป็นคนและ
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายอังกฤษที่เรียกว่า CONTINGENCY FEES หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “NO WIN, NO FEE” อันมี
ความหมายว่า ไม่ชนะไม่เอาค่าทนายความ แต่ถ้าชนะก็ขอส่วนแบ่งจากทรัพย์สินที่พิพาท โดยมีเหตุผลว่าหากมีการเรียกเอาส่วนแบ่ง
จากคดี ก็ถือว่าทนายความเอาเปรียบลูกความด้วยการค้าความและไปมีส่วนได้เสียในคดีความนั้นเอง ทั้งจะเป็น “การยุให้รำตำให้รั่ว”
ด้วย อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ เป็นต้นมา หลักการดังกล่าวในประเทศอังกฤษผ่อนคลายไปมาก คือ ในบางคดีกฎหมายอังกฤษ
ยอมให้ทนายความมีส่วนแบ่งในทรัพย์สินที่พิพาทได้ในลักษณะเป็นค่าทนายความที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษหากชนะคดี แต่ถ้าแพ้คดีก็จะไม่
ได้รับค่าทนายความเลย เรียกข้อตกลงลักษณะนี้ว่า CONDITIONAL FEES ที่เป็นเช่นนี้เพราะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีต่างๆ ในศาลอังกฤษนั้นสูงมาก กฎหมายจึงยอมให้มีข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น อันเป็นการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนรูปแบบหนึ่ง สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่มี
ข้อห้ามให้เรื่อง CONTINGENCY FEES แต่อย่างใด.
๓๙
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ส่วนกัน การที่ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙
มิได้กำหนดให้การเข้าเป็นทนายความโดยวิธีสัญญาเอาส่วนแบ่งทรัพย์สินที่เป็น
มู ล พิ พ าทอั น จะพึ ง ได้ แ ก่ ลู ก ความของทนายความเป็ น การประพฤติ ผิ ด มรรยาท
ทนายความอย่างพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ มีผลเพียงว่า การทำสัญญาระหว่างทนายความและ
ลูกความในลักษณะนี้ไม่เป็นการผิดมรรยาททนายความ อันเป็นมูลจะลงโทษตาม
มาตรา ๕๒ เท่านั้น หามีผลให้ข้อสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยดังกล่าวซึ่งขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากไม่ต้องด้วยหลักจริยธรรม
ทางวิชาชีพของทนายความ กลับมีความสมบูรณ์แต่ประการใดไม่...”.
ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อศาลฎีกา ผู้เขียนเห็นว่ายังมีข้อน่าพิจารณาบางประการสำหรับคำ
พิพากษาฉบับนี้ เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีกฎหมายห้ามการเรียกค่าทนายความจากทรัพย์สินที่พิพาท
ซึ่งลูกความได้จากการชนะคดีดังเช่นในอดีตอีกแล้ว โดยกฎหมายมอบอำนาจให้สภาทนายความออก
ข้อบังคับในเรื่องมรรยาททนายความตามที่เห็นสมควร และเมื่อสภาทนายความมิได้ห้ามการทำสัญญา
ในลักษณะดังกล่าวศาลก็ควรจะยอมรับบังคับให้ เพราะเป็นเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ ในแง่ของ
หลักนิติธรรมที่มีการแบ่งแยกอำนาจรัฐเป็น ๓ ส่วนอย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและ
กัน ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ส่วนฝ่ายตุลาการก็มีอำนาจหน้าที่
นำกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นนั้นมาบังคับใช้โดยยุติธรรมและตามกฎหมาย ศาลไม่มีอำนาจ
วินิจฉัยเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายนั้นจะก่อให้เกิดความอยุติธรรมขั้น
อุกฤษฏ์ ซึ่งสัญญาเรียกค่าทนายความจากส่วนแบ่งทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทนั้น ในเมื่อไม่มีกฎหมาย
บัญญัติห้ามไว้แล้ว ศาลยุติธรรมก็ควรต้องถือตาม คำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่าการเอาส่วนแบ่ง
ทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความเป็นเรื่องขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนจึงเป็นการสวนทางกับเจตนารมณ์ใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องการให้สัญญาประเภทนี้
ใช้บังคับได้ และอาจเป็นการก้าวล่วงอำนาจในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติด้วย อีกทั้งเมื่อชั่ง
น้ำหนักประโยชน์แล้ว เห็นว่าข้อสัญญานี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่ามีผลเสียเรื่องเป็น “การยุให้รำตำ
ให้รั่ว” และการค้าความ ในแง่ที่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมง่าย
ขึ้น ใครก็ตามที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต้องการการเยียวยาทางกฎหมาย แม้ไม่มีเงินว่าจ้างทนายความ
ก็สามารถใช้สิทธิของตนในทางศาลโดยการทำสัญญาแบบนี้ได้ การห้ามทำข้อสัญญาดังกล่าวกลับจะ
เป็นการปิดโอกาสมิให้ผู้เดือดร้อนเหล่านี้ได้รับความยุติธรรมจากศาลเลย จึงมิน่าจะถือว่าขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด.
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นอกจากนี้ ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเรียกค่าทนายความแบบเอาส่วนแบ่งทรัพย์สินที่เป็นมูล
พิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความนี้ขัดต่อหลักจริยธรรมทางวิชาชีพทนายความ จึงขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันมีผลทำให้ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ แต่ในขณะ
เดียวกัน ศาลฎีกาก็เห็นว่าไม่เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ทำให้ฉงนว่า “หลักจริยธรรม
ทางวิชาชีพทนายความ” ต่างจาก “มรรยาททนายความ” อย่างไร และมีกฎหมายใดเป็นที่มาของหลัก
จริยธรรมทางวิชาชีพทนายความอันแตกต่างไปจากหลักกฎหมายที่เป็นที่มาของมรรยาททนายความ.
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อบังคับสภา
ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ น่าจะถือได้ว่าในปัจจุบันการที่ทนายความทำ
สัญญาเอาส่วนแบ่งจากทรัพย์พิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความเพื่อเป็นค่าทนายความนั้น ย่อมทำได้โดย
ชอบและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อข้อบังคับ
สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ แต่อย่างใด และหากมีข้อพิพาทในเรื่องข้อ
สัญญาลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบัน ผู้เขียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข
เยียวยาโดยศาลตามครรลองแห่งหลักนิติธรรมต่อไป.๔๐

ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องนี้หลายแห่งด้วยกัน จนกระทั่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๒๙/๒๕๔๔ ซึ่งวินิจฉัยว่า “เมื่อ พ.ร.บ.
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ มิได้บัญญัติห้ามมิให้
ทนายความเข้าเป็นทนายความโดยวิธีสัญญาแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความดังเช่น พ.ร.บ. ทนายความ
สองฉบับแรก (ที่ยกเลิก) สัญญาจ้างว่าความที่มีข้อกำหนดแบ่งเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความเป็น
หลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณค่าทนายความจึงไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สัญญาจ้างว่าความดังกล่าวไม่เป็นโมฆะ” แต่หลังจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้แล้ว คำพิพากษาศาลฏีกาฉบับอื่นๆ ก็ยังคงเดินตาม
แนววินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๐/๒๕๔๓ (ประชุมใหญ่) ที่ถือว่าสัญญาดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยู่เช่นเดิม อาทิ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๑๙/๒๕๔๔ และ ๑๔๔๓/๒๕๔๕.
๔๐

35

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

หลักนิติธรรม กับ ฝ่ายบริหาร
ปัญหาของหลักนิติธรรมที่ผู้เขียนกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย
เสียเป็นส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวบทกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมที่ไล่สอดคล้องกับหลัก
นิติธรรม แต่นอกจากในด้านที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยตรงแล้ว ปัญหาสำคัญของวิกฤติการณ์หลัก
นิติธรรมในสังคมไทยที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ ก็คือ ปัญหาจากการกระทำของฝ่ายบริหารที่ไม่
สอดคล้องกับหลักนิติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเจ้าพนักงานลุแก่อำนาจ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็น
วิกฤติการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในสังคม เพราะเป็นเรื่องผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือหรือผู้บังคับใช้
กฎหมายกลับละเมิดกฎหมายเสียเอง ซึ่งเจ้าพนักงานที่ลุแก่อำนาจโดยมากมักเป็นข้าราชการในหน่วย
งานป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทำให้มีโอกาส
เสี่ยงต่อการลุแก่อำนาจมาก เพราะหลงผิดคิดไปว่าเมื่อตนมีอำนาจรัฐอยู่ในมือแล้วก็สามารถกระทำ
ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามอำเภอใจโดยไม่เกรงกลัวต่ออาญาของแผ่นดินและไม่คำนึงถึงความถูกต้อง
ชอบธรรมแต่อย่างใด จึงมักจะล่วงละเมิดกฎหมายเสียเอง อย่างเช่นเรื่องของการอุ้มฆ่า การฆ่า
ตัดตอน การวิสามัญฆาตกรรมโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยัดเยียดข้อหาเท็จให้
ผู้บริสุทธิ์ ซ้อมผู้ต้องหาหรือพยาน สร้างหลักฐานเท็จ เป็นต้น เหล่านี้เกิดจากการลุแก่อำนาจของ
เจ้าพนักงานทั้งสิ้น นับเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายและขัดกับหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรง ผิดทั้งกฎหมาย
ผิดทั้งศีลธรรมและความถูกต้องชอบธรรม ทำให้บ้านเมืองต้องตกอยู่ในความหวาดระแวง ประชาชน
ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่แน่ใจว่าวันใดวันหนึ่งตนเองอาจตกเป็นเหยื่อของ
การใช้อำนาจตามอำเภอใจของเจ้าพนักงานของรัฐ วิกฤติการณ์นี้ส่งผลให้เกิดความแตกแยกระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าพนักงานของรัฐ ทำให้รัฐไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเป็นหูเป็นตา
สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ซึ่งย่อมต้องกระทบกระเทือนต่อความมั่งคงและความ
สงบเรียบร้อยในชาติอย่างแน่นอน.
ตามความเห็นของผู้เขียน การแก้ปัญหาในเบื้องต้นนั้น ต้องเรียกความไว้วางใจจากประชาชน
กลับมาให้ได้เสียก่อนซึ่งไม่สามารถทำได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามวัน แต่ต้องอาศัยเวลาที่ยาวนาน โดยเจ้า
พนักงานของรัฐต้องปฏิบัติการ ๒ ประการพร้อมกันไป คือ:
ประการแรก เราต้องมุ่งมั่นปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอย่างเด็ดขาด
จริงจัง และโดยเฉียบพลัน โดยเจ้าพนักงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ศีลธรรมอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงประชาชนผู้
เดือดร้อนเป็นสำคัญ.
ประการที่สอง ต้องนำตัวเจ้าพนักงานของรัฐที่ลุแก่อำนาจ จงใจฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายมา
ดำเนินคดีเพื่อลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว และไม่มีการเห็นแก่หน้าผู้ใดทั้งสิ้น.
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สิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหานี้ก็คือ เจ้าพนักงานของรัฐทุกระดับพึงต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าอำนาจที่ท่านมีอยู่นั้น เป็นอำนาจตามกฎหมายซึ่งมาพร้อมกับหน้าที่และความรับ
ผิดชอบในการรับใช้ประชาชน ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและหลัก
นิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มิใช่เพ่งเล็งแต่จะทำผลงานเพื่อเสนอรับความดีความชอบจากผู้บังคับบัญชา
หรือกระทำไปเพียงเพื่อความสะใจของตน ในฐานะผู้บังคับบัญชาการที่ท่านมีอำนาจเหนือผู้อื่นไม่
อาจจะถือเป็นเหตุผลให้ท่านไม่ต้องรับผิดในการที่ท่านทำสิ่งผิดกฎหมายเสียเอง หรือในฐานะผู้ใต้
บังคับบัญชาการที่ท่านปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบของผู้บังคับบัญชานั้นก็ไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัว
เพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกฎหมายได้แต่อย่างใด และในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยตรง หากท่านจงใจฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายเสียเอง
กฎหมายก็มีบทลงโทษท่านอย่างร้ายแรงยิ่งไปกว่าบทลงโทษที่ใช้กับบุคคลทั่วไปเสียอีก ความผิดใด
ก็ตามที่ท่านได้ก่อขึ้นนั้น แม้วันนี้ท่านยังไม่ต้องรับผิด เนื่องจากไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวโทษหรือยังไม่มี
พยานหลักฐานยืนยัน แต่สักวันหนึ่งหลังจากที่ท่านสิ้นอำนาจวาสนาไปแล้ว ความผิดเหล่านี้ก็จะต้อง
ปรากฎขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เปรียบดัง “น้ำลดตอผุด” แล้วท่านก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย และ
แม้ว่าท่านอาจจะโชคดี ไม่มีใครสามารถเอาผิดท่านได้ตามกฎหมาย แต่เหนือกฎหมายนั้นยังมี “กฎ
แห่งกรรม” ซึ่งท่านไม่มีทางรอดพ้นไปจากกฎแห่งกรรมนี้ได้ เพราะกฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมอัน
จริงแท้ที่จะต้องส่งผลมาถึงตัวท่านและลูกหลานอย่างแน่นอน.
ท่านควรไตร่ตรองดูว่า ถ้าตัวท่านเองที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐยังสามารถกระทำผิดกฎหมายได้
ตัวของท่านและคนที่ท่านรักและห่วงใยจะอยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัยในสภาพบ้านเมืองที่ปราศจาก
ขื่อแปและกฎหมายไร้ซึ่งสภาพบังคับได้อย่างไร?

หลักนิติธรรม กับ ประชาชน
นอกจากองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมแล้ว ประชาชน
ทั่วไปก็ต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักนิติธรรมด้วยเช่นกัน เพราะประชาชนก็เป็นตัวการสำคัญที่
ทำให้เกิดปัญหาการละเมิดหลักนิติธรรม โดยเฉพาะปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่ประจักษ์แจ้งกันดี
ในทุกระดับ ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการการเมือง หรือวงราชการ รวมถึงวงการธุรกิจในภาคเอกชน
ด้วย ซึ่งปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้ คนส่วนมากเพ่งเล็งไปที่ข้าราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยลืม
มองไปว่าตัวการฉ้อราษฎร์บังหลวงรายใหญ่ที่สุดก็คือ ประชาชนนั่นเอง อย่างน้อยก็ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือในการให้สินบาทคาดสินบนแก่เจ้าพนักงานข้าราชการ และยังเป็นตัวการสำคัญในการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากรและการซื้อสิทธิขายเสียงอีกด้วย.
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ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง เปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่ฝังรากลึกคอยเกาะกินและ
บ่อนทำลายประเทศชาติตลอดมา เพราะคนในชาติมองว่าการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นเรื่องธรรมดา
ขอเพียงแต่ให้มีผลงานบ้างก็พอ จะโกงกินบ้างก็ไม่เป็นไรและคนไทยส่วนใหญ่รักความสะดวกสบาย
ขาดระเบียบวินัยมานานจนไม่นำพาต่อปัญหาสังคม มองว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ธุระของตน คิดมากไป
ก็ปวดหัว สู้เอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่า โดยมิได้พิจารณาให้ลึกซึ้งว่าหากปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่ตอ
ไปก็รังแต่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และผลเสียหายย่อมเกิดกับประเทศชาติ และท้ายที่สุดผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงก็คือคนในชาตินั่นเอง และที่สำคัญสังคมไทยละเลยเรื่องหลักนิติธรรมมานาน คิด
เสียแต่ว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายหรือนักวิชาการเท่านั้น โดยลืมคิดไปว่าแท้ที่จริงแล้ว
ปัญหาการละเมิดหลักนิติธรรมนั้น นอกจากตัวบทกฎหมายและการบวนการยุติธรรมแล้ว ตัวบุคคลก็
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญ เพราะหลักนิติธรรมเป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายของการกระทำทุกอย่าง
ไม่ว่าบุคคลใดหรือองค์กรใด จะกระทำสิ่งใดก็ต้องให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม อยู่เสมอคือต้อง
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมเป็นสำคัญ ซึ่งในเรื่องของบุคคลนั้นหลักนิติธรรมก็อาจเปรียบได้
กับ “INTEGRITY” อันได้แก่ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเหมือนกัน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของคุณธรรมและจริยธรรมทั้งหลายของบุคคลนั่นเอง.๔๑
เราจะแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของหลักนิติธรรมในสังคมไทยได้อย่างไร? เป็นปัญหาสำคัญ
ที่เราต้องช่วยกันขบคิดและลงมือปฏิบัติ แม้เราจะมีกฎหมายเอาผิดในเรื่องเหล่านี้ แต่จุดจำกัดของ
กฎหมายก็คือไม่อาจเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ทุกราย เพราะขาดพยานหลักฐานบ้างหรือ
เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงในกระบวนการยุติธรรมเองบ้าง กฎหมายไม่ใช่ยาครอบจักรวาลที่จะรักษา
เยียวยาปัญหาสังคมได้ทุกสิ่ง เพราะเรื่องกฎหมายกับเรื่องจิตใจคนนั้นห่างกันแสนไกล แม้รัฐจะตรา
กฎหมายออกมาได้ดีเพียงใดก็มิอาจบังคับจิตใจคนได้ กฎหมายไม่อาจเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออุปนิสัย
อันเลวร้ายของมนุษย์ได้เลย ข้อน่าคิดอีกประการหนึ่งก็คือ ยิ่งมีกฎหมายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีช่องโหว่
สำหรับผู้ที่มีจิตใจคิดจะโกงมากเท่านั้น แม้กระนั้นก็ดี มาตรการทางกฎหมายก็ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่
เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเท่าที่จะนำมาได้ แต่มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ เรา
จักต้องใช้มาตรการอื่นเข้ามาเสริมด้วยจึงจะมีประสิทธิผลสูงสุด หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้
คือเราต้องแก้ที่ต้นเหตุแห่งปัญหา เมื่อเป็นเรื่องของจิตใจก็ต้องแก้ไขที่จิตใจ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะ
มาตรการต่างๆ ที่จะนำมาเสริมมาตรการทางกฎหมาย ดังนี้:
ศาสตราจารย์สตีเฟน แอล. คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มี
“INTEGRITY” หรือเป็นผู้ที่ “ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม” นั้น ต้องปฏิบัติครบถ้วน ๓ ประการ คือ (๑) แยกแยะได้อย่าง
กระจ่างชัดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิด (๒) ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะทำให้ตนลำบากหรือ
เสียผลประโยชน์ก็ตาม (๓) ประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบโดยทั่วกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นนั้น โดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่ถูก
ต้องแล้ว : Stepnem L, Integrity (New York: Basic Books, 1996), pp7-12.
๔๑
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๑. มาตรการแก้ไขจิตใจด้วย “หิริโอตตัปปะ” และ “กฎแห่งกรรม”
เมื่อความเสื่อมโทรมของหลักนิติธรรมในสังคมไทยเป็นเรื่องของความเสื่อมโทรมทางจิตใจ
เป็น “กิเลส” ของตัวบุคคล เราจึงควรมุ่งแก้ไขที่เรื่องของจิตใจเป็นสำคัญว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้
คนมีหิริโอตตัปปะ หรือมีความละอายต่อการทำชั่วและเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งจะทำให้เขาไม่กล้าที่จะ
กระทำทุจริตประพฤติมิชอบ.
เพื่อให้คนมีหิริโอตตัปปะ เราต้องชี้ให้เห็นว่าหิริโอตตัปปะนี้แท้จริงแล้วมีบทกำหนดโทษ
ด้วย จึงจะได้ผลดี กล่าวคือ สมควรจะต้องมีการอบรมศึกษาเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ให้เป็นบทบังคับ
ของหิริโอตตัปปะ ผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ จะดีหรือชั่ว ย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็ว กฎ
แห่งกรรมนี้เป็นทั้งบทให้รางวัลหากทำดี และเป็นบทลงโทษหากทำชั่ว คือเป็น REWARD AND
PUNISHMENT อยู่ในตัว และเป็นกฎธรรมชาติ หรือเป็นสัจธรรม ที่จะต้องเกิดแก่ทุกคน ไม่มีผู้ใด
ก้าวล่วงเสียได้ แต่บางครั้งกรรมก็ไม่ได้ส่งผลทันตาเห็น จึงมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่นำพาต่อกฎ
แห่งกรรม กล้าลองดี กล้าเสี่ยง ไม่ไยดีว่าการกระทำของตนจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นแก่ตนบ้าง ในข้อนี้
ผู้เขียนเห็นว่าหากท่านจะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านก็ควรเชื่อ
ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วย ซึ่งอาจอธิบายได้ว่ากรรมในอดีตชาติอาจส่งผลให้มารับในชาตินี้
หรือชาติต่อๆ ไป และเมื่อชดใช้กรรมเก่าแล้ว บ่วงกรรมนั้นก็จะสลายสิ้นไป ไม่เป็นวิบากกรรมต่อ
ไปอีก แม้เรื่องเหล่านี้ไม่อาจพิสูจน์ได้ชัดเจน แต่ก็มีบางอย่างที่ท่านสามารถสังเกตได้จากตัวท่านเอง
หรือคนรอบข้าง เป็นต้นว่า ผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นอย่างมากมายมหาศาลหากเงินทองที่ได้มานั้นเป็น
ของร้อนก็มักจะอันตรธานไปอย่างน่าพิศวง ผู้ที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นพันล้านหมื่นล้านจนเป็น
มหาเศรษฐีก็ยากที่จะประสบกับความสุขความเจริญในชีวิต และอาจกระทบถึงชีวิตของลูกหลานใน
ภายหน้าด้วย.
อีกทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนตระหนักในกฎแห่งกรรมอย่างรู้แจ้งเห็นจริงนั้นคือ การฝึก
อบรมเรื่องกฎแห่งกรรมนี้จะต้องมีการยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องจริงเท่านั้นเพื่อให้เขาได้เห็นจะแจ้ง และ
ควรปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เขาได้มีโอกาสสังเกตและศึกษาด้วยตัวของเขาเองว่า กฎแห่งกรรม
เป็นสัจธรรมหรือไม่ ยิ่งเขาตระหนักได้รวดเร็วเพียงใดก็ยิ่งเป็นเอกลาภของเขาในอันที่จะดำเนินชีวิต
โดยมีหิริโอตตัปปะและกฎแห่งกรรมเป็นภูมิคุ้มกันให้ชีวิตดำเนินไปในเส้นทางที่ชอบธรรมตลอดไป.
๒. ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกสาธารณะ (PUBLIC CONSCIENCE)
ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงและปัญหาสังคมต่างๆ ในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติ
ของประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่นำพาต่อปัญหาสังคม เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ “ปลูกฝัง
จิตสำนึกสาธารณะ” ในเยาวชน และ “ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ” ในตัวผู้ใหญ่ไปพร้อมกัน กระตุ้น
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และรบเร้าให้ประชาชนเห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนมีเสียงในส่วนได้ส่วนเสียของบ้านเมือง
สร้างแนวคิดใหม่ให้แต่ละคนตระหนักว่า “เป็นหน้าที่ของฉัน” ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเป็น
ไปในสังคม ประชาชนและเจ้าพนักงานของรัฐจักต้องช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้เกิดการฉ้อราษฎร์
บังหลวงขึ้น ทั้งต้องไม่เป็นตัวการในเรื่องนี้เสียเอง และต้องรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง จริงอยู่ว่าคนเราทุกคนต่างก็ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต
ส่วนตัว แต่คนเรานั้นก็ไม่ควรคิดแต่จะกอบโกยสมบัติหรือแสวงหาอำนาจ ยศศักดิ์หรือตำแหน่ง
เพื่อตนเอง โดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม เพราะความพึงพอใจในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการตอบสนองชั่วครั้ง
ชั่วคราวเท่านั้น หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ คุณค่าแห่งชีวิตเรามีมากกว่าสิ่งเหล่านี้มากมายนัก ความ
สุขที่แท้จริงนั้น อยู่ที่การให้การเสียสระและอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่จะนำมาซึ่งความ
ภาคภูมิ และความอภิรมย์ในดวงใจอย่างแท้จริง.
๓. กระบวนการร่อนทอง (A CLEANSING PROCESS)
ในการรณรงค์เพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมืองจากเสียงของประชาชนในระหว่างวิกฤติการณ์
ทางการเมืองที่ผ่านมานั้น ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มตระหนักแล้วว่า มีการโฆษณาชวนเชื่ออัน
ทำให้ประชาชนสับสนด้วยการปั้นน้ำเป็นตัว ด้วยการบิดผันเรื่องเท็จให้ดูเหมือนเป็นเรื่องจริง หรือ
บิดเบือนเรื่องจริงให้ดูเหมือนเป็นเรื่องเท็จประชาชนเริ่มเข้าใจถึงอันตรายจากชั้นเชิงทางการเมืองใน
รูปแบบนี้ จึงระมัดระวังด้วยการค้นหาความจริงให้ได้ว่าความจริงเป็นอย่างไร แต่ในขณะที่ประชาชน
อีกส่วนหนึ่งกลับไม่สนใจว่าความจริงเป็นอย่างไร ขอให้ฉันมีส่วนได้บ้างก็แล้วกัน บุคคลประเภทนี้
ตกเป็นทาสน้ำเงิน ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินหรือสิทธิประโยชน์ตอบแทนเพียงเล็กน้อยและยังมีประชาชน
อีกส่วนหนึ่งกลับถือเป็นหนี้บุญคุณที่นักการเมืองประเภทนี้ให้สิทธิประโยชน์แก่ตน จึงต้องตอบแทน
บุญคุณนั้นด้วยการให้เสียงของตน โดยหาได้เฉลียวใจไม่ว่า สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักการเมือง
ประเภทนี้หยิบยื่นให้ตนนั้นความจริงก็มาจากภาษีอากรที่ประชาชนชำระให้กับรัฐนั่นเอง และเป็น
หน้าที่ของนักการเมืองผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องจัดสรรให้ประชาชนอยู่แล้ว
ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้น ก็คือ นักการเมืองประเภทนี้ยังกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศชาติอย่าง
มหาศาล โดยที่ตนไม่ควรมี ไม่ควรได้ไว้เป็นส่วนของตนและพรรคพวกอีกด้วย.
ประชาชนควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาข้างต้นได้ โดยประชาชนต้องให้ความ
สำคัญ ใส่ใจ และพิถีพิถันเลือกสรรผู้ที่มีศีลธรรมและยึดถือความถูกต้องชอบธรรม ให้เป็นผู้รับผิด
ชอบทั้งในทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพราะบุคคลที่เราเลือกเข้ามานี้จะเป็นผู้แทนของ
เราในการใช้อำนาจรัฐบริหารกิจการบ้านเมืองและดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ดังนั้น การที่
เราจะเลือกบุคคลใดเข้าไปเป็นผู้แทนก็ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เช่น อาจพิจารณาถึงภูมิหลังของเขา
ประกอบด้วยว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร เคยมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือส่อไปในทางทุจริต
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อย่างใดหรือไม่ ทรัพย์สินของเขามีที่มาที่ไปตรวจสอบได้หรือไม่ หากบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้
วางใจ เราต้องไม่สนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศและเมื่อเลือกบุคคลใดเข้าไปแล้ว
ก็ต้องติดตามเฝ้าดู ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองเหล่านี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าปฏิบัติ
หน้าที่โดยชอบและอย่างดีที่สุดแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ ก็ต้องหาทางทักท้วง ยิ่งหากมีการทุจริตประพฤติ
มิชอบก็ต้องหาทางให้เขาพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ พร้อมช่วยกัน
เป็นกระบอกเสียงปลุกให้ประชาชนบางส่วนที่ยังหลงใหลไปกับคำโฆษณาของนักการเมืองเหล่านี้ได้
ทราบความจริง เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาเลือกสรรผู้อื่นที่ดีกว่าในโอกาสต่อๆ ไป จนได้คนที่ดี
ที่สุดมาบริหารกิจการบ้านเมือง เปรียบเสมือนการร่อนทองที่ต้องค่อยๆ คัดกรองเอาเศษหินเศษดิน
ออก ค่อยๆ ร่อนจนกระทั่งได้ทองที่มีความบริสุทธิ์จริงๆ.
กระบวนการร่อนทองนี้มิใช่เพียงประชาชน “ร่อนทอง” เพื่อหาทอง “บริสุทธิ์” มาเป็นผู้
บริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึง การ “ร่อนทอง” ตนเองด้วย เพราะไม่มี
ใครเกิดมาดีเต็มร้อยหรือชั่วทั้งร้อย จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นด้วยการฝึกอบรม
และสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมอยู่เสมอและทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป เปรียบเสมือน
การ “ร่อน” ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาให้หลุดร่วงไป และสร้างสมสิ่งดีเป็น
ลำดับจนกระทั่งถึงขั้นเป็น “ทองบริสุทธิ์”.
มาตรการแก้ไขทางจิตใจต่างๆ ที่ผู้เขียนได้เสนอมานั้น เป็นการแก้ไขทั้งแนวความคิดและ
อุปนิสัยของบุคคลซึ่งต้องอาศัยทั้งระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งความตั้งใจความเสียสละ และความอดทน
ของทุกฝ่าย แต่ก็เป็นหนทางเดียวที่เราจะแก้ไขวิกฤติการณ์ความเสื่อมโทรมของหลักนิติธรรมได้อย่าง
แท้จริง เราจึงจำเป็นต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้และผลักดันให้มาตรการส่งเสริมและพัฒนาหลัก
นิติธรรมเป็นวาระแห่งชาติ จัดทำแผนการพัฒนาในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมทุกระดับและทุกภาคส่วน
โดยมุ่งเน้นที่การปลูกฝังและรณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมทั้งในชีวิต
ส่วนตัวและในชีวิตการทำงาน และเพื่อการนี้ ภาครัฐต้องเข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มบุคคลขึ้นจาก
หลายๆ ฝ่าย เพื่อรณรงค์เรื่องหลักนิติธรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะและขยายพันธกิจขององค์กรให้มี
เครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติการตามแผนในอนาคต หากทุกฝ่ายตระหนัก
ถึงความสำคัญในเรื่องจิตสำนึกสาธารณะและร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันแล้ว แม้
หนทางจะยาวไกลและยากเข็ญสักเพียงใด ผู้เขียนก็เชื่อแน่ว่าเราจะนำพาประเทศชาติพ้นวิกฤติไปได้
อย่างแน่นอน.
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หลักนิติธรรม กับ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
นอกจากมาตรา ๓ วรรคสอง ที่ได้วางกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกองค์กรในรัฐว่าต้อง
เป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังบัญญัติเรื่อง
นิติธรรมไว้ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้วย ดังนี้:
“มาตรา ๗๘ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๑) .......................
................................
(๖) ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
รัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม”.
นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดเจตจำนงบังคับให้รัฐต้อง
ปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมๆ ที่กำหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐไว้เป็นเพียงแนวทางในการบริหารประเทศเท่านั้น และการที่นำหลักนิติธรรมมาบัญญัติ
ไว้ในส่วนนี้ด้วยก็เป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าต้องการให้หลักนิติธรรมเกิดขึ้นจริงใน
ทางปฏิบัติ จึงบัญญัติรับรองไว้อย่างชัดเจนว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
โดยรัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ให้ความเห็นและตรวจสอบการตรากฎหมายให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามาตรา ๗๘(๖) เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะหากต้องการให้การปฎิบัติตามหลักนิติธรรมสัมฤทธิ์ผลแล้ว การกำหนด
หลักการไว้เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องมีหน่วยงานอิสระขึ้นมาทำหน้าที่ควบคุมตรวจ
สอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ คอยติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรต่าง ๆ ว่าเป็นไปโดย
สอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานนี้จะต้องเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงหรือ
อิทธิพลใดๆ และที่สำคัญคือ ต้องมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนว่ามีแค่ไหน เพียงไร
มิฉะนั้น ก็อาจเกิดการทับซ้อนกันระหว่างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอิสระเหล่านี้กับอำนาจหน้าที่
ของศาล และเกิดปัญหาการก้าวก่ายงานซึ่งกันและกันตามมา เพราะในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้อง
และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เรามีศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรงอยู่แล้ว.
อย่างไรก็ตาม นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงกำหนด
แนวทางที่ชัดเจนและมีผลผูกพันฝ่ายบริหารมากขึ้น ต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จะต้ อ งนำหลั ก การที่ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ม าปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลและสมกั บ เจตนารมณ์ ข อง
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รัฐธรรมนูญ รวมถึงประชาชนทุกคนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและช่วยเป็นหูเป็นตา
ให้กับรัฐด้วย หากทำได้จริงอนาคตของหลักนิติธรรมในสังคมไทยย่อมสดใสอย่างแน่นอน.

ข้อเสนอแนะ
เหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายครั้งหลายคราวที่ผ่านมา เป็นเครื่องชี้วัดได้เป็นอย่าง
ดีว่าที่ผ่านมาการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมไทยประสบความล้มเหลวหลักนิติธรรมมิได้หยั่งรากลึก
ในจิตใจของคนไทยเลย ทำให้หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง นักวิชาการ นักกฎหมาย นัก
รัฐศาสตร์ ฯลฯ เริ่มตื่นตัวและหันมาใส่ใจกับหลักนิติธรรมกันมากขึ้น มีการจัดประชุมทางวิชาการ
และอภิปรายในเรื่องหลักนิติธรรมอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักนิติธรรม
อย่างยั่งยืนในสังคมหลายแนวทาง อาทิ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมก็ได้จัด
โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยขึ้นมาทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง จนได้ข้อสรุป
และเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักนิติธรรมไทยว่า ต้องมีการผลักดันให้เรื่องนิติธรรมเป็นวาระแห่ง
ชาติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกอย่างกว้างขวาง ต้องมีการศึกษาความหมายที่ถูกต้องของ
หลักนิติธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักนิติธรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย ต้อง
สร้างจิตสำนึกร่วมกันและทำให้ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าเป็นพันธะผูกพันที่จะต้องนำหลักนิติธรรมไป
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมทั้งในส่วนของกระบวนการยุติธรรม และทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะภาค
ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปครั้งนี้ โดยมีบทบาทร่วมกันในการตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ ของรัฐให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม.
ผู้เขียนเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างยิ่ง และอยากให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจและ
หาทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการผลักดันให้การสร้างสังคมไทยสู่สังคมแห่ง
นิติธรรมเป็นวาระแห่งชาติ เพราะทุกวันนี้ปัญหาการละเมิดหลักนิติธรรมเป็นปัญหาสำคัญในสังคม
ไทยที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว หากปล่อยให้เนิ่นนานไปกว่านี้ ยิ่งจะทำให้การแก้ไขยากขึ้นไปอีก
และการดำเนินการแก้ไขก็จำเป็นต้องจัดให้เป็นเรื่องสำคัญในระดับวาระแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความสำคัญแห่งปัญหาและหันมาร่วมมือกัน แต่ทั้งนี้ ผู้เขียนใคร่ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาหลักนิติธรรมเพิ่มเติมอีก ๒ ประการ คือ:
๑. ปัจจุบันนี้ การอบรมสั่งสอนในเรื่องหลักนิติธรรมนั้น เราเน้นไปในทางทฤษฎีเสียเป็น
ส่วนมากโดยละเลยเรื่องในทางปฏิบัติ คนส่วนมากอาจตอบคำถามได้เพียงว่าหลักนิติธรรมคือการ
ปกครองโดยกฎหมาย แต่มิได้เข้าถึงแก่นแท้ของหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง ทำให้บางครั้งก็นำเอาหลัก
นิติธรรมไปใช้ในทางที่ผิด เช่น คิดว่าใช้กฎหมายบังคับก็เพียงพอแล้วโดยไม่ต้องคำนึงว่ากฎหมาย
นั้นจะเป็นธรรมหรือไม่ ผู้ใช้อำนาจของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติใช้อำนาจ
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ตามอำเภอใจร่วมกันออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางกลุ่ม ฯลฯ จนเกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมืองดังที่เราเห็นกันอยู่ ดังนั้น การเรียนการสอนในเรื่องหลักนิติธรรมนี้ เราจะให้ผู้เรียนเก่ง
แต่ในทางตำราอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องเน้นการนำหลักที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติจริงด้วย จึงจะได้ผลที่ดี
ที่สุด ซึ่งการศึกษาในทางปฏิบัตินั้น เราอาจจะยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมาปรับเข้าหลักนิติธรรมว่า
สอดคล้องกันหรือไม่ มีอุปสรรคและปัญหาอย่างไรบ้าง นำกรณีศึกษาเหล่านี้มาอภิปรายและหาทาง
แก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงหลักนิติธรรมได้ง่ายขึ้น.
๒. เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งนิติธรรมอย่างแท้จริง เราต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาหลักนิติธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจังในเรื่องนี้ผู้เขียนเห็นว่าเราควรจะนำ
หลัก “PROFESSIONAL SOLIDARITY” มาใช้ คือ การผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวใน
หมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรักษาอุดมการณ์และปกป้องเกียรติภูมิในวิชาชีพของตน ช่วยกันดูแลเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ ถ้าใครทำดีก็ต้องช่วยกันปกป้องและสนับสนุน แต่ถ้าใครทำชั่วก็ต้องว่ากล่าวตักเตือน
หรือหากเป็นเรื่องร้ายแรงก็ต้องคว่ำบาตรผู้นั้นจากวงการวิชาชีพ ไม่ปล่อยให้ผู้นั้นสร้างความเสื่อมเสีย
ให้กับวงการวิชาชีพนั้นได้อีกต่อไป.
แต่สิ่งที่พึงระลึกไว้เสมอ คือ การผนึกกำลังเช่นนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องและชอบธรรม
คือ จะต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับส่วนรวม หรือไม่ใช่เป็นการผนึกกำลังกันเพื่อปกป้องผล
ประโยชน์ของตัวเองหรือพวกพ้องเป็นสำคัญ ซึ่งมีตัวอย่างปรากฏอยู่หลายกรณี เช่น กรณีการปราบปราม
ยาเสพติด ซึ่งในการปราบปรามนั้นปรากฎว่ามีการฆ่าเพื่อตัดตอนและมีการวิสามัญฆาตกรรมอันไม่
อาจอ้างเหตุตามกฎหมายได้เป็นจำนวนมากด้วยกัน หรือกรณีเชอรี่ แอน ดันแคน ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้สร้างพยานหลักฐานเท็จจนผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นแพะรับบาป แม้ว่าอัยการสูงสุดจะมีหนังสือแจ้ง
อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นให้ดำเนินคดีเพื่อเอาผิดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อ
ยัดเยียดข้อหาให้แก่ผู้บริสุทธิ์เหล่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการ
ดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นแต่อย่างใด หรือกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความผู้ต่อ
สู่เพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย ทุกคดีที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่ยังไม่มีการดำเนินคดี
เอาผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐที่กระทำผิด จนทำให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในตัวเจ้า
พนักงานของรัฐว่าปกปิดความจริงและปกป้องพวกพ้องตนเองหรืออย่างไร? ประชาชน เกิดความไม่
แน่ใจในสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเพราะผู้รักษากฎหมายซึ่งเป็นที่พึ่งของ
ประชาชนกลับกลายเป็นผู้กระทำความผิดร้ายแรงเสียเอง ปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขเยียวยาให้
เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมโดยเร็วที่สุด มิใช่ปล่อยให้เป็นเพียงคลื่นกระทบ
ฝั่งเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วบ้านเมืองของเราก็คงไม่อาจหาความสงบสุขได้อย่างแท้จริง.
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บทสรุป
ไม่มีใครปฏิเสธว่า “หลักนิติธรรม” คือ อุดมการณ์สูงสุดของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่ผู้คนในสังคมยังไม่ตระหนักจึงไม่เห็นความสำคัญ อันเป็นเหตุให้หลักนิติธรรมใน
สังคมไทยไร้ความหมาย และเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ แม้จะมีนิมิตหมาย
อันดีที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้นำหลักนิติธรรม
มาบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก แต่การตราหลักนิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายใดๆ ก็มิได้เป็นหลักประกันเสมอไปว่าประเทศไทยจะธำรงอยู่ได้ภายใต้หลักนิติธรรม
การตราหลักนิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นแต่เพียงข้อยืนยันว่าหลักนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและจัก
ต้องได้รับการปฏิบัติตามเท่านั้น แต่หลักนิติธรรมจะธำรงความศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้
อำนาจรัฐทุกฝ่ายและประชาชนทุกคน ที่จะต้องพยายามเรียนรู้และจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ
แห่งหลักนิติธรรมและนำไปปฏิบัติตามด้วยจิตศรัทธาแน่วแน่และมั่นคง.
พวกเรานักกฎหมายทั้งหลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยธำรงรักษาความ
ศักดิ์สิทธิ์แห่งหลักนิติธรรมไว้ได้ ในฐานะที่วิชาชีพของเราเกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมโดยตรง เราต้อง
เรียนรู้และให้ความรู้เรื่องนี้แก่สังคมเราต้องเป็นทั้งผู้นำและแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ว่าจักต้องเคารพ
ทั้งกฎหมายศีลธรรม และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมอันเป็นรากแก้วแห่งหลักนิติธรรมให้อยู่
เหนือสิ่งอื่นใด จักอาศัยหลักนิติธรรมนี้เป็นเครื่องนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความเป็นธรรม
และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในบ้านเมืองอันเป็นยอดปรารถนาของทุกคน.
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ภาคผนวก : เสียงสะท้อนจากท่านผู้อ่าน
หลักจากที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงคำบรรยายเรื่อง “หลักนิติธรรม” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียน
ได้ส่งคำบรรยายฉบับนี้ให้กับผู้ร่วมวิชาชีพกฎหมายหลายท่านด้วยกัน เพื่อขอคำแนะนำและข้อ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคำบรรยายฉบับนี้ให้สมบูรณ์ ซึ่งในระหว่างจัดพิมพ์คำบรรยายฉบับนี้ ได้
มีบางท่านร่วมแสดงความคิดเห็นมายังผู้เขียนตามที่ผู้เขียนได้เชิญชวนไว้ในคำบรรยายว่า ให้พวกเรา
นักกฎหมายร่วมกันใฝ่หาเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ “หลักนิติธรรม” ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมควรนำมา
แสดงไว้ในภาคผนวกของคำบรรยาย เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาความคิดเห็นอันมีค่าและแง่คิดที่น่า
สนใจเหล่านี้ประกอบคำบรรยายด้วย ดังต่อไปนี้:

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ*

“หลักนิติธรรม คือ หลักความเป็นธรรมของกฎหมาย”
“หลักนิติธรรม” ในบริบทสังคมไทยนั้น ไม่ใช่ “หลักกฎหมาย” แต่เป็นหลัก “ความเป็นธรรม
ของกฎหมาย” เป็นจิตวิญญาณของกฎหมายทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
กฎหมายไม่ใช่ความเป็นธรรมเสมอไป แต่กฎหมายที่เป็นธรรมล้วนมีหลักความเป็นธรรม อยู่ใน
กฎหมายนั้นเสมอ กฎหมายที่เป็นธรรมนั้นย่อมมีพื้นฐานมาจากความเป็นธรรมตามหลักศาสนาบ้าง
ความชอบธรรมในจารีตประเพณีที่ปฏิบัติร่วมกันมาเพื่อความสงบสุขของสังคมบ้าง การเคารพสิทธิ
และหน้าที่ของผู้อื่น การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย อันเป็นหลักพื้นฐานของการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นอุดมการณ์สูงสุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข.
หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เป็นหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครองบ้านเมืองที่ดีของ
ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ มุ่งเน้นการปกครองบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความสงบสุขของประชาชนเป็น
สำคัญ ซึ่งน่าจะเปรียบได้กับหลักทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย์ในการปกครองพสกนิกรของ
พระองค์ด้วยความถูกต้องชอบธรรม ในปัจจุบันการปกครองประเทศเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้กลไกในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
ในการใช้อำนาจปกครองประเทศตั้งแต่อำนาจสูงสุด คือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล ลงมาถึงองค์กร
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ และท้ายที่สุดคือ หน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจาก
* ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว การปฏิบัติหน้าที่ราชการเหล่านั้นยังต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรม คือ หลักความเป็นธรรมของกฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน มิให้ถูกล่วงละเมิดโดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขนั่นเอง.

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ*

“หากพิเคราะห์เนื้อหาของหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างแล้ว ย่อมไม่มีข้อยกเว้นในอันที่จะ
ใช้หลักนิติธรรมในการปรับใช้กับกฎหมายทั้งปวง”
ความเห็นเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
ลักษณะของหลักนิติธรรม
ความเห็นในทางวิชาการส่วนใหญ่ถือตรงกันว่า หลักนิติธรรม หมายถึง อำนาจทุกอย่างใน
ชุมชนควรอยู่ภายใต้หลักทั่วไป นอกจากนี้ทั้งรัฐบาลและการปกครองก็ควรที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งหลัก
ดังกล่าว หลักนิติธรรมถือว่าเป็นเสาหลักแห่งความคิดในทางรัฐธรรมนูญ (a pillar of constitutional
thought) ทั้งนี้ โดยเดินตามความคิดของอริสโตเติล (Aristotle) และนักปราชญ์อีกหลายท่าน รวม
ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (The Massachusetts Constitution 1781) ก็ได้อ้างอิงถึง “รัฐบาล
แห่งกฎหมายมิใช่ของมนุษย์” (a government of laws not men) แต่เนื่องจากกฎหมายสร้างขึ้นโดย
มนุษย์ และมีเนื้อหาที่หลากหลาย จึงยากที่จะทำความเข้าใจในข้อความดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลัก
นิติธรรมน่าจะหมายความถึง หลักแห่งกฎหมายที่ดี (good) หรือเป็นธรรม (fair) หรือเป็นประชาธิปไตย
(democratic) เช่นที่ปรากฎในพระราชบัญญัติปฎิรูปรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Reform Act
2005) ของสหราชอาณาจักรที่ระบุไว้ในมาตรา ๑(a) ดังนี้:
l

“พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึง:
(a) หลักการตามรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งคงใช้บังคับอยู่ (the existing
constitutional principle of the rule of law)”.๑
หลักนิติธรรมมีความเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับคำว่า “ความเสมอภาค” (equality) ซึ่งเป็น
ความหมายตามแบบพิธี (formal sense) และเป็นไปในทางกระบวนพิจารณา (procedural) ที่มิใช่หลัก
ในเนื้อหาของความเสมอภาคกันแห่งกฎหมาย (the substantive equality of a law) ดังที่ J.S. Mill
ได้กล่าวว่า:
* ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.
๑
John Alder, Constitutional and dministrative law (Wales: Palgrave Macmillan, 2007), p.149.
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“ความยุติธรรมที่ให้การปกป้องคุ้มครองความเสมอภาคกันแก่ทุกคนได้ถูกเพิ่มเติมโดยบุคคล
ทั้งหลาย ซึ่งสนับสนุนความไม่เท่าเทียมกันอย่างท่วมท้นในสิทธิของพวกตน (the justice of giving
equal protection to the rights of all is maintained by those who support the most outrageous
inequality in the rights themselves.).๒
หลักนิติธรรมในบริบทของสหราชอาณาจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน๓
ปัจจุบันหลักนิติธรรมในบริบทของสหราชอาณาจักร ได้ถูกกำหนดขึ้นใน ๒ ความหมาย
(version):
ความหมายแรก ได้แก่ การปกครองโดยกฎหมาย (government by law) ซึ่งแยกออกเป็น:
๑) The ‘core’ rule of laws หมายถึง การปกครองโดยกฎหมายในรูปแบบของหลักทั่วไป
ซึ่งได้แก่ การที่ราษฎร์มีสิทธิคัดค้านการใช้ดุลพินิจของผู้ปกครองได้.
๒) The ‘amplified’ rule of laws หมายถึง ความเป็นธรรม (fairness) และความยุติธรรม
(justice) ซึ่งฝั่งอยู่ในความคิดของกฎหมาย เป็นเสมือนเครื่องนำทางความประพฤติและทำให้การออก
กฎหมายที่เลวลดน้อยลง.
ความหมายที่สอง ได้แก่ การปกครองภายใต้กฎหมาย (government under law) ซึ่งหมายถึง:
๓) The ‘extended’ rule of laws เป็นความหมายที่นำไปสู่เนื้อหาที่ทรงคุณค่าที่สุด โดย
กล่าวอ้างถึงกฎหมายว่าเป็นบทสรุปทั้งมวลที่ครอบคลุมคุณค่าทั้งหลายของชุมชน โดยเฉพาะคุณค่า
ในทางเสรีภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของศาลที่ปราศจากอคติ.
l

ด้วยเหตุนี้ หากพิเคราะห์เนื้อหาของหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างแล้ว ย่อมไม่มีข้อ
ยกเว้นในอันที่จะใช้หลักนิติธรรมในการปรับใช้กับกฎหมายทั้งปวง โดยให้ศาลเป็นผู้กำหนดสัดส่วนที่
ได้ดุลยภาพระหว่างขอบเขตแห่งเสรีภาพกับอำนาจของผู้ปกครอง.

ความเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรม
แม้จะไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหลักที่ว่า กฎหมาย คือ การธำรงรักษาไว้ซึ่งคำสั่งแต่กฎหมายก็ยัง
มีวัตถุประสงค์อื่นที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ “ความยุติธรรม” ซึ่ง Lord Denning ได้กล่าวไว้ว่า:
“กฎหมายที่ข้าพเจ้ามองเห็นอยู่ มีวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่สองประการ อันได้แก่ การธำรง
รักษาไว้ซึ่งคำสั่ง (to preserve order) และให้ความยุติธรรม (do justice) วัตถุประสงค์สองอย่างนี้
๒
๓

Ibid, p.150.
Ibid, p.152.
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มักไม่ลงรอยกัน กล่าวคือ ผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมตามแนวทางของคำสั่ง มักเน้นความแน่นอนก่อน
ความยุติธรรม ขณะที่ผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมตามแนวทางของการบรรเทาความทุกข์ร้อน ก็ย่อม
ยึดถือความยุติธรรมก่อนความแน่นอน การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ก็คือ ต้องรักษาไว้ซึ่งความสมดุลที่
เหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์สองประการนี้.๔
การเดินตามแนวทางแห่งความยุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญของระบบกฎหมายซึ่งปรากฏอยู่ใน
ประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรีก ในคัมภีร์ไบเบิล และในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่ง
โรมัน ดังจะเห็นได้จากความเห็นของอริสโตเติลเกี่ยวกับความยุติธรรมที่ว่า “ความยุติธรรม ประกอบ
ด้วย การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในกรณีที่เท่าเทียมกัน และไม่เท่าเทียมกันในกรณีที่ไม่สมควรให้ได้รับ
ความเท่าเทียมกัน” โดยอริสโตเติลแยกแยะความแตกต่างระหว่างความยุติธรรมที่แก้ไขได้หรือ
เปลี่ยนแปลงได้กับความยุติธรรมที่มีการจัดสรรแบ่งปัน ซึ่งในอดีตนั้นความยุติธรรมได้แก่ศาล แต่ใน
ปัจจุบันความยุติธรรมได้กลายเป็นหลักที่เกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นกัน.
ความยุติธรรมต้องการมากกว่ากฎหมายที่เที่ยงธรรม กล่าวคือ กระบวนการซึ่งบรรลุถึงความ
ยุติธรรมจะต้องเป็นธรรม (fair) โดยประกอบด้วยเงื่อนไขที่ว่าประการแรก มีระบบตุลาการที่เป็น
กลางและเป็นอิสระ ประการที่สอง ต้องมีวิชาชีพกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถและเป็นอิสระ
ประการที่สาม ความยุติธรรมในส่วนของกระบวนพิจารณา ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งของ
ระบบกฎหมายที่เที่ยงธรรม นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่จำเป็นอื่น ๆ ได้แก่ การเข้าถึงการให้คำปรึกษา
การได้รับความช่วยเหลือ และการมีผู้แทนในคดี รวมทั้งการได้รับหลักประกันว่าจะได้รับการ
พิจารณาอย่างเป็นธรรม (a fair trial).
ด้วยเหตุนี้ ความยุติธรรมจึงต้องได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกฎหมาย ซึ่งจะขาดหายไปจากระบบกฎหมายหาได้ไม่
หากระบบกฎหมายใดมิได้บรรลุถึงความยุติธรรม ย่อมแสดงให้เห็นว่าหลักของระบบกฎหมายนั้นอยู่
ห่างไกลจากความมีเหตุผล ความเป็นสากล ความเสมอภาค และความแน่นอน ดังเช่นในโลก
สมัยใหม่ หลักที่ว่าความเป็นมนุษย์ หมายถึง ความมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เลือกปฏิบัติ
ในทางเชื้อชาติ เพศ ผิวพรรณ และศาสนา ด้วยเหตุผลที่ว่าบุคคลที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเลือกปฏิบัติ
ย่อมมิใช่มนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ (Fully human)๕

๔

Alfred Denning. “The Need for a New Equity”, Current Legal Problems I (1952) p.9 อ้างใน Raymond Wacks, Law: A Very
Short Introduction (Great Britain: Oxford University Press, 2008), p.22.
๕
Ibid, p.23.
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ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม*

“การบัญญัติรับรองเรื่องหลักนิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเหมาะสม แต่อันตรายคือการไม่มี
แนวทางรองรับในรัฐธรรมนูญว่าคืออะไร”
ในระยะเวลาประมาณสามทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางการ
ปกครองหลายครั้ง ซึ่งมิได้หมายความว่าก่อนหน้านั้นจะไม่มีวิกฤติดังกล่าว เพียงแต่เป็นวิกฤติที่ไม่
เป็นที่รับรู้กันทั่วไปเท่านั้น กระแสโลกาภิวัตน์ ความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
ธรรมาภิบาล ทำให้ปัญหาต่างๆ เป็นที่รับรู้สู่ภายนอกมากขึ้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ การจัดตั้ง
ศาลปกครองเมื่อสิบปีก่อน พฤติการณ์ของรัฐบาลและนักการเมืองที่มีอำนาจและลุแก่อำนาจ เสรีภาพ
ของสื่อมวลชน และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็เป็นเหตุที่ทำให้รู้เห็นกันว่าการใช้อำนาจนอก
กฎหมาย เกินกฎหมาย ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความไม่เป็นธรรม และใช้อำนาจตามกฎหมาย
โดยผิดทำนองคลองธรรม เช่น สร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น เลือกปฏิบัติปราศจากเหตุผล
หรือไม่สุจริตนั้นมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทย พฤติกรรมเช่นนี้ในทางกฎหมายอาญาอาจเรียกว่า “เป็นความ
ผิดอาญา” ในทางกฎหมายปกครองอาจเรียกว่า “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เรียกว่า “ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” แต่คำกลางๆ ที่ใช้กันทั่วไปมานับศตวรรษแล้วคือ “ขัดต่อหลักนิติธรรม”
การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา
๗๘(๖) ทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่า บัดนี้หลักดังกล่าวได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายไทย
แล้วอย่างเป็นทางการ และมีผลผูกพันทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย แต่แม้กระนั้นก็หาได้มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด
อธิบายไว้ไม่ว่าหลักนิติธรรมหมายถึงอะไร ได้แก่อะไรบ้าง ที่ว่าองค์กรต่างๆ ต้อง ปฏิบัติตามหลักนี้มี
ความหมายอย่างไร.
ความหมายของหลักนิติธรรมที่ผู้เขียนเสนอว่า “ยอมรับสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม” นั้น
มีข้อน่าคิดว่าควรโยงถึงสิทธิมนุษยชน หรือควรจำกัดแค่สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ตามบริบทกฎหมายไทยเท่านั้นหรือไม่ เพราะในวงการวิชาการก็ยังถกเถียงกันว่า สิทธิ
มนุษยชนครอบคลุมเพียงใด ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าไว้อย่างหนึ่ง ต่อมายังมีการจัดทำ
International Covenant on Civil and Political Rights และ Internationl on Social, Social, Economic
and Cultural Rights อีกด้วย โดยเฉพาะสิทธิทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมซึ่งในรัฐธรรมนูญไทยก็
กล่าวถึงการมีงานทำ การเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การรับบริการทางสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิเพิ่มเติม และเมื่อตอกย้ำด้วยคำว่า “ทุกแง่ทุกมุม”
* ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ยิ่งทำให้ข้อถกเถียงกว้างออกไป อีกประการหนึ่งการใช้คำว่า “ให้พ้นจากลัทธิทรราชย์” นั้น น่าจะ
ขยายความว่า หมายถึงอะไร จะถือตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หน้า
๕๐๑ หรืออย่างไร หากใช้คำว่าการปกครองแบบเผด็จการ หรือการปกครองที่ลุแก่อำนาจจะเหมาะ
กว่าหรือไม่ เพราะการละเมิดหลักนิติธรรมพบเห็นทั่วไป แม้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย หลักนิติธรรมจึงอาจมิได้ปะทะกับลัทธิทรราชย์ทั้งลัทธิแต่อาจเป็นพฤติกรรมส่วนใด
ส่วนหนึ่งในลัทธิหรือระบอบอื่นก็ได้ การละเมิดหลักนิติธรรมจึงได้มีอยู่แม้ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ
ไทย ซึ่งยากจะชี้ลงไปว่าปกครองด้วยลัทธิทรราชย์.
การบัญญัติรับรองเรื่องหลักนิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเหมาะสม แต่อันตรายคือการ
ไม่มีแนวทางรองรับในรัฐธรรมนูญว่าคืออะไร เมื่อคดีไปถึงศาลแล้วเรื่องคงง่ายเข้า เพราะคำวินิจฉัย
ของศาลจะเป็นบรรทัดฐาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระ หน่วย
งานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีอำนาจวินิจฉัย ควรมี “แนวทาง” (guidelines) บ้างนอกเหนือจากที่เคยถกเถียง
กันในเชิงทฤษฎี ปรัชญา อุดมการณ์ ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ และในวง
วิชาการทั้งในและนอกประเทศก็เคยเถียงกันมาแล้วว่าสิทธิใดเป็นสิทธิพื้นฐานและหลักนิติธรรมเรื่อง
นั้นๆ มีข้อยกเว้นได้หรือไม่ เคยมีเรื่องที่รัฐบาลขอหารือหน่วยงานทางกฎหมายมาแล้วว่า การที่รัฐ
ยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้มีสัญชาติไทย การค้นโดยไม่มีหมาย แต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ค้น หรือกรณีการผลักดันพวกโรอิงญาออกไป เป็นการชอบด้วยกฎหมายและ
หลักนิติธรรมหรือไม่ แม้แต่คำพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ ก็มีผู้วิจารณ์ว่ามีความผิด
อาญาบางประเภทที่นานาประเทศยอมรับว่าสามารถลงโทษย้อนหลังได้ เช่น ความผิดฐานฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ หรืออาชญากรสงคราม ดังที่ศาลอาชญากรสงคราม เมืองนูเรมเบอร์กและโตเกียวเคย
ลงโทษย้อนหลังมาแล้ว๖ จึงไม่ใช่สิทธิมนุษยชนและไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ปัญหาการใช้ถ้อยคำที่
ขาดแนวทางชัดเจน (ซึ่งอาจเป็นเพราะระบบการศึกษา ระบบกฎหมาย และระบบการยุติธรรมของ
ไทยไม่ได้บ่มเพาะ ปลูกฝังให้เรื่องนี้อยู่ในสายเลือดและวัฒนธรรมมาก่อน ดังในบางประเทศ) เช่นนี้
มิได้มีแต่เรื่องหลักนิติธรรม หากแต่ยังมีกับการใช้คำว่าหลักธรรมาภิบาลในมาตรา ๘๔(๒) หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในมาตรา ๗๘(๔) และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีในมาตรา ๗๔ วรรคแรกว่าหมายถึงอะไร คำอธิบายที่ใช้เกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกา คู่มือของ
ก.พ.ร. หรือธนาคารโลกอาจใช้ในศาลไทยไม่ได้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในคดีชิมไป บ่น
ไปแล้วว่า คำว่า “ลูกจ้าง” ในมาตรา ๒๖๗ จะตีความตามกฎหมายแรงงาน หรือประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยจ้างแรงงานไม่ได้ แต่ต้องตีความตามความเข้าใจทั่วไป ซึ่งก็คือ พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
๖

กุลพล พลวัน, “หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังในกฎหมายประเภทต่างๆ ของประเทศไทย”, รพี’๕๑, ๒๕๕๑, หน้า ๗๒.
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ส่วนในข้อที่ว่าหลักนิติธรรมมีข้อยกเว้นหรือไม่ น่าจะพิจารณากรณีของสหรัฐอเมริกาเรื่อง
911 หรือการถล่มตึกเวิร์ลเทรด และข้อยกเว้นในรัฐธรรมนูญไทยซึ่งมีบทกำกับสิทธิเสรีภาพแต่ละ
เรื่องอยู่แล้ว โดยต้องระวังเงื่อนไขตามมาตรา ๒๙ ด้วย ทั้งนี้หากแยกพิจารณาเป็น:
(๑) ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว (foreseeable exceptions) และ
(๒) ข้อยกเว้นที่มีมาเป็นการฉุกเฉินไม่อาจคาดการณ์ได้ (unforseeable) เช่น เกิดสงคราม
ภัยธรรมชาติ จลาจลก็จะดูเข้ากับหลักกฎหมายดี แม้แต่ประมวลกฎหมายอาญาก็ยังให้สิทธิป้องกันตัว
หรือยอมให้กระทำโดยจำเป็นได้ เหตุใดสาธารณชนหรือรัฐจะปัดป้องภยันตรายสาธารณะไม่ได้.
อนึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕/๒๔๙๖ ไม่น่าจะเป็นข้อยกเว้นของหลักนิติธรรมเพราะเป็น
คนละกรณีกัน ความจริงเป็นข้อยกเว้นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งระบอบด้วยซ้ำ จึง
ควรจำกัดตัวอย่างเฉพาะการใช้หลักนิติธรรมในสถานการณ์ที่ยังคงมีอำนาจรัฐ และอยู่ในระบอบ
ประชาธิปไตยมากกว่า ซึ่งก็สามารถมีข้อยกเว้นได้ตามนัยที่ท่านผู้บรรยายได้อธิบายไว้แล้ว โดยไม่
ต้องเปิดประเด็นเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนั้นอีก.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ*

“นิติธรรมนั้น สวนทางกับระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิง”
หากจะมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับตัวผู้เขียนทัศนะนี้ ก็คงมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว นั่น
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหลักนิติธรรมนั้น
สวนทางกับระบอบเผด็จการโดยสิ้นเชิง เพราะระบอบเผด็จการนั้นเป็นการปกครองโดยกฎหมายที่ผู้
เผด็จการนั้นเป็นผู้ออก (rule by law) ผู้เผด็จการมีอำนาจทั้งสามฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ ไว้ในมือ เป็นอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ชี้เป็นชี้ตายบุคคลตามอำเภอใจได้ทุกเมื่อ.
นอกจากนั้น หากเราพิจารณาถึงตัวอย่างการปกครองโดยระบอบเผด็จการในประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น เมียนมาร์ ความสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นเป้าหมายนั้น สำคัญกว่ากระบวนการ รัฐบาลจึงสามารถขัง
ผู้นำฝ่ายค้านได้เป็นสิบปีโดยอ้างเรื่องความสงบเรียบร้อย.
ศาลและกระบวนการยุติธรรมในระบอบเผด็จการเองก็ไม่มีความเป็นอิสระส่งผลให้ไม่มี
ความเที่ยงธรรม ผู้เผด็จการสามารถสั่งศาลให้ตัดสินอย่างไรก็ได้ ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเผด็จการจึงไม่ได้รับความเชื่อถือ ในขณะที่ประเทศไทยนั้น ระบบการศาล
ไม่มีผู้ใดสั่งได้.

* ราชบัณฑิต และเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า.
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ท้ายที่สุด ผู้เผด็จการนั้นเองก็เป็นคนมี รัก โลภ โกรธ หลง เช่นเดียวกับปุถุชนทั่วไป จึง
ทำการทุจริตกอบโกยหาสมบัติส่วนตัวให้มากขึ้น ในประเทศเผด็จการ การทุจริตประพฤติมิชอบจึงมี
มาก ใครอยากได้รับสัมปทาน อยากได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจก็จะติดต่อให้สินบนผู้เผด็จการ.
ในรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบทั่วโลก Transparency International จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.
๒๐๐๔ แสดงจำนวนทรัพย์สินที่ผู้เผด็จการแสวงหามาได้ในขณะที่อยู่ในอำนาจปกครอง แสดงให้
เห็นว่าจำนวนทรัพย์สินของผู้เผด็จการเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เกินกว่าจำนวนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศต่อหัวประชากรของประเทศนั้น รายละมากๆ ทั้งสิ้น๗:
Estimates of
Funds Allegedly
embezzled
US $ 15 to
35 billion
US $ 5 to
10 billion
US $ 5 billion
US $ 2 to
5 billion
US $ 1 billion

GDP per
Capital
(2001)
US $ 695

US $ 300 to
800 million
President of Peru, 1990-2000
US $ 600 million
Prime Minister of Ukraine, 1996-97 US $ 114 to
200 million
President of Nicaragua, 1997-2002 US $ 100 million
President of Philippines, 1998-2001 US $ 78 to
80 million

US $ 460

Head of government
Mobamed Suharto

President of Indonesia, 1967-98

Ferdinand Marcos

President of Philippines, 1972-86

Mobutu Sese Seko
Sani Abacha

President of Zaire, 1965-97
President of Nigeria, 1993-98

Slobodan Milosevic

President of Serbia/Yugoslavia,
1989-2000
Jean-Claude Duvalier President of Haiti, 1971-86
Alberto Fujimori
Pavlo Lazarenko
Arnoldo Alemán
Joseph Estrada

US $ 912
US $ 99
US $ 319
n/a

US $ 2,051
US $ 766
US $ 490
US $ 912

ในทางตรงกันข้าม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งนี้เพราะ
ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นแบ่งแยกการใช้อำนาจให้องค์กรต่าง ๆ ใช้ประชาธิปไตย
๗

Transparency International, The Global Corruption Peport 2004, http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr_
2004#download p.13.
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ยังรองรับสิทธิ เสรีภาพของบุคคลของประชาชน ของสื่อมวลชนของภาคธุรกิจ และของเอกชนที่
เป็นอิสระ ดังนั้น อำนาจในระบอบนี้จึงไม่กระจุกตัวอยู่ที่บุคคลใดหรือองค์กรใดแต่เพียงแห่งเดียว
อำนาจทั้งหลายต่างดุลและค้านกัน เมื่อมีความขัดแย้ง กฎหมายก็จะเป็นทางออกของความขัดแย้ง
ไม่ใช่อำเภอใจคน ไม่มีใครที่มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นจนสามารถสั่งให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดก็ได้
ไม่มีใครมีอำนาจสั่งโอนกิจการให้เป็นของชาติตามอำเภอใจทั้งๆ ที่ไปเชิญเขามาลงทุน สิ่งเหล่านี้ทำ
ไม่ได้ง่ายเหมือนระบอบเผด็จการ เพราะอำนาจกระจายตัว.
นอกเหนือจากนั้น ระบอบประชาธิปไตยรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิเสรีภาพใน
การวิพากษ์วิจารณ์ ในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำ มีเสรีภาพของ
สื่อมวลชน มีสิทธิในการฟ้องคดี สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้กลุ่มต่างๆ ในสังคมต่อรองและควบคุม
รัฐได้ ในขณะที่สังคมในระบอบเผด็จการไม่มี.
ยิ่งไปกว่านั้น ในระบอบประชาธิปไตย เสียงของประชาชน คือ เสียงสวรรค์ ทำให้รัฐบาล
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นระยะๆ อมาตยา เซน (Amartya Kumar Sen) นักวิชาการโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาการอดอยากทั่วโลก แล้วพบว่าการอดอยากที่นำไปสู่การตายนั้น เกิดขึ้น
เฉพาะในระบอบเผด็จการ แต่ความอดอยากในระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่เคยมีใครตาย ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ สหราชอาณาจักรยังคงปกครองอินเดียด้วยรูปแบบเผด็จการ ความอดอยากใน
เบงกอลทำให้มีคนตาย ๓ ล้านคน ประเทศจีนภายหลังจากที่ เหมา เจ๋อ ตุง ยึดอำนาจจาก เจียง ไค
เช็คได้มีความอดอยากเกิดขึ้นมากมายมีผู้ตาย ๓๐ ล้านคน๘ เซนถามว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมรัฐบาล
ประชาธิปไตยซึ่งประสบปัญหาความอดอยากเหมือนกัน ถึงรีบเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว คำตอบก็คือ
ในประเทศประชาธิปไตย ไม่มีใครสามารถปิดกั้นข่าวสารได้ สื่อมวลชนจะต้องนำเสนอข่าว และที่
สำคัญ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตดังกล่าวต้องรีบนำเสนอเรื่องนี้ให้รัฐสภาทราบและหาทาง
แก้ไข รัฐบาลจึงรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและรีบแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ในขณะที่ในประเทศจีนขณะนั้น
สิ่งที่ เหมา เจ๋อ ตุงได้รับทราบ คือ มีปัญหาความอดอยากเกิดขึ้นจริง แต่ประเทศยังมีข้าวสำรองพอ
รับมือได้ ทั้งๆ ที่ตามความจริงไม่มีข่าวสำรองเหลืออยู่เลย เพราะฉะนั้นเสียงของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนรวมทั้งการปฏิรูประบบกฎหมายที่ไม่
เป็นธรรมและสร้างปัญหาให้ประชาชนได้ ในขณะที่ระบอบเผด็จการไม่มี.
อีกประการหนึ่ง ในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดในรัฐ จึงเป็น
นิติธรรมสูงสุด รัฐสภาจะออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ การตัดสินอรรถคดีของศาลก็ขัด
รัฐธรรมนูญไม่ได้ ดังนั้น หลักนิติธรรมเองก็เป็นหลักสูงสุดที่ได้รับความเคารพ.
๘

ผู้สนใจโปรดดู Amarlya, Sen, Poverly and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (Great Britain: Oxford
University Press, 1982).
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ในทำนองกลับกัน หลักนิติธรรม ก็ส่งเสริมประชาธิปไตยด้วย เพราะการเคารพสิทธิเสรีภาพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคในหลักนิติธรรมและการเคารพความสูงสุดของกฎหมาย
คือ รากแก้วของประชาธิปไตย ดังนั้น ทั้งสองสิ่งนี้ ทั้งหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยล้วน
ส่งเสริมกัน.
ในประการต่อไปก็หมายความว่า ทั้งรัฐและประชาชน ล้วนแต่ต้องเคารพกฎหมายปกติ
ประชาชนคิดว่ารัฐเท่านั้นที่ต้องเคารพกฎหมาย แต่ที่จริงหลักนิติธรรมนั้นไม่ยอมรับทั้งการใช้อำนาจ
ตามอำเภอใจของรัฐ และไม่ยอมรับการปกครองโดยฝูงชน (mob rule) ที่เรียกว่า อนาธิปไตย (Anarchy)
เพราะฉะนั้น การเคารพกฎหมายโดยรัฐและประชาชนนำมาซึ่งความสุจริต ความสงบ และความ
มั่นคงของสังคมประชาธิปไตย ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีวิกฤติเนื่องจากประชาชนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐ
จะเคารพหลักนิติธรรม แต่ในทางกลับกันประชาชนผู้ชุมนุมเองก็ไม่เคารพกฎหมาย ปัญหาจึงเกิดขึ้น
เพราะหลักนิติธรรมนั้นรับไม่ได้กับทั้งสองเหตุการณ์.
ยิ่งไปกว่านั้น หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ดังการศึกษาของ Roberto Rigobon และ Dani Rodrik เรื่อง Rule of Law, Democracy, Openness and
Income : Estimating the Interrelationships, 2004 ซึ่งศึกษาเศรษฐกิจของนานาประเทศ ทั้งที่เป็น
เอกราช เป็นอาณานิคม ประเทศในซีกโลกทั้งเหนือและใต้ โดยเอารายได้ประชาชาติ ความเคารพ
กฎหมาย และความเป็นประชาธิปไตยมาศึกษาทางสถิติ แล้วค้นพบว่า “...เราค้นพบ ว่าประชาธิปไตย
และหลักนิติธรรมทั้งคู่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่หลักนิติธรรมมีผลสูงมากกว่าต่อรายได้...ราย
ได้ที่สูงกว่าทำให้สถาบันต่างๆ เปิดมากขึ้นและดีขึ้น ...หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยต่างฝ่ายต่าง
เสริมพลังซึ่งกันและกัน”๙ คำอธิบายของเหตุที่หลักนิติธรรมมีผลสูงกว่าต่อระบบเศรษฐกิจนั้น เป็น
เพราะว่าความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมนั้นจะช่วยดึงดูดการลงทุน ไม่มีนักลงทุนรายใดต้องการนำ
ทรัพย์สินของตนเข้าไปเสี่ยงในประเทศที่ไม่มีนิติธรรม ทุกคนประสงค์ที่จะลงทุนในประเทศที่เปิด
กว้างให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกเสรีภาพในการประกอบอาชีพ รับรองคุ้มครองกรรมสิทธิ์
เคารพและผูกพันปฏิบัติตามสัญญา ที่สำคัญที่สุด คือ เมื่อมีข้อพิพาทจะขึ้นศาลที่ตัดสิน โดยอิสระ
สุจริต เที่ยงธรรม เพราะเงินของนักลงทุนจะไม่เสียเปล่า.
อีกตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างนิติธรรมกับเศรษฐกิจ คือ เวลานี้สถาบันธนาคาร
โลก (World Bank Institute) ได้จัดระบบชี้วัดธรรมาภิบาลของนานาประเทศที่เรียกว่า World
Governance Indicators อันมีองค์ประกอบหกประการคือ:

๙

Roberto Rigobon & Dani Rodrik, Rule of Law, Democracy, Openness and Income : Estimating The Interrelationships,
National Bureau of Economic Research, Working paper 10750, 2004 : www.nber.org/papaers/w10750, pp.4-6.
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ประการที่หนึ่ง เสียงของประชาชนและความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน (Voice
and Accountability) ดูว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์เพียงใด มีส่วนร่วมในการปกครอง
หรือไม่.
ประการที่สอง ความไร้เสถียรภาพของการเมืองและความรุนแรง (Political Instability and
Violence) ประเทศใดเปลี่ยนแปลงด้วยวิถีทางนอกรัฐธรรมนูญโดยไม่สนใจเจตนารมณ์ร่วมของ
ประชาชน ประเทศใดที่มีการก่อการร้าย ก็จะถือว่าประเทศนั้นมีเสถียรภาพไม่ได้.
ประการที่สาม พิจารณาความมีประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government Effectiveness)
นโยบายของรัฐชัดเจนหรือไม่เจ้าหน้าที่รัฐเอานโยบายไปปฏิบัติจริงหรือไม่.
ประการที่สี่ คือ ภาระของกฎเกณฑ์ที่มีต่อประชาชน (Regulatory Burden) ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ
เหล่านั้นมีมาก สร้างภาระโดยไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือไม่.
ประการที่ห้า คือ หลักนิติธรรม (Rule of Law).
ประการที่หก คือ การทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption).
จากองค์ประกอบเหล่านี้ในเรื่องหลักนิติธรรมโดยสรุป สิ่งที่สถาบันธนาคารโลกใช้ในการ
ประเมินหลักนิติธรรม๑๐ คือ การบังคับตามสัญญา ดูว่าระหว่างเอกชนด้วยกันการทำสัญญานั้นได้รับ
ความเชื่อถือหรือไม่ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การปฏิบัติตามคำพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการ
จะเห็นได้ว่าสถาบันธนาคารโลกไม่ได้ประเมินจากภาครัฐเท่านั้น ยังประเมินเอกชนด้วย คนไทยด้วย
กันเองเคารพสัญญาที่ทำหรือไม่ คนไทยเคารพสัญญาที่ทำกับชาวต่างชาติหรือไม่ ตลอดจนรัฐบาล
ไทยเคารพสั ญ ญาที่ทำขึ้นกับเอกชนหรือไม่ อั น ต่ อ ไปที่ พิ จ ารณาคื อ การหนี ภ าษี แ ละการเลี่ ย ง
กฎหมาย การประกอบอาชญากรรมซึ่งไม่ได้ดูรัฐ แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าการกระทำของประชาชนทั้งสิ้น
หากยังมีการประกอบอาชญากรรม อาทิ ฆาตกรรม ก็แสดงว่าประชาชนไม่ได้เคารพกฎหมาย หลัก
นิติธรรมไม่ได้รับการยึดถือจริง สถาบันธนาคารโลกพิจารณาความเป็นอิสระของศาล ทั้งจากรัฐและ
คู่กรณีพิพาท มีการแทรกแซงหรือติดสินบนศาลหรือไม่ หากฟ้องรัฐบาลแล้ว เอกชนจะมีโอกาส
ชนะหรือไม่ ต้องพิจารณาความสามารถของตำรวจในการรักษาความสงบ การคุ้มครองทรัพย์สิน
และสุดท้ายคือความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม.
ผลสำรวจระบบชี้วัดธรรมาภิบาลจนถึงปี ๒๐๐๗ โดยเฉพาะในส่วนของนิติธรรม๑๑ ซึ่งจัด
ลำดับประเทศ คะแนนเต็มคือ ๒.๕ ตรงกลางคือ ๐ และคะแนนที่ต่ำที่สุดคือ -๒.๕ ผู้เขียนขอนำ
Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobatn, Governance Matters, The World Bank Institute, Palicy Research
Working Paper 4654, 2007: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp p.40-44.
๑๑
Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, Governance Matters VII, The World Bank Institute, 1995 : http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.asp p.91-92.
๑๐
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ประเทศบางประเทศ มาจัดกลุ่มให้พิจารณาเป็น ๓ กลุ่มเทียบกัน คือ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่ม
ประเทศที่มีปัญหาเรื่องนิติธรรมมากๆ กับกลุ่มประเทศอาเชียน ผลก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วเองยังมี
ผลออกมาไม่เหมือนกัน ระหว่างออสเตรเลีย ออสเตรีย และ แคนาดากลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้คะแนน ๑.๗
ขึ้นไป กับเกาหลีใต้ อิตาลี และรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้คะแนนไม่ถึง ๑.๐ โดยเฉพาะประเทศหลัง
ที่คะแนนติดลบ ส่วนประเทศที่ยังประสบปัญหาทั้งหลาย อัฟกานิสถาน อาร์เจนตินา บราซิล จีน
และอินเดีย กลุ่มประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ติดลบ ตั้งแต่ ๒.๐ ถึง ๐.๔ เว้นแต่อินเดียที่ได้ ๐.๑๐
ตารางแสดงคะแนนนิติธรรมของประเทศที่พัฒนาแล้ว
Country
Australia
Austria
Canada
Italy
Korea, South
Russia

2007
1.79
1.90
1.86
0.43
0.82
-0.97

2006
1.79
1.86
1.83
0.36
0.69
-0.96

2005
1.73
1.82
1.75
0.52
0.78
-0.88

2004
1.80
1.80
1.79
0.67
0.70
-0.84

2003
1.81
1.81
1.77
0.76
0.65
-0.92

2002
1.75
1.85
1.74
0.78
0.79
-0.89

2000
1.74
1.83
1.73
0.86
0.74
-1.05

1998
1.77
1.82
1.78
0.84
0.71
-0.84

ตารางแสดงคะแนนนิติธรรมของประเทศที่มีปัญหาด้านธรรมาภิบาล
Country
Afghanistan
Argentina
Brazil
China
India

2007
-2.00
-1.52
-0.44
-0.45
0.10

2006
-2.07
-0.53
-0.45
-0.45
0.16

2005
-1.89
-0.55
-0.45
-0.42
0.13

2004
-1.81
-0.73
-0.34
-0.38
0.05

2003
-1.77
-0.65
-0.34
-0.45
0.03

2002
-1.74
-0.89
-0.35
-0.37
0.01

2000
-2.02
-0.05
-0.28
-0.44
0.19

1998
-1.70
0.04
-0.28
-0.38
0.16

กลุ่มประเทศสุดท้ายที่ควรพิจารณาดู คือ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
(ASEAN) คะแนนสูงสุดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ๑.๗๙ ลดหลั่นกันลงมา คือ มาเลเซีย ๐.๕๓ บรูไน
๐.๓๐ ประเทศไทย -๐.๐๖ ถัดจากนั้นเป็นประเทศเวียดนาม -๐.๕๓ ฟิลิปินส์ -๐.๕๙ อินโดนีเซียได้
-๐.๗๑ ลาว -๐.๙๖ กัมพูชา -๑.๐๖ ท้ายสุดคือประเทศเมียนมาร์ -๑.๔๑ รวมสิบประเทศ.
57

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

ตารางแสดงคะแนนนิติธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
Country
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam

2007
0.30
-1.06
-0.71
-0.96
0.53
-1.41
-0.59
1.79
-0.06
-0.53

2006
0.29
-1.14
-0.77
-0.94
0.55
-1.42
-0.48
1.76
0.00
-0.51

2005
0.32
-1.14
-0.86
-1.03
0.56
-1.60
-0.44
1.81
0.10
-0.41

2004
0.38
-1.20
-0.82
-1.00
0.54
-1.61
-0.64
1.81
0.05
-0.53

2003
0.64
-1.17
-0.97
-1.06
0.45
-1.61
-0.60
1.69
0.06
-0.56

2002
0.51
-1.11
-1.01
-1.02
0.41
-1.58
-0.56
1.54
0.23
-0.61

2000
0.56
-0.93
-0.82
-0.94
0.35
-1.26
-0.53
1.42
0.45
-0.59

1998
0.59
-1.02
-0.77
-0.87
0.47
-1.33
-0.16
1.57
0.40
-0.49

ตัวชี้วัดเรื่องธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรมนี้ สะท้อนให้เห็น “ทัศนะ” ของผู้อื่นต่อหลัก
นิติธรรมที่ประเทศต่างๆ ยึดถือว่ามีเพียงใด สำหรับประเทศไทยนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขเริ่มเลวลง
เรื่อยๆ ในปี ๒๐๐๖ (๒๕๔๙) และ ๒๐๐๗ (๒๕๕๐) ซึ่งเป็นเพราะการรัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ รวมทั้งเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ คาดว่าตัวเลขในปี ๒๐๐๘ (๒๕๕๑) และ ๒๐๐๙ (๒๕๕๒)
ซึ่งยังไม่ออกมาคงจะเลวกว่าเดิม เพราะมีเหตุการณ์หลายประการที่แสดงให้เห็นความไม่เคารพ
กฎหมาย อาทิ การยึดทำเนียบรัฐบาล และสนามบิน รวมทั้งความรุนแรงในเดือนเมษายน ๒๕๕๒
ที่ผ่านมา.
คำถามจึงมีอยู่ว่า ถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมาย หลักนิติธรรมสั่นคลอน เพราะรัฐไทยใกล้เป็น
รัฐล้มเหลว (Failed state) เพราะให้ฝูงชน (mob) ปกครองบ้านเมือง ซ้ำยังมีปัญหาเรื่องกระบวนการ
ยุติธรรมที่จะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะกระบวนการก่อนศาล ยังอาจมีมาตรฐานต่าง
กันอีก ความเชื่อมั่น (trust) ต่อประเทศไทย และระบบกฎหมายไทยในสังคมโลกจะเหลือยู่เพียงใด?
และถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ยังยืดเยื้อเรื้อรังไปเช่นนี้ ใครจะกล้ามาลงทุนในประเทศที่เขาไม่แน่ใจใน
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย และความเที่ยงธรรมของระบบกฎหมายอีก?
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บทส่งท้าย

ผู้เขียนไม่อาจเขียนสรุปได้ เพราะบทสรุปของคำถามที่ผู้เขียนตั้งไว้ ผู้ที่จะสรุปได้ก็คือ
รัฐบาล ศาลทั้งหลาย ผู้บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม นักกฎหมายไทย และประชาชน
คนไทยทั้งชาติ ความรุ่งเรืองหรือความล่มสลายของหลักนิติธรรมไทยจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักกฎหมาย
ไทย (ซึ่งมีหน้าที่มากกว่าใครๆ ในการผดุงหลักนี้) แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ขึ้นอยู่กับองคาพยพทุกส่วน
ของสังคมไทย ดังที่ท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้กล่าวไว้นั่นเอง.

ศาสตราจารย์(พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล*

*เป็นที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่า หลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่มีมาแต่ยุคพุทธกาลแล้ว”
ผมใคร่ เ สนอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งความเคลื่ อ นไหวของนั ก กฎหมายทั่ ว โลกโดยเฉพาะ
International Bar Association (IBA) ซึ่งเป็นที่รวมของเนติบัณฑิตยสภาทหนายความทั่วโลก ที่
ได้ให้ความสำคัญต่อหลักนิติธรรม เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมใน
ระดับสากล ซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญค่อนข้างมากที่ผมได้รับบทความจากผู้บรรยายในช่วงนี้ ก็ประจวบกับ
ทาง IBA ซึ่งจะจัดประชุมคณะมนตรีบริหารขึ้นที่ประเทศสเปนในเดือนตุลาคม ศกนี้ ได้มีหนังสือ
เวียนถึงคณะมนตรี ให้ช่วยกันพิจารณาถึงมติของคณะมนตรีของ IBA ในปีก่อน ที่มีมติให้บรรดาผู้ที่
ใช้วิชาชีพทางกฎหมายให้ความเคารพและถือปฏิบัติในหลักนิติธรรม (RULE OF LAW) โดยขณะนี้
IBA อยู่ในระหว่างขัดเกลามติของคณะมนตรีให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อมี
มติในครั้งก่อนแล้ว ได้รับการวิพากษ์วิจารย์จากมวลสมาชิกพอสมควร แต่ก็มีผู้สรุปว่าแนวคิดเรื่อง
RULE OF LAW ของ IBA นั้นน่าจะครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้ คือ :
๑. เรื่องหลักที่ว่ารัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
๒. เรื่องการแยกอำนาจอธิปไตยย่อมเป็นหลักประกันของหลักนิติธรรมอย่างดี
๓. การใช้มาตรการหรือการลงโทษที่ป่าเถื่อนหรือขาดมนุษยธรรมนั้น เป็นการขัดต่อหลัก
นิติธรรม
๔. การข่มขู่และการทุจริตทุกประเภท เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักนิติธรรม
๕. เสรีภาพในการรับข่าวสาร การแสดงความเห็น และการแสดงออก ก็ต้องกระทำภายใต้
ขอบเขตของหลักนิติธรรม และจะได้รับประกันว่ากระทำได้ ก็ในรัฐที่ยึดถึงหลักนิติธรรมเท่านั้น
๖. ความเป็นประชาธิปไตย (ย่อมไม่อาจมีได้ในรัฐที่ไม่ยึดหลักนิติธรรม)

* เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา.
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๗. หลักใน res judicata เป็นหลักที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
๘. สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลก็มีความเกี่ยวพันและต้องพึ่งพาอาศัยหลัก
นิติธรรมทั้งสิ้น.
ดูเหมือนตามแนวคิดของ IBA นั้น เรื่องที่ประชาคมโลกปรารถนากันมาก เช่น เรื่อง
ประชาธิปไตย เรื่องสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ตลอดจนความยุติธรรมนั้น จะมีไม่ได้เลย หากไม่
มีหลักนิติธรรมสนับสนุน.
ในอีกประเด็นนั้น เป็นความบังเอิญยิ่งกว่าข้างต้น เนื่องจากผมได้หยิบหนังสือพจนานุกรม
ฉบับประมวลศัพท์ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (เจ้าคุณมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต) และเปิดไปที่คำ
“อปริหานียธรรมเจ็ดประการ” โดยบังเอิญ ซึ่งมีอรรถาธิบายว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในมหาปรินิพพานสูตร
เมื่อกษัตรย์วัชชีทั้งหลายทราบว่า พระเจ้าอชาติศัตรูแคว้นมคธจะยกทัพมาตีแคว้นวัชชี จึงได้จัดส่งวัส
สการพราหมณ์ไปเฝ้าและทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทรงมีพยากรณ์เป็นอย่างไรหรือไม่ เมื่อพระพุทธเจ้า
ได้สดับฟังเรื่องราวที่ทูลจากวัสสการพราหมณ์ ก็ทูลถามพระอานนท์ว่า เหล่ากษัตริย์วัชชียังรักษา
“อปริหานียธรรมเจ็ดประการ” ตามที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสสั่งสอนไว้หรือไม่ ซึ่งพระอานนท์ก็ทูล
ว่ายังปฎิบัติอยู่ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสแก่วัสสการพราหมณ์ว่า ตราบใดที่กษัตริย์วัชชียังคงปฏิบัติ
“อปริหานียธรรมเจ็ดประการ” คือ :
๑. คณะกษัตริย์วัชชียังประชุมกันอยู่โดยสม่ำเสมอ ยังประชุมกันครบตามกำหนดฯ
๒. คณะกษัตริย์วัชชียังพร้อมเพรียงกันประชุม ยังพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมฯ
๓. คณะกษัตริย์วัชชีมิได้บัญญัติขึ้นเอง ซึ่งข้อบัญญัติอันที่ประชุมมิได้บัญญัติไว้ มิได้เลิก
ถอนเองซึ่งข้อบัญญัติอันที่ประชุมได้บัญญัติไว้แล้ว ตัดสินจำเลยโดยยึดหลักโบราณวัชชีธรรมตามที่
บรรพชนได้บัญญัติไว้
ฯลฯ
คณะกษัตริย์วัชชีจักไม่มีวันเสื่อม จักมีแต่ความเจริญตลอดไป.
ข้อธรรมข้างต้นนี้ ความจริงผมเคยพบเห็นมาก่อนหน้านี้ แต่ไม่เคยสะดุดใจมาก่อนว่าจะมี
อะไรเกี่ยวเนื่องกับเรื่องหลักนิติธรรม เพียงแต่เข้าใจว่าแคว้นวัชชีในยุคนั้นก็ปกครองด้วยระบบ
Republic แล้ว แต่เมื่อมาพบเข้าอีกครั้งหลังจากอ่านบทความของผู้บรรยายแล้ว ก็มองทะลุไปโดย
อัตโนมัติว่านี่คือ หลักนิติธรรม หรือ RULE OF LAW นั่นเอง และที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่า เป็นเรื่อง
ที่มีมาแต่ยุคพุทธกาลแล้ว.
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ในชั้นสอบสวน: ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1*
THE RIGHT PROTECTION OF JUVENILE CHARGED WITH NARCOTIC OFFENCES
IN THE INVESTIGATION: A CASE STUDY OF
THE POLICE NARCOTICS SUPPRESSION DIVISION 1

เลอพร มหิพันธุ์**
ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล***

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและหลักการสอบสวนคดียาเสพติด รวมทั้งสภาพการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่
ต้องหาในชั้นสอบสวน และแนวทางการสอบสวนที่สามารถคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมงานป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพ
ติด 1 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และใช้
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลพนักงานสอบสวนจำนวน 10 คน และ
สหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการชั้นสอบสวนของกองบังคับการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด 1 จำนวน 6 คน รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูก
ดำเนินการจากเจ้าพนักงานดังกล่าว จำนวน 3 คน
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาในชั้นสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ ประกอบกับคดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติดต้องอาศัยการรวบรวมหลักฐานและเอกสารประกอบการสอบสวนค่อนข้างมากกว่าคดีอาญาทั่วไป จึงต้อง
อาศัยระยะเวลาสำหรับพนักงานสอบสวนก่อนสรุปสำนวนว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ ก่อนจะส่งไปยังพนักงาน
อัยการ ทำให้มีผลต่อระยะเวลาการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการประกันตัว ส่วนใน
กรณีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งระหว่างสอบสวนและระหว่างการพิจาณาคดีนั้นยังไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำเนื่องจากการกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมของเด็กและ
เยาวชน

คำสำคัญ สิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหา ยาเสพติด กระบวนการสอบสวนเด็กและเยาวชน
* บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในชั้น สอบสวน:
ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1” ปริญญาโท หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**นิสิตปริญญาโท หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
***อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract
The purposes of this research are to study the right protection of juvenile charged
with narcotic offences in the investigation, the principle of narcotic investigation, the
current situation of the right protection of juvenile charged with Narcotic offences in the
investigation and the investigation guidelines of the Police Narcotics Suppression
Division 1 in safeguard the rights of the juvenile drug charged and promoting prevention,
suppression juvenile drug offending.
By utilizing a documentary and qualitative research, non-participant observation,
and used an unstructured interviewing as data-collecting techniques, the results showed
that the current situation of the right protection of juveniles charged with narcotic
offences in the investigation stage under Criminal Procedure Code have restrictions on
the practice of the cases and the narcotics investigations require more evidence collection
and documentation than other general criminal cases, so it requires more time for an
inquiry officer to submit an opinion whether a prosecution or non-prosecution order
before sending the profile case to a public prosecutors. This affect the duration of
detention of children and youth, especially in the absence of bail, and In the case of
children and young people has been released during the inquiry and procedure it can not
control the risk of recidivism due to the return of the children and youth back to the same
environment.

KEYWORDS: THE RIGHT PROTECTION OF JUVENILE DRUG CHARGED
THE POLICE NARCOTICS SUPPRESSION DIVISION 1
THE INVESTIGATION PROCESS
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บทนำ
ประเทศไทยในปัจจุบันเมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิดขึ้นและถูกดำเนินการเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานั้น จะมีลักษณะเป็นการจัดการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อให้เด็กหรือเยาวชน
สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ จึงมีกฎหมายระบุในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมที่
ล้วนแต่ให้ความคุ้มครองไม่ให้ไปกระทบกับพัฒนาการและอนาคตของเด็กหรือเยาวชน
จากรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ.2551 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2552 : 14)
เกี่ยวกับสถานการณ์การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการกระทำผิดและถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 - 2552 เมื่อจำแนกตามฐานความผิด พบว่า คดีในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
เป็นฐานความผิดเดียวที่มีจำนวนการกระทำผิดเพิ่มขึ้นทุกปี กระทั่งเมื่อมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ในมาตรา 33 ที่บัญญัติในลักษณะเพื่อเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการให้โอกาสการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก่อนถูกดำเนินคดี
อย่างไรก็ตามไม่ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการหรือใช้นโยบายใดเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามกับยา
เสพติดนั้นก็ไม่สามารถขจัดปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้อย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
แผนการบำบัดฟื้นฟูเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นการจัดการป้องกันปัญหาเด็กและ
เยาวชนกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจถึงสาเหตุการตัดสินใจกระทำของเด็ก
และเยาวชน
และกระบวนการสอบสวน นั้นถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันการกระทำผิดของผู้ถูกกล่าว
หาได้ และสำหรับการสอบสวนเด็กและเยาวชนนั้นกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ให้มีลักษณะพิเศษจึง
เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายในกระบวนการยุติธรรม ทั้งพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ นัก
จิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ และทนายความ ซึ่งให้มีหน้าที่สำคัญในการประสานงานและการ
ปฏิบัติงานคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำผิดร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนและเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิด ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเป็นผู้ยังไม่
บรรลุนิติภาวะเมื่อพลาดพลั้งกระทำผิด การถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นมีโอกาสถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้ ผลกระทบในส่วนนี้เองจะส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ของปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้ไม่สามารถลดปัญหาหรือไม่สอดคล้องกับ
การส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูเด็กที่กระทำผิดได้อย่างแท้จริง
ดังนั้นการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาในชั้น
สอบสวน จึงมีความสำคัญต่อการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจากการ
ถูกควบคุมตัวดำเนินคดี และการพัฒนางานกลไกข่าวกรองยาเสพติดเพื่อให้สามารถรวบรวม วิเคราะห์
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ประมาณการข่าวกรองซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนต่อไปได้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ
หลักการสอบสวนคดียาเสพติด
2. เพื่อศึกษาสภาพการการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในชั้นสอบสวน ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1
3. เพื่อแสวงหาแนวทางการสอบสวนที่สามารถคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมงานป้องกัน
และปราบปรามการกระทำผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ในเด็ ก และเยาวชน ของกองบั ง คั บ การตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด 1

วิธีการดำเนินงานวิจัย
ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
เจาะลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
(key informants) โดยพิจารณาจากความสมัครใจของผู้ถูกคัดเลือกด้วยที่จะยอมให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย และ
ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snow Ball Sampling Technique) กล่าวคือ เมื่อสัมภาษณ์แล้วให้บุคคล
นั้นแนะนำคนอื่นๆ ซึ่งหมายถึงสหวิชาชีพต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าว
ต่อไปผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ได้แก่ พนักงานสอบสวนรวมทั้งผู้กำกับและรองผู้กำกับ
การกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 10 นาย และสหวิชาชีพ ได้แก่ พนักงานอัยการ
จำนวน 2 คน นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์จำนวน 2 คน และทนายความจำนวน 2 คน ที่มี
ประสบการณ์ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการชั้นสอบสวนของกองบังคับการตำรวจปราบปราม
ยาเสพติด 1 รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกดำเนินการจากเจ้า
พนักงานดังกล่าวจำนวน 3 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีที่เด็กหรือเยาวชน
เป็นผู้ต้องหา

ผลการวิจัย
การสอบสวนเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์นั้น พนักงานสอบสวนมีแนวทาง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2542 เป็นหลัก โดยประการแรกมีการประสานงานติดต่อพนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ ทนายความ รวมทั้งบุคคลที่เด็กและเยาวชนไว้วางใจร้องขอให้มาเข้าร่วมฟังการ
สอบสวน และแยกสอบสวนไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการ
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ถามปากคำ จัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนป้องกันการถูกรบกวนขณะให้ปากคำ และพนักงานสอบสวนมี
อำนาจควบคุมตัวเด็กและเยาวชนได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง เมื่อถามปากคำเด็กเสร็จแล้ว ให้ส่งตัวไปยัง
สถานพินิจ
การกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชน พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะมีอายุระหว่าง 16 – 18 ปี และส่วนผู้ชายจะมีช่วงอายุที่กว้างกว่า คือ 13 – 18 ปี
ซึ่งสาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจะมีความแตกต่างกันคือเด็กและเยาวชนหญิงมักถูกชักจูง
จากเพื่อนชายที่คบกันเป็นแฟน ส่วนเด็กและเยาวชนชายส่วนหนึ่งจะมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เนื่องจากครอบครัว เช่น พ่อแม่เป็นผู้ค้ายาเสพติดมาก่อน และส่วนหนึ่งเสพและค้ายาเนื่องจากเพื่อน
ชักชวนและสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการทำให้เด็กหรือเยาวชนไปกระทำผิดได้เนื่องจาก
การเรียนรู้ และการที่ขาดการควบคุมเอาใจใส่จะทำให้เด็กและเยาวชนเกิดหลงผิดได้เมื่อเด็กและ
เยาวชนถูกจับกุมตัวมาดำเนินคดีและกลับไปที่สภาพแวดล้อมเดิมก็มีโอกาสไปกระทำผิดซ้ำอีก
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นสอบสวนนั้น เนื่องจากการที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 รับ
สอบสวนคดีทั่วราชอาณาจักรถ้าหากว่าเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่เขตกรุงเทพมหานคร
จะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาไปสอบสวนตามที่ทำการจังหวัดที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ ซึ่ง
พนักงานสอบสวนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ก่อน แต่เมื่อทำเรื่องเบิกจ่ายจะพบว่ามีความล่าช้าไม่
สะดวกเท่าที่ควร ในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นจับกุมตัวเด็กมาสอบสนที่กองบังคับการตำรวจปราบปราม
ยาเสพติด 1 หากผู้ต้องหาไม่มีลักษณะที่เป็นเด็กหรือเยาวชนชัดเจนจะมีการแจ้งผู้ต้องหาอายุเกิน 18 ปี
ซึ่งอาจขัดแย้งกับคำให้การของเยาวชนบางคนจุดนี้พนักงานสอบสวนต้องนำตัวไปตรวจอายุจึงจะ
ทำให้เกิดความล่าช้า และการประสานงานกับสหวิชาชีพ และบุคคลที่เด็กร้องให้มาเข้าร่วมการ
สอบสวนนั้น พบเรื่องการรอสหวิชาชีพและบุคคลร้องขอให้มาร่วมการสอบสวนให้พร้อมเพียงกัน
และอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพนักงานอัยการซึ่งติดภาระงานในคดีเด็กและเยาวชนใน
หลายคดีไม่สามารถนัดเวลาให้เร็วขึ้นได้ สำหรับการดำเนินการสอบสวนที่ให้นักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมเป็นผู้ถามปากคำถามเด็กและเยาวชน พบว่าบ่อยครั้งที่คำถามยังไม่ตรงประเด็นหรือชัดเจน
แน่ชัด แนวการสอบสวนคดียาเสพติดมีรายละเอียดมากมายเพื่อสืบหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวน
การกระทำผิดนั้นทำให้การสื่อสารระหว่างพนักงานสอบสวนและสหวิชาชีพเข้าใจไม่ตรงกัน คือ
สหวิชาชีพไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้ในประเด็นการสอบสวนนั้นเป็นผลทำให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการ
สอบสวน และพนักงานสอบสวนเองก็ไม่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม
กระบวนการสอบสวนที่ล่าช้าจะส่งผลต่อคำให้การของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กจะเกิดความรู้สึก
เบื่อหน่ายไม่อยากให้ปากคำ หรือบางครั้งไม่ใส่ใจกับประเด็นที่ถูกซักถาม ดังนั้นจะทำให้พนักงาน
สอบสวนต้องอาศัยความพยายามในการสอบสวนมากขึ้น การประกันตัว และปล่อยตัวชั่วคราวเกิด
69

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

ความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ เนื่องจากหลังจากการที่ได้รับการประกันตัวไปแล้ว พนักงานสอบสวน
ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมหรือติดตามพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆ อีก ถึงแม้จะเป็นหน้าที่ของ
พนักงานคุมประพฤติก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านภาระงานที่มากมายจุดนี้จึงเป็นช่องว่างให้เด็กหรือเยาวชน
ที่กลับไปสภาพแวดล้อมเดิมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดอีกหรือหาช่องทางกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดได้ในภายหลังการถูกดำเนินคดี

อภิปรายผล
จากโจทย์การวิจัยที่มุ่งศึกษาว่าการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในชั้นสอบสวน ศึกษากรณีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 เมื่อนำข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
บุคคล 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนและสหวิชาชีพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานใน
ชั้นสอบสวน และเด็กและเยาวชนที่ผ่านการดำเนินการสอบสวนดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ และประมวลสิ่งที่ค้นพบเป็นหมวดหมู่สามารถอภิปรายผลการศึกษาในลักษณะการ
พรรณนาความ และตอบโจทย์การวิจัยได้ทั้งหมด ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและหลักการ
สอบสวนคดียาเสพติด
การสอบสวนคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ต้องหาโดยพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวนและ
ตรวจสอบทรัพย์สินของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 นั้นมีแนวคิดและแนวทางการ
ปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนดังกล่าวเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไป คือคำนึงถึงหลัก
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 40 โดยให้มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสม ได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมได้รับความ
ช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ รวมถึงการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 นอกจากนี้ยังใช้
กระบวนการตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ
.ศ.2542 ร่วมด้วยในกรณีเด็กที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว และสอดคล้องกับหลัก
สากลตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งมีการกำหนดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กให้แตกต่าง
จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ใหญ่ โดยให้มีบุคคลเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวน
ผู้ต้องหาที่อายุไม่เกิน 18 ปี
สำหรับประเด็นการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พนักงานสอบสวนจะต้องเก็บ
รักษาของกลางและหลักฐานในเบื้องต้นจากตัวเด็กหรือเยาวชน เช่น ปัสสาวะ ไว้สำหรับส่งตรวจ
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พิสูจน์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการสอบสวนแบบที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา (ป.วิ.อาญา มาตรา
134) คือ ทำการสอบสวนถึงประวัติของผู้ต้องหาให้ได้รายละเอียดให้มากเท่าที่จะทำได้ สอบสวนให้
ทราบถึงพฤติการณ์ก่อนการจับกุมผู้ต้องหาในคดี ฯลฯ และดำเนินการควบคู่ไปกับบทบัญญัติตามพระ
ราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19, 21, 22, 23 และ 33 ในการส่งเด็กและ
เยาวชนที่ต้องหาไปบำบัดที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำหรับกรณีที่ตรวจพบว่ามีการเสพยา
เสพติด นอกจากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้ทั้งผลการตรวจพิสูจน์และจากการรวบรวมข้อมูลทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารของเด็กและเยาวชนผู้ต้องหา ไว้สำหรับเป็นข้อมูลสรุปสำนวนคดีส่งพนักงาน
อัยการต่อไป
2. สภาพการปฏิบัติงานและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นสอบสวน เป็นดังนี้
1)หลังการถูกจับกุมตัว การเตรียมการสอบสวนเด็กและเยาวชนมีความล่าช้า เนื่องจาก
พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการหลายอย่างตามสภาพการปฏิบัติงานและการคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนที่ต้องหา คือ
1) การตรวจร่างกายและเก็บหลักฐานเบื้องต้นเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ ในบางกรณีผู้จับกุมแจ้ง
อายุเด็กหรือเยาวชนผิด ว่ามีอายุเกิน 18 ปี และหากพบว่าผู้ต้องหานั้นให้การว่าอายุยังไม่เกิน 18 ปี
บริบูรณ์ ตามที่ ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และพรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์ (2547: 16) กล่าวว่าพนักงาน
สอบสวนต้องนำเด็กหรือเยาวชนนั้นตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันอายุที่แท้จริง
ก่อน ซึ่งทำให้เสียเวลามากและเกิดความล่าช้าในการดำเนินการสอบสวน
2) พนักงานสอบสวนติดต่อประสานงานกับสหวิชาชีพและนัดเวลาสถานที่ในการสอบสวน
เรื่องทนายความสำหรับเข้าร่วมการสอบสวนนั้นส่วนใหญ่พบว่าเด็กและเยาวชนไม่มีทนายความ และ
พนักงานสอบสวนเป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134
ตรี และแจ้งให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยให้ทราบเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534
มาตรา 50
3) การประชุมเตรียมคำถามทำแบบรีบเร่ง ไม่ละเอียด หรือบางครั้งไม่ได้ประชุมกันเลย
ระหว่างพนักงานสอบสวน อัยการและนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
4) กรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดร่วมกับผู้ใหญ่ พนักงานสอบสวนจะมีการแยกตัวผู้
ต้องหาเด็กและเยาวชนออกมาสอบสวนต่างหาก หรือระหว่างที่รอการสอบสวนพนักงานสอบนำตัว
เด็กและเยาวชนไปพักที่ห้องควบคุมโดยไม่ให้เด็กและเยาวชนถูกรบกวน นั้นเป็นไปตาม พระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯมาตรา 54 และ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 อย่างไร
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ก็ตามขณะควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่ต้องหาในชั้นสอบสวนจนกระทั่งนำตัวส่งสถานพินิจพบว่า
เด็กและเยาวชนอยู่ในสภาพที่ถูกจับใส่กุญแจมือ ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว มาตรา 49 ที่ห้ามใช้เครื่องพันธนาการเด็กซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ข้อ 37(ค) และ ข้อ40(1) ที่ต้องปฏิบัติต่อเด็กทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิเสรีภาพ
2) การจัดให้มีสหวิชาชีพ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนติดต่อพนักงายอัยการให้มาเข้าร่วม
สอบสวนนั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(5) และนักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ แต่ในบางคดีพบว่า ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการ และนัก
จิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือไม่มีทั้งหมดยกเว้นทนายความ ทำให้ไม่มีผู้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ และยังทำให้เยาวชน
ที่ต้องหาไม่ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือความสำคัญของบุคคลเหล่านั้นรวมถึงความสำคัญในสิทธิ
ของตน อย่างไรก็ตามจะมีเฉพาะทนายความที่พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องติดต่อให้มาให้คำแนะนำ
และคำปรึกษากฎหมายต่างๆแก่เด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 83 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ตรีวรรค
หนึ่ง แต่กลับพบว่าบทบาทของทนายความมีเพียงแค่การเข้าร่วมฟังการสอบสวนเท่านั้นจึงไม่
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37(ง) คือการมีทนายความนั้นไว้เพื่อขอความช่วยเหลือ
หากเกิดการถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่เหมาะสมโดยพลัน ดังนั้นสภาพการสอบสวนเด็กและเยาวชน
ที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงไม่เป็นลักษณะการเข้าร่วมเพื่อการประสานความคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนที่ต้องหาในระหว่างการสอบสวน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาเรื่องการคุ้มครองเด็กในการสอบปากคำขั้นสอบสวนคดีอาญาของสมสิทธิ์ จันทกุล (2545 :
บทคัดย่อ)
3) บุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจให้มาเข้าร่วมฟังการสอบสวน เนื่องจากพบว่าเยาวชนที่
อ่านเขียนหนังสือไม่ค่อยถนัดจะกลัวเรื่องการพิสูจน์ข้อกล่าวหา และการที่ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว และวิตกกังวลว่าจะถูกดำเนินคดีในอัตราโทษ
สูง การจัดให้มีบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจให้มาเข้าร่วมฟังการสอบสวนจึงมีความสำคัญและ
สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง ตามที่ ณรงค์ ใจหาญ
(2543: 362) ได้กล่าวไว้ว่า เพื่อป้องกันมิให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นและลดความตึงเครียดอันเกิดจากการต้อง
ให้ถ้อยคำต่อหน้าคนที่ตนไม่คุ้นเคย
4) การสอบสวน กระบวนการสอบสวนที่ล่าช้าจะมีผลต่อคำให้การของเด็กและเยาวชน
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์ (2545 : บทคัดย่อ) เนื่องจากเด็กจะเกิดความ
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รู้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ยไม่อยากให้ปากคำ หรือบางครั้ ง ไม่ ใ ส่ ใ จกั บ ประเด็ น ที่ ถู ก ซั ก ถาม ดั ง นั้ น จึ ง ทำให้
พนักงานสอบสวนต้องอาศัยความพยายามในการสอบสวนมากขึ้น การดำเนินการสอบสวนที่ให้นัก
จิตวิทยาหรือนักสังคมเป็นผู้ถามปากคำถามเด็กและเยาวชน พบว่าบ่อยครั้งที่คำถามยังไม่ตรงประเด็น
หรือชัดเจนแน่ชัดเป็นเช่นเดียวกับผลการวิจัยของสมสิทธิ์ จันทกุล (2545 : บทคัดย่อ) ประกอบกับราย
ละเอียดของการสอบสวนคดียาเสพติดมีจำนวนมากและมีความซับซ้อนเพื่อสอบหาผู้เกี่ยวข้องหรือ
ร่วมกระบวนการกระทำผิดนั้นด้วย ดังนั้นการสอบสวนปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่พนักงานสอบสวนจึงเป็น
ผู้ถามปากคำเด็กและเยาวชนเอง ซึ่งการไม่มีพนักงานอัยการ และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
มาร่วมเข้าฟังการสอบสวนนั้น ช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามทำให้เกิดการสอบสวนซ้ำซากหลายครั้ง ดังนั้นการดำเนินตามขั้นตอนที่มีความรวดเร็ว
ขึ้นนั้นเป็นสิทธิที่เด็กและเยาวชนที่ต้องหาจะได้รับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 มาตรา 40 แต่ขัดแย้งกับแนวทางของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(5) ที่มี
เจตนารมณ์เพื่อป้องกันการถามปากคำที่ซ้ำซ้อน
5) อุปกรณ์ และการบันทึกวิดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานในการสอบสวน การถ่ายภาพและเสียงโดย
เครื่องวิดีโอนั้นพนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากคำดังกล่าวซึ่งสามารถ
นำออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยานนั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่20) พ.ศ. 2542 มาตรา 139 แต่อย่างไรก็ตามสภาพของอุปกรณ์ไม่มีความสมบูรณ์พร้อม
เนื่องจากการบันทึกคำให้การด้วยการพิมพ์ดีดขณะสอบสวน ทำให้เกิดเสียงดังไม่มีคุณภาพ เมื่อศาลนำ
ไปเปิดฟังพบว่าได้ยินเสียงคำให้การของเด็กไม่ชัดเจน
6) สถานที่สำหรับการสอบสวน สถานที่ที่ใช้สำหรับการสอบสวนไม่เคร่งครัดเหมือนอย่าง
เคย โดยจัดเฉพาะการแยกเด็กและเยาวชนออกจากการสอบปากคำผู้ใหญ่ แต่ไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบใน
การจัดสถานที่สำหรับการสอบสวนซึ่งอาจไม่มีรูปแบบตายตัวสมบูรณ์ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ว่า
ต้องกระทำเป็นสัดส่วนในที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กตามมาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง สอดคล้องกับผล
งานวิจัยของสมสิทธิ์ จันทกุล (2545 : บทคัดย่อ) และ ซูซาน วี เดนเซอร์ (Susan V.Denzer. 2004) ที่
พบว่า พนักงานสอบสวนยังใช้วิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ทำให้เด็กรู้สึกอึดอัดที่จะให้ปากคำ สถานที่
สอบสวนยังมีลักษณะไม่เหมาะสมเพียงพอ นอกจากนั้นเกิดความไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากจะต้อง
หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปตามความพร้อมและข้อตกลงของสหวิชาชีพ อย่างเช่น บางครั้งใช้ที่
สำนักงานอัยการ บางครั้งใช้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งในแต่ละสถานที่นั้นมี
เครื่องมือและสภาพความพร้อมที่แตกต่างกัน เมื่อแต่ละสถานที่มีความพร้อมหรือลักษณะต่างกันนั้น
ย่อมทำให้เด็กและเยาวชนที่ต้องหาฯแต่ละคนได้รับสิทธิในแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน
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7) การสรุปสำนวนส่งอัยการ การสรุปสำนวนคดีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ถ้า
หากหน่วยงานใดมีการดำเนินการล่าช้าก็จะส่งผลต่อการสรุปสำนวนคดีส่งอัยการได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว
หากเด็กที่ถูกส่งไปควบคุมตัวที่สถานพินิจและได้รับการประกันตัวออกไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 40 และจะได้รับผลกระทบจากการควบคุมตัวน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้
ประกันตัวออกไป ดังนั้นจึงเกิดความไม่เท่าเทียมกันจากการถูกควบคุมตัวและไม่ถูกควบคุมตัวอัน
เนื่องมาจากการประกันตัวระหว่างรอการพิจารณาในชั้นศาล
การรวบรวมเอกสารเพื่อทำสำนวนคดีบางส่วนมีปัญหาเรื่องความล่าช้าโดยเฉพาะกรณีที่
เยาวชนให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
มาตรา34 (1) ทั้งนี้เพราะการสืบเสาะข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวผู้กระทำ สภาพแวดล้อม และสาเหตุของ
การกระทำผิดจำต้องทำทุกคดีแม้ว่าคดีนั้นเด็กหรือเยาวชนจะให้การปฏิเสธว่ามิได้กระทำผิดก็ตาม
8) การกำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แดน กองแก้ว (2544 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าพนักงานสอบสวนส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วยในด้านเนื้อหาของกฎหมายเรื่องระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้อง กล่าวคือ พนักงาน
สอบสวนไม่สามารถสอบสวนเด็กหรือเยาวชนให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง และต้องทำเรื่องส่งตัว
เด็กเข้าไปควบคุมอยู่ในสถานพินิจซึ่งระหว่างนั้นจะต้องอยู่รวมกับเด็กและเยาวชนผู้ต้องหาฯ คนอื่นๆ
จึงมีความเสี่ยงต่อการคบหา การรับทัศนคติ และการเรียนรู้จากเด็กและเยาวชนบางคนมีประสบการณ์
ถูกดำเนินคดีและมีความรู้สึกในทางลบ ซึ่งจะแนะแนวทางที่ผิดๆ สำหรับการปฏิบัติตนที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั่นเอง
9) การประกันตัว และปล่อยตัวชั่วคราว หลังจากที่พนักงานสอบสวนควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชนที่ต้องหาไว้เพื่อสอบปากคำ หากเกิน 24 ชั่วโมง พนักงานสอบสวนต้องนำตัวเด็กและเยาวชน
มาควบคุ ม ตั ว ไว้ ที่ ส ถานพิ นิ จ นั้ น เป็ น ไปตามแนวทางการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ ต้ อ งหาในกระบวนการ
ยุติธรรมและสิทธิตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวมาตรา 50 ซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 9(1) ที่มุ่งหมายเพื่อมิให้เด็กต้องถูกแยกจากบิดามารดาในระหว่าง
สอบสวน ซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้รับสิทธิการปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน
ก็ได้ แต่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปราบปรามปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจาก
หลังจากการที่ได้รับการประกันตัวไปแล้ว พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมหรือ
ติดตามพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆ อีก
10) การควบคุมตัว หากเด็กถูกส่งไปควบคุมตัวที่สถานพินิจโดยให้ผู้อำนวยการสถานพินิจ
เป็นผู้พิจารณาการประกันตัวออกไป เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและเป็นผลร้ายแก่เด็กหรือเยาวชน
ยิ่งกว่าผู้ใหญ่ เพราะภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงดังกล่าวเด็กหรือเยาวชนไม่ได้รับสิทธิขอปล่อยตัว
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ชั่วคราว สอดคล้องกับงานวิจัยของกอบพร พัฒนอมร (2548:บทคัดย่อ) และเกิดความไม่เท่าเทียมกัน
จากการถูกควบคุมตัวไม่ควบคุมตัวอันเนื่องมาจากการประกันตัวระหว่างรอการพิจารณาในชั้นศาล
และเนื่องจากสภาพแวดล้อมในสถานแรกรับนั้นเนื่องจากมีทั้งเด็กและเยาวชนที่ต้องหาหลายๆคดีเข้า
มาอยู่รวมกันจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน ดังนั้นการปรับตัวเข้าหากันนั้นมีผลทำให้เด็กและ
เยาวชนมีโอกาสคบหา เรียนรู้ทัศนคติซึ่งกันและกัน และจะก่อให้เกิดผลเสียโดยเฉพาะทัศนคติในเชิง
ลบต่อสังคมและกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆ ต่อไป
3. แนวทางการสอบสวนที่สามารถคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมงานป้องกันและปราบปราม
การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
การจัดการป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องเริ่มต้นจากการ
เข้าใจถึงสาเหตุการตัดสินใจกระทำของเด็กและเยาวชน จากศึกษาสรุปได้ว่าการที่เด็กและเยาวชนไป
กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ ประการแรก มาจากสภาพครอบครัวเป็น
สำคัญซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีการควบคุมสังคมของเทวิส เฮอร์ชิ Travis Hirchi(1969) ซึ่งกล่าวถึง
ผลของปฏิสัมพันธ์ทางครอบครัว สภาพครอบครัวรวมถึงรูปแบบความสัมพันธ์ครอบครัวที่มีปัญหา
หรือมีความบกพร่อง จะทำให้ขาดความใกล้ชิดผูกพันและขาดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนดังเช่น เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม (2551: 145-146) ได้กล่าวถึงสาเหตุหรือเงื่อนไข ที่
ทำให้เด็กและเยาวชนเสพยาเสพติดว่าสาเหตุจากครอบครัว เช่น บุคคลในครอบครัวติดยาเสพติด พ่อ
แม่ ไ ม่ เ ข้ า ใจลู ก และสภาพครอบครั ว ที่แ ตกแยกนั้ น จะทำให้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนขาดการควบคุ ม ดู แ ล
พฤติกรรมในทางที่ดี ทำให้มีโอกาสไปคบหาใกล้ชิดกับเพื่อนมากกว่า และสาเหตุประการที่สอง คือ
การคบหาสมาคมกับเพื่อนผู้มีความประพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นจะทำให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และการใช้เหตุผลตลอดจนทัศนคติเกี่ยวการกระทำผิด ตามแนวคิดทฤษฎีการ
คบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Associations Theory) ของซัทเธอร์แลนด์ (สุรีย์ กาญจนวงศ์ และ
คณะ. 2549 : 22) ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนใช้สารเสพติด คือ การถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทที่
กำลังติดยาอยู่และเด็กที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอ เอาเพื่อนเป็นที่พึ่ง ทำให้ถูกหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ
และผู้ถูกหลอกลวงไม่ตระหนักว่าสิ่งที่ตนเสพเข้าไปนั้นเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง ดังนั้นสภาพ
แวดล้อมเดิมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำอีกหลังจากถูกดำเนินคดีหรือหาช่องทางกลับไปยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติดได้ในภายหลัง สอดคล้องกับงานวิจัยของนอร่า ดี โวล (Nora D. Volko. 2006) ที่พบว่า
สาเหตุของการกลับมาเสพซ้ำของเยาวชนซึ่งอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ และได้รับการบำบัดว่า การ
ละเลยจากครอบครัวและชุมชนมีผลต่อการใช้และการระบาดของยาเสพติด ชุมชนที่เพิกเฉยไม่ร่วมมือ
ในการส่งข่าวสารให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้เด็กไม่ได้รับการดูแลตามแนวทางที่ถูกต้อง
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ดังนั้นจากการศึกษากระบวนการสอบสวนเด็กที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพบ
แนวทางการส่งเสริมงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนดังนี้
1) พนักงานสอบสวนสามารถนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน มา
รวบรวมไว้เพื่อวางแผนหรือหาแนวทางสำหรับสืบหาผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้มากที่สุด โดย
อาจนำข้อมูลไปขยายผลสู่การนำจับผู้ต้องหารายอื่นที่ร่วมกระทำผิดหรือเกี่ยวข้องได้ มากกว่าการนำ
ข้อมูลไปนำเสนอเชิงสถิติเพียงอย่างเดียว
2) ทุกภาคส่วนควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ควรส่งเสริมความรู้ในระดับชุมชน โดยสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยว
กับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีการสอนพิษภัยปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน
เช่น ปัจจุบันในส่วนของตำรวจมีโครงการแดร์ (D.A.R.E หรือ Drug Abuse Resistance Education)
3) ควรมีการติดตามสภาพแวดล้อมและสังเกตพฤติกรรมบุคคลรอบข้างของเด็กและเยาวชน
หลังจากที่ได้รับการประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างไม่ให้เด็กและเยาวชนที่
ต้องหามีโอกาสไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยการติดตามตรวจดูสภาพแวดล้อมความเสี่ยงของเด็ก
4) เมื่อเด็กถูกนำตัวมาดำเนินการทางกฎหมายแล้ว ควรดำเนินการที่คุ้มครองสิทธิให้มากที่สุด
เพื่อป้องกันความกดดันแก่เด็ก ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าถูกผลักออกมานอกสังคม

สรุปและข้อเสนอแนะงานวิจัย
จากการศึกษาพบว่า สภาพการปฏิบัติงานและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นสอบสวน ตามของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้นมีข้อ
จำกัดในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ และการสรุปสำนวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดต้องอาศัยผลการตรวจ
พิสูจน์ การรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลการสืบเสาะเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและเอกสาร
ประกอบ การสอบสวนคดียาเสพติดมีจำนวนมาก จึงต้องอาศัยระยะเวลาสำหรับสรุปสำนวนส่งอัยการ
ทำให้มีผลต่อระยะเวลาการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในโดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีการประกันตัว ทั้งนี้พบ
ว่าระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสภาพครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่ต้องหามีผลต่อการ
ถูกกระทบสิทธิจากการควบคุมตัวขณะการตกเป็นผู้ต้องหา
จากการศึกษากระบวนการสอบสวนเด็กที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพบแนวทาง
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นสอบสวน และแนวทาง
การส่งเสริมงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและ
ดังนี้
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1. ควรมีการทบทวนแนวทางของกฎหมายโดยสำรวจสภาพการปฏิบัติงานจริงหากไม่สมดุล
กัน ควรปรับให้มีความคล่องตัวมากขึ้น จึงจะมีประสิทธิภาพทั้งในทางการสอบสวนคดีและการปฏิบัติ
ที่ไม่กระทบต่อสิทธิของเด็กและเยาวชนผู้ต้องหา ส่วนการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด
ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงความร้ายแรงของปัญหาหรือโทษที่จะได้รับให้เกิดความเกรงกลัวต่อ
การกระทำความผิดต่อไป
2. ควรให้มีศึกษาเรื่องการพิจารณาเรื่องการที่จะควบคุมตัวไว้หรือให้ปล่อยตัวเด็กออกไป โดย
ไม่ต้องมีการประกันตัว ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องของกำลังทรัพย์ของผู้ปกครองเด็ก
และลดการจำกัดเสรีภาพของเด็ก
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การกำหนดเวลาเรื่ อ งการทำรายสื บ เสาะที่ จ ะส่ ง ให้ พ นั ก งาน
สอบสวนให้มีความเหมาะสม เพื่อจะช่วยให้การรวบรวมสรุปสำนวนคดีมีความรวดเร็วมากขึ้น
ด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นสอบสวน
1. ควรมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยสำรวจสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงหากไม่สมดุลกัน ควรปรับให้มีความเหมาะสมและความคล่องตัวมากขึ้น จึงจะมี
ประสิทธิภาพทั้งในทางการสอบสวนคดีและการปฏิบัติที่ไม่กระทบต่อสิทธิของเด็กและเยาวชน
ผู้ต้องหา ส่วนการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดควรเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงความร้ายแรง
ของปัญหาหรือโทษที่จะได้รับให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดต่อไป
2. เมื่อเด็กถูกนำตัวมาดำเนินการทางกฎหมายแล้ว ควรดำเนินการที่คุ้มครองสิทธิให้มากที่สุด
เพื่อป้องกันความกดดันแก่เด็ก ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าถูกผลักออกมานอกสังคม คือ ไม่ทำให้เด็กหรือ
เยาวชนติดกับความรู้สึกว่าตนเคยตกเป็นผู้ต้องหาและเคยถูกควบคุมตัวดังเช่นผู้ร้าย ทั้งนี้พนักงาน
สอบสวนควรทบทวนแนวทางการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการใช้
กุญแจมือหรือเครื่องพันธนาการกับเด็กและเยาวชน
3. ควรมีการกำหนดเวลาเรื่องการทำรายงานการสืบเสาะพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่
ต้องหาโดยพนักงานคุมประพฤติที่จะส่งให้พนักงานสอบสวนให้มีความเหมาะสม เพื่อให้พนักงาน
สอบสวนนำมาเป็นหลักฐานในการสรุปสำนวนส่งอัยการโดยเร็ว
4. จากการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ถูกจับกุมตัวเข้ามาดำเนินการในกระบวน
การยุติธรรมนั้นจะไม่ทราบสิทธิของตนเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาแม้กระทั่งในชั้นสอบสวน ประกอบกับ
สภาพปัจจุบัน สหวิชาชีพที่เข้าร่วมการสอบสวนเด็กและเยาวชนที่ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดจะมีเฉพาะทนายความเป็นสำคัญ ดังนั้นพนักงานสอบสวนและทนายความจึงควรคำนึงถึงการ
พัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่สามารถให้คำปรึกษาและรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนดัง
กล่าวได้อย่างเต็มที่
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ด้านการป้องปันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
1. พนักงานสอบสวนสามารถนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน มา
รวบรวมไว้เพื่อวางแผนหรือหาแนวทางสำหรับสืบหาผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้มากที่สุด โดย
อาจนำข้อมูลไปขยายผลสู่การนำจับผู้ต้องหารายอื่นที่ร่วมกระทำผิดหรือเกี่ยวข้องได้ มากกว่าการนำ
ข้อมูลไปนำเสนอเชิงสถิติเพียงอย่างเดียว
2. ทุกภาคส่วนควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ควร
ส่งเสริมความรู้ในระดับชุมชน โดยสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีการสอนพิษภัยปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน เช่น
ปัจจุบันในส่วนของตำรวจมีโครงการแดร์ (D.A.R.E หรือ Drug Abuse Resistance Education) หรือ
อาจมีโครงการอื่นๆ ในลักษณะนี้
3. ควรมีการวางแผนจัดองค์กรหรือบุคคลากรให้มีหน้าที่ชัดเจนในติดตามสภาพแวดล้อมและ
สังเกตพฤติกรรมบุคคลรอบข้างของเด็กและเยาวชนหลังจากที่ได้รับการประกันตัวและปล่อยตัว
ชั่วคราว เพื่อเป็นการลดช่องว่างไม่ให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีโอกาสไปกระทำผิดซ้ำอีก

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานิยามความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขาย
อวัยวะมนุษย์, กระบวนการในการประกอบธุรกิจซื้อขายอวัยวะมนุษย์ในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้น ศึกษา
นโยบายรั ฐ ที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการซื้ อ ขายอวั ย วะมนุ ษ ย์ ใ นประเทศไทยและต่ า ง
ประเทศ และเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะนำมากำหนดเป็นมาตรการพื้นฐานหรือตรากฎหมาย
และบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้ 1.เอกสารงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 3.การศึกษาประวัติชีวิต
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของการซื้ออวัยวะเกิดจากปัญหาความ
ขาดแคลนอวัยวะเป็นสำคัญ สำหรับสาเหตุของการขายอวัยวะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายอวัยวะไม่
ได้เต็มใจขายอวัยวะอันเป็นการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การลักลอบเอาอวัยวะมาใช้เพื่อปลูกถ่ายและ
มีการประกอบธุรกิจกันเป็นองค์กร ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆมีมุมมองทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในด้าน
บวกเห็นว่าการซื้อขายอวัยวะเป็นการช่วยเหลือคู่กรณีให้พ้นจากสภาวะปัญหาที่กำลังประสบอยู่ และ
เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอวัยวะอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนด้านลบนั้นถ้าไม่มีกฎหมายหรือ
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมจะเกิดเป็นตลาดซื้อขายอวัยวะมนุษย์ได้และก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะถึงเรื่องประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนหันมาบริจาคอวัยวะให้เพิ่มมากขึ้น ปลูกฝังจริยธรรม ขจัดความเชื่อที่ไม่ถูกต้องและควร
ตรากฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมการซื้อขายอวัยวะในประเทศไทยโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
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Abstract
This research aimed to define the crime of human organs trafficking, the process
of Human organs trading business process, government policy related to the prevention
and suppression of human organs trafficking in Thailand and other countries and to study
the possibility to bring such a policy to set the standard or of legal measures, legislate
and enforce a specific law in Thailand, related to the human organs trade.
By using documentary research, in-depth interview, life history as main
data-collecting techniques, the results showed that the underlying reason of human
organs trading is the shortage of human organs donation. There are various reasons for
buying human organs such as human rights violations of the organ owners who are not
willing to sell their organs, unauthorized removal the organ transplant, and human organ
trafficking as organized crime. Based on the interview of the experts, they have different
views of both positive and negative issues. Positive issue is that they considered the
human organ trading as assisting those who are in need of organs. In the contrary,
regarding the problem of shortage of human organs, the negative issue is if there are no
appropriated laws or controls, there will create a trading human organs market and will
cause crime problem. Also shows the inequality in society as well. Therefore, the
suggestion are to increase public awareness by promoting public campaign to encourage
organ donation, increases ethics concern among physicians, adjust incorrect beliefs and
legislate a specific law to control human organs trade in Thailand through the
cooperation of all involved parties.
KEYWORDS: CRIME / HUMAN ORGANS TRAFFICKING
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บทนำ
มนุษย์มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนอวัยวะมาตั้งแต่สมัยอดีต เนื่องจากร่างกายได้สูญเสียการ
ทำงานของอวัยวะที่สำคัญๆของร่างกาย มีบุคคลเพียงจำนวนไม่มากนักที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่รอด
ได้ และโดยธรรมชาตินั้น มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องการความสุขสบาย ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย และถ้ายิ่ง
ไม่ตายเลยได้ หลายคนก็คงจะดีใจไม่น้อย มนุษย์จึงพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะฝืนกฎธรรมชาติด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้มวลมนุษยชาติมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ จนกระทั่งเมื่อวิทยาการทาง
ด้านการแพทย์ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้วงการแพทย์ได้คิดค้นวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ
(Organ Transplantation) ซึ่งเป็นวิธีการทางการแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะจากบุคคลหนึ่งไป
ให้กับอีกบุคคลหนึ่งได้สำเร็จ ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้ว มาทำการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนให้
กับผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
ปลูกถ่ายอวัยวะเหล่านั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติเยี่ยงคนสามัญทั่วๆไป หรือกลับมามี
สุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะนี้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้สำเร็จแล้วในหลายๆอวัยวะ
เช่น ไต ปอด หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไขกระดูก
โสภณ จิรสิริธรรม (2540: 82) การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่ถือว่าเป็นผลสำเร็จรายแรกของโลก
ได้แก่ การผ่าตัดเปลี่ยนไตโดยนายแพทย์เมอเรย์ แห่งสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1953 โดยครั้งนั้นเขาได้
ผ่าตัดเปลี่ยนไตระหว่างคู่แฝดซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี การผ่าตัดเปลี่ยนไตจึงนับเป็นการผ่าตัด
เปลี่ยนอวัยวะที่ทำสำเร็จเป็นอวัยวะแรก ทำกันมากที่สุดในโลก อีกทั้งประสบผลสำเร็จสูงสุดด้วย
สำหรับอวัยวะอื่นนั้น ปัจจุบันจะมีอัตราสำเร็จล้วนเกิน 80% ทั้งสิ้น ความสำเร็จเหล่านี้เกิดได้เพราะ
ความก้าวหน้าในวงการแพทย์
แม้จะมีการค้นพบเทคนิควิธีการปลูกถ่ายอวัยวะได้สำเร็จแล้วก็ตาม แต่ในทางการแพทย์ก็ยังมี
ความพยายามในการที่จะพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดปลูกถ่ายในแต่ละอวัยวะเพื่อให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น มีการคิดค้นหาตัวยาเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอมของร่างกายอันจะเกิดต่ออวัยวะใหม่ ซึ่งส่งผล
ให้การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะในปัจจุบันประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
และจากผลสำเร็จของการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งได้จากการบริจาคของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ไม่ว่าขณะที่
มีชีวิตหรือเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย ทำให้อวัยวะกลายเป็นทรัพยากรที่ต้องการและหายาก อีกทั้ง
สังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อ ยังปรับไม่ทันกับความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการได้รับบริจาคอวัยวะ ทำให้การปลูกถ่าย
อวัยวะไม่สามารถกระทำได้ จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอวัยวะซึ่งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผลที่ตามมาคือเกิดการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ที่เป็นไปอย่างตรง
ไปตรงมา เช่น การเจรจาขอซื้ออวัยวะจากคนยากจน การประกาศขายอวัยวะของตนเองทางโทรทัศน์
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การประกาศซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือการแสวงหาอย่างผิดกฎหมายเป็นเครือข่ายอาชญากรรม
ร้ายแรงถึงขั้นลักพาตัวเพื่อฆ่าแล้วนำอวัยวะไปขาย ตลอดจนรวมไปถึงการลักลอบกระทำเปลี่ยน
อวัยวะโดยแพทย์อีกด้วย ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งของการได้มาซึ่งอวัยวะ โดยปรากฏให้เห็นเป็นข่าว หรือ
ในประเทศจีนที่มีการประหารนักโทษเป็นจำนวนมาก โดยลักลอบนำเอาอวัยวะของนักโทษประหาร
ขายให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะ ดังนั้นปัญหาการซื้อขายอวัยวะ ซึ่งบุคคลในสังคมส่วนใหญ่มองว่า
ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงปัญหาของบุคคลเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วปัญหาการซื้อขาย
อวัยวะยังได้สร้างปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอีกมากมาย นับตั้งแต่ปัญหาการลักพา
ตัวบุคคล ปัญหาการทำร้ายร่างกาย หรือปัญหาการฆาตกรรมเพื่อขโมยเอาอวัยวะ ตลอดจนปัญหา
ความขัดแย้งในด้านความคิดเห็นทั้งด้านศีลธรรม จริยธรรม หรือทางด้านกฎหมาย จึงได้เกิดประเด็น
และคำถามขึ้นมามากมาย ซึ่งเป็นการยากที่จะลงความเห็นว่าการซื้อขายอวัยวะเป็นสิ่งที่ผิดหรือชั่วร้าย
เพราะในความจริงนั้น บุคคลที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายอวัยวะก็อยู่ในสภาวะที่แตกต่างกัน เพราะการที่ผู้ขาย
จำเป็นจะต้องขายอวัยวะของตน อาจเป็นกรณีเพื่อนำเงินที่ได้ไปทำการรักษาลูกหรือสมาชิกใน
ครอบครัวป่วย หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ส่วนผู้ซื้อก็มีความต้องการได้อวัยวะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการรักษา
ชีวิตของตนให้อยู่รอด ซึ่งหากบุคคลทั่วไปที่จะต้องประสบกับสภาวะเช่นเดียวกับผู้ซื้อหรือผู้ขายแล้ว
ก็ยากที่จะตัดสินใจหรือสรุปแน่ชัดออกมาได้ เพราะในสถานการณ์ส่วนใหญ่ มุมมองของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบกับมุมมองของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเพียงผู้รับรู้ ก็มักจะมีความแตกต่างกันอยู่เสมอ
การที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา เรื่อง มุมมองทางสังคมวิทยาต่อความเป็นอาชญากรรมของการ
ซื้อขายอวัยวะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ โดยการ
ให้ความหมาย นิยามความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ จากบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม, ศึกษาถึงกระบวนการในการประกอบธุรกิจซื้อขายอวัยวะ
มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น, ศึกษานโยบายรัฐ มาตรการทางกฎหมาย ที่ใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ในต่างประเทศและประเทศไทย และเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้,
ความเหมาะสมแก่การที่จะนำมากำหนดเป็นมาตรการหรือกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งแนวทางมาตรการ
ป้องกันและปรามปรามในประเทศไทยเมื่อเกิดการซื้อขายอวัยวะมนุษย์

วิธีการดำเนินวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “มุมมองทางสังคมวิทยาต่อความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขาย
อวัยวะ” ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาในลักษณะ 3 วิธีคือ
1.ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) โดยศึกษาจากหนังสือ
เอกสาร ทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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เพื่อนำมาประกอบการศึกษาวิจัยให้สมบูรณ์และนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ รวมทั้งสร้างเป็น
แบบสอบถามและหัวข้อในการสัมภาษณ์
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
เจาะลึก ซึ่งเลือกผู้ให้ข้อมูลอันสำคัญ (Key Informant) ได้แก่ ผู้รับอวัยวะ, ผู้ให้อวัยวะ, ครอบครัวของ
ผู้รับอวัยวะ-ผู้ให้อวัยวะ, แพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
3. การศึกษาประวัติชีวิต (Life History) เพื่อทราบถึงประวัติภูมิหลัง, ขั้นตอนการปลูกถ่าย
อวัยวะ และภายหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงมูลเหตุ พฤติกรรม หรือปัจจัยที่เป็นแรง
ผลักดันให้มีการซื้อขายอวัยวะ และนำข้อมูลที่ได้มาหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางป้องกัน
แก้ไข ต่อไป

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องจากการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ คือ ผู้รับอวัยวะ, ครอบครัว
ของผู้รับอวัยวะ-ผู้ให้อวัยวะ 6 ราย ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คือบุคลากรทางการ
แพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 10 ราย ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องจากการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ คือ ผู้รับอวัยวะ, ครอบครัวของ
ผู้รับอวัยวะ-ผู้ให้อวัยวะ
จากประวัติภูมิหลังของผู้รับอวัยวะและผู้ให้อวัยวะพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างต้องการ
ที่จะซื้อขายอวัยวะด้วยกันทั้งนั้น นั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนล้วนแต่รักชีวิตของตน
ด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อตนเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องการที่จะมีชีวิตรอด จึงต้องหาหนทางให้ตนเองนั้นอยู่รอด
ซึ่งหนทางนั้นก็คือการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ ในด้านอาชีพ พบว่าผู้ให้อวัยวะประกอบอาชีพรับจ้าง
ทำงานในโรงงานและรับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นอาชีพที่มักจะได้เงินเดือนน้อยและโดยส่วนใหญ่มักจะมี
ความรู้ไม่ค่อยสูงมากนัก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพทย์ที่มีความรู้สูงและผู้ป่วยฐานะดีที่
ต้องการอวัยวะใช้เป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้ได้อวัยวะ โดยจะให้ค่าตอบแทนในรูปแบบการช่วยเหลือ
ครอบครั ว หรื อ เพื่ อ เป็ น ทุ น การศึ ก ษาของบุ ต ร โดยที่ ผู้ ใ ห้ อ วั ย วะไม่ ท ราบว่ า การกระทำดั ง กล่ า ว
เป็นความผิด ส่วนผู้รับอวัยวะประกอบอาชีพรับราชการและอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงและ
รายได้ ดี มี ก ารพบปะพู ด คุ ย กั บ ผู้ ค นเป็ น ส่ ว นใหญ่ เมื่ อ ผู้ รั บ อวั ย วะป่ ว ยมั ก จะเข้ า รั บ การรั ก ษา
โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง มีการพูดคุยถึงการรักษากับแพทย์และพยาบาล จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้รับอวัยวะที่ต้องการซื้ออวัยวะ ในด้านการรักษาก่อนปลูกถ่ายอวัยวะ พบว่าผู้รับ
อวัยวะรักษาตัวตามหลักทางการแพทย์ ซึ่งในกรณีศึกษา ผู้รับอวัยวะ 3 รายเป็นผู้ป่วยโรคไต จะใช้วิธี
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การรักษาทั้งแบบล้างไตด้วยวิธีเจาะผนังหน้าท้องซึ่งสามารถทำเองได้ที่บ้านและการรักษาด้วยเครื่อง
ไตเทียมซึ่งรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนผู้รับอวัยวะอีก 1 รายเป็นโรคมะเร็งตับ ใช้วิธีการรักษาด้วยยาเคมี
บำบัด และทั้งหมดมีความประสงค์ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทย แต่
เนื่องจากขาดแคลนของอวัยวะที่มีผู้บริจาคน้อยทำให้ต้องรออวัยวะนาน 1-2 ปี จึงหันไปซื้ออวัยวะ
แทน ส่วนผู้ให้อวัยวะทั้ง 2 ราย ก่อนปลูกถ่ายอวัยวะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวใด แต่ได้
ประสบอุบัติเหตุทางยานพาหนะ มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ และแกนสมองตายซึ่งทางการแพทย์ถือว่า
ได้เสียชีวิตลงแล้ว แพทย์จึงนำอวัยวะซึ่งคือไตและตับของผู้ให้อวัยวะที่แกนสมองตายไปปลูกถ่ายให้
กับผู้ป่วยอื่นที่ต้องการซื้ออวัยวะ สำหรับขั้นตอนการปลูกถ่ายอวัยวะของผู้รับอวัยวะและผู้ให้อวัยวะ
ในด้านการรู้ข้อมูล พบว่าผู้รับอวัยวะส่วนใหญ่จะรู้ข้อมูลการซื้อขายอวัยวะจากแพทย์และพยาบาล
นั่นเป็นเพราะว่าผู้รับอวัยวะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง การพูดคุยสอบถามการปลูกถ่าย
อวัยวะจึงเป็นเรื่องระหว่างแพทย์ พยาบาลและผู้รับอวัยวะ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำให้ปลูกถ่าย
อวัยวะและแพทย์บางรายให้ข้อมูลว่าที่ต่างประเทศมีการซื้อขายอวัยวะ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของ
ผู้รับอวัยวะเอง ส่วนครอบครัวผู้ให้อวัยวะรู้ข้อมูลว่าผู้ให้อวัยวะที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นอวัยวะได้ถูกขาย
ให้กับผู้ป่วยที่มีฐานะดี โดยรู้จากสภาทนายความที่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลหลังจากมีผู้ร้องเรียนบาง
รายได้กล่าวว่าโรงพยาบาลบางแห่งมีการซื้อขายอวัยวะเกิดขึ้น ในด้านแรงจูงใจและวิธีการติดต่อเพื่อ
ให้ได้อวัยวะ พบว่าผู้รับอวัยวะมีแรงจูงใจโดยเริ่มต้นจากการได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ซึ่งตนเองมี
ความเชื่อมั่นและไว้ใจแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้สูงประกอบกับต้องการที่จะให้ตนเองมีชีวิตรอดโดย
ไม่ต้องรออวัยวะจากสภากาชาดไทยอย่างไร้ความหวัง การดำเนินการซื้ออวัยวะจึงเกิดขึ้นโดยมีวิธีการ
ติดต่อในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์ด้วยตนเอง หรือให้แพทย์เป็นผู้
ประสานงานจัดหานายหน้าให้ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ให้อวัยวะ จากกรณีศึกษาพบว่าไม่
มีแรงจูงใจใดที่จะขายอวัยวะ และถึงแม้จะขอให้มีการขายอวัยวะ ผู้ให้อวัยวะและครอบครัวผู้ให้
อวัยวะก็ไม่ยินยอมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ระยะเวลาที่มีการซื้อขายอวัยวะในประเทศไทยนั้น เริ่มมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน เห็นได้ว่าการซื้อขายอวัยวะยังคงมีอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงมีต่อ
ไปตราบเท่าที่ยังไม่มีกฎหมายพิเศษออกมาควบคุม ซึ่งการซื้อขายอวัยวะในสมัยก่อนจะเป็นแบบ
เปิดเผย นั่นเป็นเพราะว่ายังไม่มีข่าวการฟ้องร้องหรือเป็นคดีซื้อขายอวัยวะขึ้นสู่ศาล ต่างจากสมัยนี้จะ
เป็นข้อมูลแบบปกปิดและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ใดทราบ โดยจะรู้ข้อมูลเฉพาะในผู้ที่มีฐานะ
ร่ำรวยเท่านั้น และผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมักจะเดินทางไปปลูกถ่ายอวัยวะที่ประเทศจีน นั่นเป็นเพราะว่าใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีความเข้มงวดในเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น ส่วนสาเหตุที่ผู้รับอวัยวะมักจะ
เดินทางไปประเทศจีนเป็นเพราะว่าประเทศจีนมีข่าวการซื้อขายอวัยวะอย่างโจ่งแจ้งและค่าใช้จ่ายไม่
แพงมากนัก ซึ่งระยะเวลาในการพักรักษาตัวเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ พบว่าทั้งผู้รับอวัยวะเมื่อตัดสินใจ
ต้องการซื้ออวัยวะจะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อรอการปลูกถ่ายอวัยวะประมาณ 1-3 เดือน เห็น
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ได้ว่าระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับการต้องรออวัยวะจากสภากาชาดไทยซึ่งต้องใช้
เวลาหลายปี และภายหลังปลูกถ่ายอวัยวะแล้วจะพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการอีกประมาณ
1 อาทิตย์ตามหลักการปลูกถ่ายอวัยวะทั่วไป ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับอวัยวะและผู้ให้อวัยวะ พบ
ว่าทั้งผู้รับอวัยวะและผู้ให้อวัยวะไม่ได้มีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทยที่กำหนด
ต้องเป็นคู่สมรสที่สมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นญาติโดยทางสายเลือดที่ต้องเป็นผู้ให้อวัยวะ
หรือรับอวัยวะ แต่กรณีศึกษาทั้ง 6 ราย เป็นผู้รับอวัยวะและผู้ให้อวัยวะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติหรือรู้จักกันมาก่อนแต่ประการใด นอกจากนั้นฐานะ อาชีพ ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนับว่าเป็น
ส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะผู้รับอวัยวะมักมีฐานะร่ำรวยซึ่งสามารถซื้ออวัยวะได้ต่างจากผู้ให้
อวัยวะที่มีฐานะยากจน และบางรายเป็นนักโทษประหารชีวิตที่ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิของตนได้ ซึ่ง
ภายหลังการปลูกถ่ายอวัยวะของผู้รับอวัยวะพบว่าผู้รับอวัยวะ 3 รายต่างพอใจในอวัยวะใหม่ที่ได้รับมา
ส่วนผู้รับอวัยวะอีก 1 รายหลังจากได้รับอวัยวะใหม่ได้เพียง 1 วัน ก็เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุคือผู้รับ
อวัยวะต่อต้านอวัยวะที่ได้รับใหม่ ทำให้ครอบครัวไม่พอใจเพราะได้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากและไม่ได้
คาดคิดมาก่อนว่าผู้รับอวัยวะจะเสียชีวิต สำหรับความคิดเห็นต่อการได้รับอวัยวะและให้อวัยวะ พบว่า
ทั้งผู้รับอวัยวะและผู้ให้อวัยวะต่างพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ ผู้รับอวัยวะ 3 รายต่าง
พอใจในอวัยวะที่ได้รับจากการซื้ออวัยวะ เพราะเมื่อได้รับอวัยวะแล้ว ผู้รับอวัยวะมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่า
แต่ก่อน และทายาทของผู้รับอวัยวะ 1 รายไม่พอใจ เพราะเมื่อปลูกถ่ายอวัยวะไปได้เพียง 1 วันผู้รับ
อวัยวะได้เสียชีวิตลงเนื่องมาจากอวัยวะที่ได้รับนั้นไม่ดี โดยผู้รับอวัยวะทั้งหมดทราบว่าอวัยวะที่ได้รับ
นั้นมาจากการซื้ออวัยวะ และสาเหตุสำคัญที่ต้องซื้ออวัยวะมีหลายสาเหตุ คือ 1. ผู้รับอวัยวะต้องรอ
อวัยวะตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทยซึ่งต้องรอเป็นปี ผู้รับอวัยวะจึงไม่อยากที่จะรอต่อไปอีก 2. การ
ซื้ออวัยวะเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยที่รออวัยวะ และการซื้ออวัยวะจะทำให้ผู้ที่ขายอวัยวะสามารถ
นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการได้ 3. ครอบครัวผู้รับอวัยวะบางรายมีความเชื่อในเรื่องการบริจาค
อวัยวะที่ว่าหากบริจาคอวัยวะในชาตินี้ เกิดชาติหน้าอวัยวะที่ได้รับจะไม่ครบ ต้องเป็นคนพิการ ทำให้
คนในครอบครัวไม่ประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะให้กันเอง 4. หากได้รับอวัยวะที่มาจากการซื้ออวัยวะ
จากผู้อื่นซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ผู้รับอวัยวะจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลหรือดูแลมากนัก
5. ครอบครัวบางรายที่ได้รับอวัยวะจากนักโทษประหารชีวิตมีความเชื่อว่านักโทษประหารชีวิตควรทำ
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นบ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับอวัยวะทั้งหมดต่างก็ทราบว่าการซื้ออวัยวะดังกล่าวก่อให้เกิดผล
เสียเช่นกัน คือ 1. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น การลักพาตัวเด็ก การฆาตกรรมเพื่อเอาอวัยวะ
2. ผู้ที่ขายอวัยวะมักมีฐานะยากจนและที่ต้องขายอวัยวะเพราะตกอยู่ในสภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ หา
ทางออกอื่นไม่ได้ 3.ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ส่วนในกรณีของผู้ให้อวัยวะที่เสียชีวิตไปแล้ว
นั้น ครอบครัวของผู้ให้อวัยวะไม่มีความพอใจเพราะไม่ทราบมาก่อนว่าอวัยวะของผู้เสียชีวิตได้ถูกซื้อ
ไป จึงต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลดำเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันศาลอุทธรณ์ได้มี
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คำพิพากษายกฟ้องในเรื่องนี้แล้ว โดยครอบครัวของผู้ให้อวัยวะมีความเห็นว่าถ้าทราบว่าแพทย์หรือ
ผู้อื่นจะมาขอซื้ออวัยวะ ครอบครัวจะไม่ขายอวัยวะและไม่ยอมรับเงินที่เป็นค่าตอบแทนอย่างเด็ดขาด
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม
มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์
จากการสัมภาษณ์แพทย์ทั้ง 5 รายนั้น พบว่ามีมุมมองไปในทางเดียวกันทั้งหมดว่าเป็นการ
ซื้อขายอวัยวะ เนื่องจากมีค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน หากมีการให้ค่าตอบแทนขึ้นเมื่อใดแล้ว
การถูกมองว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทำให้เกิดการซื้อขายอวัยวะได้ทุกเมื่อ เพราะ
ในการบริจาคอวัยวะที่ถูกต้องตามหลักสากลจะต้องไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ
โดยเด็ดขาด เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอาญา ผิดจริยธรรมของแพทยสภา อีกทั้งนโยบายของสภากาชาด
ไทยและองค์การอนามัยโลกได้มีหลักเกณฑ์ห้ามการซื้อขายอวัยวะ นอกจากนี้ในความเห็นของแพทย์
ส่วนใหญ่เห็นว่าการควบคุมและระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยดีอยู่แล้ว
มีการจัดสรรอวัยวะอย่างเป็นธรรม แต่ก็เป็นเพียงการจัดสรรในผู้ป่วยสมองตายเท่านั้น และประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการซื้อขายอวัยวะออกมาบังคับใช้ ดังนั้นหากเกิดการซื้อขายอวัยวะ
จะต้องนำกฎหมายอาญาปรับใช้ เพราะในส่วนของแพทยสภาเป็นเพียงข้อบังคับเท่านั้น ไม่ใช่กฎหมาย
พิเศษ ดังนั้นหากมีคดีซื้อขายอวัยวะเกิดขึ้น จึงไม่มีเนื้อหาสาระที่เป็นบทบัญญัติโดยเฉพาะ จึงเป็น
ปัญหาจริยธรรมต้องแล้วแต่ว่าศาลจะวินิจฉัยโทษสูงสุดได้เพียงไรเท่านั้น ซึ่งจากคดีที่เคยเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย โทษสูงสุดเพียงยึดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นเอง ส่วนในเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน มีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งให้ความเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะ
ทุกคนมีเสรีภาพที่จะใช้อวัยวะใดๆ ในร่างกายของเขาก็ได้ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่พอจะมี
เงินรักษา สามารถซื้ออวัยวะมาทำการปลูกถ่ายได้ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และผู้บริจาคก็ได้เงินมาใช้เพื่อ
ดำรงชีวิตต่อไปอย่างปกติได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิของผู้บริจาคที่จะให้อวัยวะแก่ใครก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่ส่ง
ผลกระทบต่อบุคคลอื่น แต่ว่าจะต้องมีกระบวนการหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการถูกขู่บังคับ
และมีการตรวจที่ดีว่าผู้บริจาคเป็นผู้ที่ปลอดภัยในการบริจาคอวัยวะ ในขณะที่แพทย์อีกฝ่ายหนึ่งมองว่า
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะผู้รับอวัยวะที่มีฐานะดี ป่วยเป็นโรคที่จำเป็นจะต้องปลูกถ่ายอวัยวะ
เพื่ อ ความอยู่ ร อด จึงทำการติดต่อซื้ออวัยวะจากผู้ ที่ มี ฐ านะยากจนหรื อ เดิ น ทางไปซื้ อ อวั ย วะจาก
ประเทศที่กำลังพัฒนา ถึงแม้ว่าผู้ยากจนที่ขายอวัยวะจะมีชีวิตรอด แต่ต้องไม่ลืมว่าผู้ที่ขายอวัยวะไปก็
จะเหลืออวัยวะไม่ครบและมีสุขภาพที่แย่ลง แสดงถึงการกระทำที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง
ชัดเจน เพราะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิในร่างกาย คือสิทธิในการปกป้องมิให้ใครเข้ามาก้าวก่ายหรือทำร้าย
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ส่วนผลกระทบต่อสังคมนั้นแพทย์มีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่ายว่าก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย คือ ผลดี
นั้น เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้มาซึ่งอวัยวะ เพราะปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลน
อวัยวะอย่างหนัก หากมีการซื้อขายอวัยวะได้อย่างถูกกฎหมายจะช่วยบรรเทาการขาดแคลนอวัยวะที่
เป็นอยู่ในขณะนี้ลงไปได้ แต่ผลเสียนั้นมีมากกว่า คือจะทำให้เกิดการเห็นแก่ตัว การหลอกลวง มี
นายหน้าเป็นตัวกลางคอยหาผลประโยชน์
มุมมองของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทั้ง 5 รายนั้น พบว่ามีมุมมองไปในทาง
เดียวกันทั้งหมดว่าเป็นการซื้อขายอวัยวะ เนื่องจากมีค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน การซื้อขาย
อวัยวะทำให้มนุษย์เป็นเพียงสินค้าซื้อขาย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าเท่านั้น มีการแบ่งโครงสร้างของคนจนและคนรวย ทำให้อวัยวะมนุษย์กลายเป็นสินค้าต่างจาก
ระบบของการรับบริจาคที่ยังคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเป็นเพื่อนร่วมโลกอย่างไม่
ทอดทิ้งกัน เป็นความผิดทางกฎหมาย เพราะอวัยวะไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะซื้อขายกันได้ ส่วนเรื่อง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้แบ่งความเห็นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งให้
ความเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิในชีวิตของตนและร่างกายของ
ตน กล่าวคือ มีสิทธิในการรักษาชีวิตของตน เป็นเจ้าของร่างกายของตนเอง และมนุษย์ย่อมทำทุกอย่าง
เพื่อแสวงหาการเอาชีวิตรอด อีกฝ่ายหนึ่งให้ความเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะใน
ปัจจุบันเป็นยุคของทุนนิยม ความแตกต่างและช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนรวยกับคนจน ทำให้
สิทธิในชีวิตและร่างกายของมนุษย์ที่ฐานะต่างกัน ถูกตัดสินด้วยมูลค่าที่ต่างกันด้วย ทั้งๆ ที่ความจริง
แล้วชีวิตและร่างกายของมนุษย์มีคุณค่าเท่ากันเสมอ การกระทำเช่นนี้เป็นการทำลายในเรื่องศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ให้หมดไป ส่วนผลกระทบต่อสังคมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ เป็นทางเลือก
เพิ่มเติมในการได้อวัยวะ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนอวัยวะจำนวนมากส่วนข้อเสียคือ
1. หากการซื้อขายอวัยวะมนุษย์เป็นเรื่องปกติในสังคมแล้ว มนุษย์ก็จะถูกคุกคามสิทธิของตนเองใน
ด้านอื่นๆ ตามมา บางคนหวาดระแวงกลัวว่าตนเองจะถูกทำร้ายร่างกาย โดนฆาตกรรมหรือลักพาตัว
เพื่อเอาอวัยวะ ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมทั้งสิ้น 2. มีการประกาศซื้อขายอวัยวะ การจัดตั้งบริษัท
ซื้อขาย การบริจาคที่เป็นการทำบุญก็คงจะหาได้ยากและจางหายไปจากสังคม 3. เกิดอาชีพที่ผิด
กฎหมายได้ เช่น ธุรกิจการซื้อขายอวัยวะที่มีนายหน้าเข้ามาบริหารจัดการแสวงหาผลประโยชน์ มีการ
ประมูลราคาอวัยวะ 4. ขัดต่อจริยธรรมและศีลธรรมแก่ผู้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผล
ตอบแทน
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อภิปรายผล
จากโจทย์การวิจัยที่มุ่งศึกษานิยามความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ในมุม
มองของสังคมวิทยาและศึกษานโยบายรัฐ มาตรการทางกฎหมาย ที่ใช้ในการป้องกันและปราบปราม
การซื้อขายอวัยวะมนุษย์ของต่างประเทศและประเทศไทย เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งได้แก่ผู้รับอวัยวะ, ครอบครัวผู้รับอวัยวะ-ผู้ให้
อวัยวะ แพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิ้น 16 ราย สามารถอภิปรายผลการศึกษา
ในลักษณะการพรรณนาความ ซึ่งตอบโจทย์การวิจัยได้ทั้งหมด ดังนี้
การให้ นิ ย ามความเป็ น อาชญากรรมของการซื้ อ ขายอวั ย วะมนุ ษ ย์ พบว่ า ในมุ ม มองทาง
สังคมวิทยา บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งไม่ได้ให้คำนิยาม
ความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะไว้โดยตรง แต่บางส่วนได้ให้คำนิยามว่าการซื้อขาย
อวัยวะเป็นอาชญากรรมเนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญา แต่จะครอบคลุมว่าผิดกฎหมาย
และโทษเป็นอย่างไรนั้น คงจะเป็นการยาก เพราะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งยังคง
มีข้อถกเถียงว่าควรจะให้มีการซื้อขายอวัยวะกันได้หรือไม่ และปัญหาที่สำคัญอีกอย่างคือประเทศไทย
ไม่ได้มีกฎหมายพิเศษในการให้คำจำกัดความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะ ดังนั้นการจะให้
คำนิยามหรือให้ความหมายในเรื่องการซื้อขายอวัยวะมนุษย์โดยผ่านมุมมองทางสังคมวิทยา จึงมี
ความหมายที่ผันแปรไปได้มาก เป็นการยากที่จะทำให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความหมาย
ทั่วไป เพราะเมื่อมองในมุมมองทางสังคมแล้ว วิธีปฏิบัติบางอย่างของผู้ซื้อขายอวัยวะโดยตรงเป็นสิ่ง
ที่น่าเห็นใจ แม้พฤติกรรมนั้นจะเป็นอาชญากรรมก็ตาม แต่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมทุกรายต่างมีความเห็นไปในทางเดียวกันทั้งหมดว่าการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ก่อ
ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงได้เสนอให้รัฐออกกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการซื้อขาย
อวัยวะให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายพิเศษให้ซื้อขายอวัยวะอย่างถูกกฎหมายหรือการออก
กฎหมายพิเศษห้ามซื้อขายอวัยวะ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้บังคับใช้หากเกิดกรณีการซื้อขายอวัยวะในประเทศ
ไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้มีการบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น ขจัดความเชื่อที่ผิดโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า
หากบริจาคอวัยวะชาตินี้ เกิดมาชาติหน้าอวัยวะไม่ครบซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด เพราะการบริจาคอวัยวะ
เป็นการทำทานที่ยิ่งใหญ่ เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากโรคที่ประสบอยู่ โดยเพิ่มหลักสูตร
ในวิชาเรียนและต้องเน้นถึงจริยธรรมแพทย์ด้วย
นอกจากนี้แพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าถ้ารัฐออก
กฎหมายให้มีการซื้อขายอวัยวะได้อย่างถูกกฎหมาย โดยรัฐต้องเข้ามาควบคุมหรือจัดการให้มีความ
โปร่งใส เนื่องจากปัจจุบันนี้การซื้อขายอวัยวะจะเป็นในลักษณะการปกปิด ทำให้ผู้ที่มีความประสงค์
ขายอวัยวะ อาจจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่สามารถจะทำแบบเปิดเผยได้ ส่วนผู้ที่มีความต้องการจะปลูก
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ถ่ายอวัยวะใหม่ก็ไม่สามารถที่จะหาซื้ออวัยวะได้ หากมีกฎหมายให้ซื้อขายได้อย่างถูกต้อง จะช่วยลด
การขาดแคลนอวัยวะที่จะนำมาปลูกถ่ายและสามารถช่วยเหลือคนยากจนไปในตัว เพราะว่าเงินที่ได้รับ
จากการขายอวัยวะจะช่วยให้ผู้ที่ยากจนเลี้ยงชี พ ตนเองหรื อ ครอบครั ว ต่ อ ไปได้ แต่ ต้ อ งมี แ พทย์
ผู้เชี่ยวชาญอธิบายถึงผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสียในการปลูกถ่ายอวัยวะและแพทย์ต้องขึ้นทะเบียนว่า
สามารถปลูกถ่ายอวัยวะได้ รวมทั้งรัฐต้องเป็นผู้กำหนดราคาอวัยวะ มิฉะนั้นจะเกิดการประมูลราคา
อวัยวะได้ หากกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้ต้องการขายอวัยวะ สามารถรับรู้ถึงผลกระทบของตัวเอง มุ่งผล
ประโยชน์ของตนสูงสุด เพราะทุกคนมีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้ว ดังนั้นการซื้อขายอวัยวะ จึงเป็นสิทธิ
ในร่างกายของผู้นั้นที่จะใช้สิทธิของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ด้วยความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ่าย ไม่มีการ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพราะหากมนุษย์เราไม่ถึงทางตันหรือหาทางออกที่ดีกว่านี้ คงไม่มีใครอยากขาย
อวัยวะ ดังนั้นหากทำการซื้อขายอวัยวะให้ถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส รัฐก็สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยให้การซื้อขายอวัยวะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และคณะ
กรรมการที่ควบคุมเรื่องจริยธรรม ผู้ดำเนินการต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เชื่อถือไว้วางใจของสังคม
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ทั้งนี้การออกกฎหมาย
ซื้อขายอวัยวะที่ถูกต้องต้องให้หลายฝ่ายเข้ามาปรึกษาหารือกัน
ส่วนแพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอีกส่วนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่ารัฐควรออก
กฎหมายพิเศษเรื่องการซื้อขายอวัยวะโดยตรง โดยบทบัญญัติต้องห้ามมีการซื้อขายอวัยวะ และควร
กำหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว โดยการออกกฎหมายนั้นควรให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆ เพราะการซื้อขายอวัยวะได้ส่งผลกระทบ
ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี แม้ว่าการซื้อขายอวัยวะจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
อวัยวะได้ทางหนึ่ง หรือเป็นการช่วยให้บุคคลทั้งสองฝ่ายที่ประสบปัญหาได้พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับไม่
ว่าจะเป็นอวัยวะใหม่หรือได้รับเงินตอบแทน แต่เมื่อนึกถึงผลเสียที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการทำร้าย
ร่างกาย การลักพาตัว การฆาตกรรม การถูกหลอกลวงให้ขายอวัยวะอย่างไม่เต็มใจ การเกิดอาชีพเถื่อน
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาอาชญากรรมทั้งสิ้น นอกจากนั้นการซื้อขายอวัยวะยังเป็นการเอื้อประโยชน์
ต่อคนรวยและแสวงหาผลประโยชน์จากคนจน ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเพราะการ
ซื้อขายอวัยวะ คนรวยเท่านั้นที่สามารถซื้ออวัยวะได้ แต่คนยากจนไม่มีเงินจะไปซื้ออวัยวะมาเปลี่ยน
และกลับที่จะแห่กันขายอวัยวะมากกว่า เพื่อจะได้เงินมาใช้จ่าย และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบาย
สภากาชาดไทยและหลักองค์การอนามัยโลกที่ห้ามมีการซื้อขายอวัยวะ จึงสมควรออกกฎหมายเฉพาะ
เรื่องการซื้อขายอวัยวะโดยตรง
นอกจากนี้การที่ผู้รับอวัยวะ หรือครอบครัวผู้รับอวัยวะ-ผู้ให้อวัยวะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใน
กระบวนการซื้อขายอวัยวะทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเพราะว่าประเทศไทยประสบปัญหาการ
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ขาดแคลนอวัยวะเป็นประเด็นหลัก ดังนั้นถ้ามีทางเลือกอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งอวัยวะ ผู้ที่ประสบปัญหา
โดยตรงต่างก็พร้อมที่จะแสวงหาอวัยวะเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ ซึ่งทางเลือกหนึ่งนั้นก็คือการ
ซื้อขายอวัยวะมนุษย์ ซึ่งรูปแบบของการได้มาซึ่งอวัยวะมนุษย์นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบแตกต่าง
กันออกไป เช่น จากการนำอวัยวะมาจากผู้ป่วยสมองตาย การนำเอาอวัยวะจากนักโทษประหารชีวิต
หรือการซื้ออวัยวะจากผู้ที่มีฐานะยากจน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้เสียหายในทางกฎหมายหรือเป็น
เหยื่ออาชญากรรมในทางอาชญาวิทยา โดยอวัยวะจากบุคคลดังกล่าวที่ได้มานั้นส่วนใหญ่แล้วจะนำมา
เพื่อใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้กับบุคคลที่ร่ำรวยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีขบวน
การลักลอบซื้อขายอวัยวะมนุษย์ซึ่งมีการร่วมมือกันจากบุคคลหลายฝ่าย มีลักษณะเข้าข่ายอาชญากรรม
เช่น กรณีแพทย์ลักลอบผ่าตัดนำอวัยวะของผู้ป่วยสมองตายออกไป หรือกรณีที่ผู้ป่วยเดินทางไปปลูก
ถ่ายอวัยวะที่ประเทศจีน และได้รับอวัยวะจากนักโทษประหารชีวิต แม้ในปัจจุบันประเทศจีนได้ออก
กฎหมายว่าการซื้อขายอวัยวะมนุษย์เป็นความผิดทางกฎหมายอาญาและมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ทำการ
ละเมิดกฎหมายดังกล่าว แต่ก็ดูเหมือนว่าข่าวคราวของธุรกิจการซื้อขายอวัยวะในประเทศจีนยังคงมี
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Neagle (2009) ได้ทำการศึกษาเรื่องจีนได้กำไรจากนักโทษ: การจัดซื้ออวัยวะและ
ประเด็นจริยธรรมของการยินยอม โดยสรุปได้ว่า นักโทษกลายเป็นแหล่งเบื้องต้นของอวัยวะมนุษย์
เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศจีน การจัดซื้ออวัยวะจากนักโทษเป็นการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติ
ของความยินยอมโดยความสมัครใจ จัดว่าเป็นอาชญากรรม จะเห็นได้ว่าการซื้อขายอวัยวะมนุษย์เป็น
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งเกือบทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทย ถือว่าการซื้อขายอวัยวะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
และเป็นการสร้างอาชีพใหม่ที่ผิดกฎหมายคือ นายหน้า คนกลาง นำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น
การฆาตกรรม, การลักพาตัวเพื่อตัดชิ้นส่วนเอาอวัยวะ, การทำร้ายร่างกาย อีกทั้งกฎหมายในประเทศ
ไทยยังมีช่องโหว่ในการตีความและไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการซื้อขายอวัยวะมนุษย์เพื่อบังคับใช้
โดยตรง จึงทำให้ผู้ที่ต้องประสบปัญหาโดยตรงต่างแสวงหาทางเลือกต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอวัยวะ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาสำคัญของแบ็คคาเรีย คือ “เจตจำนงเสรี” (Free Will) หลักปรัชญานี้มีว่า
“มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการมุ่งแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดทางด้านวัตถุ และในการ
ตัดสินใจเลือกกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใดๆ มนุษย์จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมี
เหตุผล เพื่อพิจารณาและคำนวณถึงผลประโยชน์หรือผลเสียที่จะได้รับจากการกระทำนั้นๆ หลังจาก
นั้นจึงเลือกหรืองดเว้นพฤติกรรมนั้นๆ โดยเชื่อว่าหากจะป้องกันไม่ให้มนุษย์กระทำผิดกฎหมาย
บทลงโทษของกฎหมายต้องมีลักษณะที่รุนแรง (severity) แน่นอน (certainty) และรวดเร็ว (swiftness)
เพื่อทำให้มนุษย์เชื่อหรือมองเห็นว่าผลเสียที่จะได้รับจากการทำผิดมีมากกว่าผลประโยชน์ ในที่สุดจะ
ส่งผลทำให้มนุษย์เลือกที่จะงดเว้นไม่กระทำความผิด” ซึ่งจากกรณีศึกษาต่างๆ ผู้รับอวัยวะอยู่ภายใต้
อำนาจของความยินดีพอใจ กับความเจ็บปวดอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตระหนักรู้อยู่แก่ใจตัวเอง และผู้รับ
อวัยวะปรารถนาความยินดีพอใจที่จะรับอวัยวะใหม่ จึงหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากโรคเพื่อที่จะนำไป
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ตัดสินว่าอะไรที่ควรกระทำเพื่อให้ได้รับความยินดีพอใจ ซึ่งผู้รับอวัยวะได้รับฟังจากแพทย์หรือ
พยาบาลที่ทำการรักษาโรคเป็นผู้ชี้แนะให้ซื้ออวัยวะ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะไม่ต้องรอ
อวัยวะนาน ทำให้ผู้รับอวัยวะพิจารณาว่าถ้าได้อวัยวะที่มาจากการซื้ออวัยวะจากผู้อื่นมาปลูกถ่ายใส่
ร่างกายตนจะทำให้ตนมีชีวิตรอดและดำรงชีวิตต่อไป ทำให้ทั้งผู้รับอวัยวะและผู้ให้อวัยวะมีแนวโน้ม
จะให้ความสำคัญแก่ความเจริญทางด้านวัตถุ (เงิน) โดยเชื่อว่าชีวิตจะมีความสุขต้องอาศัยปัจจัย
ภายนอกและผลประโยชน์ทางวัตถุเป็นหลัก ทำให้เกิดระบบการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์
รุนแรงขึ้น ทำให้ความเอื้ออาทรที่จะบริจาคอวัยวะโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ในสังคมลดลง อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับห้ามซื้อขายอวัยวะ (Lack of Capable
Guardian) ในขณะนั้น จึงทำให้มีหนทางที่จะซื้อขายอวัยวะได้ง่ายขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมี
เพียงจริยธรรมวิชาชีพที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และยึด
หลักองค์การอนามัยโลก ซึ่งไทยไม่มีกฎหมายพิเศษเหมือนต่างประเทศ
ส่วนสาเหตุสำคัญที่ผู้รับอวัยวะมีแรงจูงใจที่จะซื้ออวัยวะเนื่องมาจากการขาดแคลนอวัยวะ
ทำให้ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะมีมากกว่าจำนวนอวัยวะที่จะนำมาปลูกถ่าย ต้องรอรับการรักษา
เป็นเวลานาน ดังนั้นเมื่อมีทางเลือกอื่น ผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะจึงไม่รีรอที่จะหาหนทางรักษาเพื่อให้
ตนเองหายจากโรคที่เป็นอยู่ เพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้เยี่ยงคนปกติ ซึ่งผู้รับอวัยวะเหล่านี้มักจะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดี สามารถจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเอาอวัยวะจากผู้อื่นมาปลูกถ่ายอวัยวะใส่ในร่างกายของตน
ไม่วา่ จะเป็นผูท้ มี่ ฐี านะยากจนต้องขายอวัยวะของตนเพือ่ นำเงินทีไ่ ด้จากการขายไปแก้ไขปัญหาของตน
หรือการนำอวัยวะจากนักโทษประหารชีวิตไปทำการปลูกถ่าย บางครั้งตัวนักโทษประหารชีวิตหรือ
ญาติของนักโทษประหารชีวิตอาจไม่ยินยอมแต่ก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้ ซึ่งการได้อวัยวะจาก
นักโทษประหารชีวิตเป็นไปเพื่อผลประโยชน์แก่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแน่นอน ทำให้สถิติการประหารชีวิตนักโทษเพิ่มขึ้น หรือการที่ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยอาจไม่ทราบว่าได้ถูกแพทย์ลักลอบเอาอวัยวะ
ของตนไปในขณะที่กำลังรักษาตัว หรือผู้ป่วยสมองตาย ถ้าหากแพทย์ไร้จริยธรรมโดยยอมร่วมมือกับ
ผู้รอรับอวัยวะที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ่งยอมจ่ายเงินจำนวนมากให้แก่แพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อจะ
ได้อวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย อาจจะทำให้เกิดการสมคบกันแกล้งทำให้ผู้ป่วยสมองตายเสียชีวิตเร็ว
ขึ้น เพราะผู้ป่วยสมองตายย่อมขาดความสามารถในการปกป้องร่างกายและทรัพย์สินซึ่งคืออวัยวะของ
ตนอยู่แล้ว หรือนักโทษประหารชีวิต ซึ่งหลายคนอาจคิดว่านักโทษประหารชีวิตอยากจะทำบุญครั้ง
สุดท้าย แต่ก็ไม่มีใครทราบได้ เนื่องจากในขณะคุมขังย่อมขาดอิสรภาพ มีโอกาสที่จะถูกบังคับเป็นไป
ได้สูง จึงไม่สามารถที่จะปกป้องร่างกายหรือทรัพย์สินของตนได้ จะเห็นได้ว่าผู้รับอวัยวะมีพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับทฤษฎีปกตินิสัย ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการคือ อาชญากรที่จะกระทำผิด
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เหยื่อที่เหมาะสม และการขาดความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือร่างกาย ดังนั้นปัญหาการ
ขาดแคลนอวัยวะทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ให้อวัยวะที่มีฐานะยากจน (Motivated
Offender) ต้องบริจาคอวัยวะของตนเองให้แก่ผู้ที่มีฐานะร่ำรวย โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบของตัว
เงิน ในขณะที่ผู้รับอวัยวะซึ่งมีฐานะร่ำรวย (Motivated Offender) ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลอยู่เป็นประจำเกิดความต้องการที่จะได้อวัยวะอย่างเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรออวัยวะจากทาง
สภากาชาดไทยซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรออวัยวะนาน ซึ่งถ้าหากต้องรอต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รับ
การปลูกถ่ายอวัยวะ ตนเองอาจจะเสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อผู้รับอวัยวะมีเงินจ่ายเพื่อเอาอวัยวะจากผู้อื่น
โดยไม่ทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองเดือดร้อน จึงกระทำไป ส่วนเหยื่อที่เหมาะสม (Suitable
Target) เห็นได้ว่าผู้ที่มีฐานะยากจน นักโทษประหารชีวิต หรือผู้ป่วยสมองตาย มักเป็นเหยื่อที่เหมาะ
แก่การบริจาคอวัยวะทั้งสิ้น ส่วนการขาดความคุ้มครองทั้งร่างกายและทรัพย์สิน (Lack Of Capable
Guardian) มักจะเป็นผู้ที่ฐานะยากจน, นักโทษประหารชีวิต หรือผู้ป่วยสมองตายแทบทั้งสิ้น เพราะ
บุคคลเหล่านี้มักจะขาดความสามารถในช่วงเวลาขณะนั้น กล่าวคือ ผู้ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถที่จะ
คิดหาหนทางอื่นในการเลี้ยงชีพต่อไปได้หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างอื่นที่จะขายพอประทังชีวิตของตน,
นักโทษประหารชีวิตขาดอิสรภาพในการร้องขอความเป็นธรรม และไม่อาจปกป้องร่างกายหรือ
อวัยวะของตนได้ เพราะนักโทษประหารชีวิตถือว่าเป็นผู้ต้องโทษสูงสุดแล้ว ถึงแม้บางครั้งนักโทษ
ประหารชีวิตยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะโดนประหาร แต่ถ้ามีผู้ต้องการอวัยวะจากนักโทษประหารชีวิต
หลายราย นักโทษประหารเหล่านั้นอาจจะโดนเรียกตัวไปประหารชีวิตโดยที่ไม่ทันได้สั่งเสียญาติเป็น
ครั้งสุดท้ายหรืออาจโดนบังคับ ขู่เข็ญนำตัวไปประหารทันที นอกจากนี้การที่ผู้รับอวัยวะมองว่าตนเอง
มีสิทธิที่จะรักษาชีวิตตนเอง ผู้รับอวัยวะมีสิทธิที่จะขอซื้ออวัยวะผู้อื่นเพื่อรักษาชีวิตตนเอง หรือผู้ให้
อวัยวะมองว่าตนเองมีสิทธิที่จะให้อวัยวะแก่ใครก็ได้ตามต้องการโดยที่ตนเองยังสามารถมีชีวิตอยู่รอด
ต่อไปได้นั้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิทธิในชีวิตและร่างกายของมนุษย์ใน
มุมกว้างๆ ซึ่งหากพิจารณาตามแนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในข้อ
บทที่ 3 ว่า “บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิต ในเสรีธรรม และในความมั่นคงแห่งร่างกาย” ซึ่งสิทธิต่างๆ
ที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลได้ถูกนำมาใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 28 ระบุว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” จากบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามข้อบทที่ 3 ที่อ้างถึงข้างต้นนั้น สามารถที่จะนำมาใช้อ้างถึง
การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตและหรือร่างกายของตน คือการนำเอาอวัยวะของตนเพื่อการพาณิชย์นั้น
เป็นสิทธิในชีวิตและร่างกายของตนย่อมที่จะรับฟังได้ว่าผู้นั้นมีสิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้นจริง แต่ก็
มิได้หมายความว่าการอ้างสิทธิดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างที่สามารถรับฟังได้โดยแท้เพราะ
ต้องพิจารณาว่าการกระทำของผู้นั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อยกเว้นที่สามารถจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
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ของปัจเจกชนได้หรือไม่ด้วย เพราะการอ้างถึงสิทธิมนุษยชนแต่เพียงด้านเดียว โดยมิได้พิจารณาถึง
สภาพสังคมโดยทั่วไปแล้วย่อมจะส่งผลกระทบและขัดต่อหลักการของสหประชาชาติ
จะเห็นได้ว่าปัญหาการซื้อขายอวัยวะได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการประกอบอาชญากรรม การทำร้ายร่างกาย การลักพาตัว การฆ่าคนเพื่อขโมยเอาอวัยวะ
ปัญหาความปลอดภัยของผู้ซื้ออวัยวะและผู้ขายอวัยวะ ปัญหาเชิงศีลธรรมและจริยธรรมที่กำลังถกเถียง
กันอยู่ หรือแม้แต่การเกิดธุรกิจซื้อขายอวัยวะที่มีนายหน้าดำเนินการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี เพราะเป็นการสร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ก่อให้เกิดแนวโน้มเป็นตลาดซื้อขายอวัยวะ
มนุษย์ และในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติว่าการซื้อขายอวัยวะมนุษย์
นั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสอดรับกับองค์การอนามัยโลก ที่บัญญัติห้ามซื้อขายอวัยวะมนุษย์ไว้อย่าง
ชัดแจ้ง ทำนองเดียวกับประเทศอเมริกา ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ โดย
กฎหมายได้บัญญัติให้การซื้อขายอวัยวะมนุษย์เป็นความผิดซึ่งมีโทษทางอาญาและทางแพ่ง เว้นเสียแต่
เป็นการจ่ายค่าชดเชยจากการผ่าตัดเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง มุมมองทางสังคมวิทยาต่อความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ โดยการ นิยามความเป็น
อาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะมนุษย์จากบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม ศึกษาถึงกระบวนการในการประกอบธุรกิจซื้อขายอวัยวะมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ศึกษานโยบายรัฐที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ในต่างประเทศและ
ประเทศไทยและศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จ ะนำมากำหนดเป็ น มาตรการหรื อ กฎหมายพิ เ ศษใน
ประเทศไทยเมื่อเกิดการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ 1. เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 3. การศึกษาประวัติชีวิต เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ทั้งนี้ผู้วิจัยทำการศึกษาเฉพาะผู้รับอวัยวะ ครอบครัวผู้รับอวัยวะ-ผู้ให้อวัยวะ จำนวน 6 ราย บุคลากร
ทางการแพทย์ 5 รายและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 5 ราย ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2553
ผลการวิจัยทำให้ทราบว่าการให้นิยามคำว่าอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ จาก
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ในมุมมองทางสังคมวิทยา ส่วนหนึ่งไม่
ได้ให้คำนิยามความเป็นอาชญากรรมของการซื้อขายอวัยวะไว้โดยตรง แต่ทุกรายต่างให้ความเห็น
ว่าการซื้อขายอวัยวะมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย
การลักพาตัว การฆาตกรรมหรือการเกิดอาชีพเถื่อน ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับ
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การซื้อขายอวัยวะไว้โดยตรง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงต้องนำกฎหมายอาญา ปรับใช้ก่อนซึ่งต้องดูเป็นกรณี
ไป ดังนั้นประเทศไทยจึงสมควรที่จะออกกฎหมายพิเศษห้ามการซื้อขายอวัยวะไว้โดยตรง โดยให้
ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด กำหนดความผิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ซื้ออวัยวะ ผู้ขายอวัยวะ
ผู้รับประโยชน์ทางการเงิน หรือผู้จัดหาอวัยวะมนุษย์ ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องมีการลงโทษทั้งจำคุกและ
ปรับ ห้ามมีการโฆษณาเชิญชวนอันจะนำไปสู่การซื้อขายอวัยวะ โดยปรับกฎหมายของต่างประเทศซึ่ง
มี บ ทลงโทษเข้ า มาช่ ว ยในการแก้ ไ ขปั ญ หาการซื้ อ ขายอวั ย วะมนุ ษ ย์ โดยเลื อ กใช้ ร ะบบที่ คิ ด ว่ า
เหมาะสมกับสังคมไทย ซึ่งต้องอาศัยความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ทั้งนักกฎหมาย แพทยสภา นักสิทธิ
มนุษยชน นักสังคมและองค์กรภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ประกอบกับ
ประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไปให้มีการบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น เน้นจริยธรรมแพทย์ ขจัดความเชื่อที่ไม่ถูก
ต้อง โดยการเพิ่มหลักสูตรเข้าไปในวิชาเรียน
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Kittisak Jermsittiparsert et al.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ชีวิตพอเพียง” และ
การมีส่วนร่วมในโครงการ “ทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง” ของบุคลากรทัณฑสถานบำบัด
พิเศษ จังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 112 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย 40.06 ปี สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระดับตำแหน่ง ระดับ 5-6 อายุราชการโดยเฉลี่ย 15.08 ปี รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย
11,955.27 บาท และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียงในระดับมาก รวมถึง มีส่วนร่วมใน
โครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง ด้านพอประมาณและด้านคุณธรรมระดับมาก ในขณะ
ที่ด้านภูมิคุ้มกันมีส่วนร่วมระดับปานกลาง
จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความ
พอเพียง กับปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ และระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับชีวิตพอเพียง พบว่า ประชากรที่มีอายุ 40 ปีและต่ำกว่า มีส่วนร่วมด้านคุณธรรมมากที่สุด ส่วน
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีส่วนร่วมด้านพอประมาณมากที่สุด ประชากรที่สำเร็จการศึกษาต่ำ
กว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมด้านคุณธรรมมากที่สุด ส่วนประชากรที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีส่วนร่วมด้านพอประมาณมากที่สุด ประชากรทั้งที่มีอายุราชการ 15 ปีและต่ำกว่า และมีอายุราชการ
มากกว่า 15 ปี ล้วนมีส่วนร่วมด้านภูมิคุ้มกันมากที่สุด เช่นเดียวกับ ประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจใน
* ปรับปรุงจากบทความวิจัยนำเสนอในการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัย เรื่อง “ชีวิตพิเพียงในบริบทเศรษฐกิจพิเพียง” โดย ภาควิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ณ ห้องประชุมธีระ
สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
** นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*** ร.ต.อ.หญิง ประทานพร ชูกลิ่น, นางสาวปาลิดา ข่มอาวุธ, ร.ต.อ.หญิง รัชนี เฉิดฉาย, นายวีรยุทธ เต๊ะอั้น, ร.ต.อ.หญิง ศศินันท์ ลำดับ
พงศ์, ร.ต.อ.หญิง สิริลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์, นายอัศว์ศิริ ลาปีอี และ ร.ต.อ.หญิง อารดา ทัศนเปรมสิน
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ชีวิตพอเพียงมาก และมีความรู้ความเข้าใจในชีวิตพอเพียงน้อย ต่างก็มีส่วนร่วมด้านภูมิคุ้มกันมากที่สุด
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี, โครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่ง
ความพอเพียง

Abstract
This research aims to study levels of knowledge and understandings of “sufficient life” and
participations in the “Penitentiary: Sufficient Organization” project of Pathum Thani Special
Penitentiary personnel. The total of 112 officers is the subject of this study.
The research outcome indicates that the majority of personnel subject of this study are male,
average 40.06 years of age, with bachelor degrees, and in government rankings between C5-6. The
majority of this study subject have worked in the public service approximately for 15.08 years, with
an average monthly income of 11,955.27 baht, and obtained knowledge and understandings of
“sufficient life” at the “high” level. This group of personnel also participated in the “Penitentiary:
Sufficient Organization” project in the aspects of “abstinence” and “virtue” at the “high” level, and
at the “medium” level in the “immunity” aspect.
By comparing levels of participations in the “Penitentiary: Sufficient Organization” project
and individuals’ factors such as ages, education, years in the public service, and knowledge and
understandings of “sufficient life,” this study shows that people of no-more-than 40 years of age
have the highest level of participations in the “virtue” aspect. People more than 40 years old have
the highest level of participations in “abstinence” aspect. People with education below a bachelor
degree participate in the “virtue” aspect at the highest level, and people who received higher
education than a bachelor degree participate in the “abstinence” at the highest level. People with the
number of public service years both no-more-than and more than 15 years have the highest level
of participations in the “immunity” aspect. Likewise, people with both high and low levels
of knowledge and understandings of “sufficient life” participate in the “immunity” aspect at the
highest level.
Keywords: Participation, Pathum Thani Special Penitentiary, Penitentiary: Sufficient Organization
Project
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บทนำ
การพัฒนาตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระทำ
ด้ ว ยความตระหนั ก ในความสำคั ญ ของการพั ฒ นาตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กรม
ราชทัณฑ์ จึงกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหน่วยงาน ไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งความพอเพียง” ใน
ทุกระดับ นับตั้งแต่ตัวบุคลากร ครอบครัว และหน่วยงาน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรกรมราชทัณฑ์
ทุกคน ทุกระดับ มีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง กล่าวคือ พอประมาณและพึ่งตนเอง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต รู้จักประหยัด เพื่อสร้างสมดุลในครอบครัว หลีกเลี่ยงอบายมุข ประพฤติอยู่ในศีลธรรมและ
จริยธรรม มีความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายความรู้ รู้จักแบ่งปัน
รักษา ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี หนึ่งในหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ ที่ได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ และมีผลการดำเนินกิจกรรมตามกรอบกลยุทธ์ ที่ใช้ในการเข้าสู่องค์กรแห่งความ
พอเพียง มาอย่างต่อเนื่อง คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต
พอเพียง ตลอดจนระดับการมีส่วนร่วม ของบุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ทั้งใน
ด้านการพึ่งตนเอง/พอประมาณ ด้านมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน และด้านคุณธรรม ว่าอยู่ในระดับที่มาก
หรือน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของบุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ใน
โครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง” จึงจัดทำขึ้นเพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์ของคณะผู้วิจัย
อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับชีวิตพอเพียง
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ใน
โครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง และ
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง กับการมี
ส่วนร่วมในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง รวมถึงระดับการมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง
2. เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง ให้มี
ประสิทธิผล ตลอดจนประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตในการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาเฉพาะ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต พอเพี ย ง และการมี
ส่วนร่วมในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง ของข้าราชการทัณฑสถานบำบัดพิเศษ
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 112 คน ระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2550

วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ที่เข้า
ร่วมโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง จำนวน 112 คน
ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง อายุราชการ รายได้ต่อเดือน
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง
ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ใน
โครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพอประมาณ ด้าน
ภูมิคุ้มกัน และด้านคุณธรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นจากทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ประเด็นคำถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตำแหน่ง อายุราชการ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้คำถามแบบเลือกตอบและแบบเติมคำ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง เป็นคำถามที่ให้ผู้ตอบเลือก
ตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” โดยให้คะแนนเป็นรายข้อ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกต้อง
ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
รวบรวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) ของประชากรใช้อิงเกณฑ์ในการแปลข้อมูล ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00-0.50 หมายถึง
ประชากรมีความรู้ความเข้าใจระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.50-1.00 หมายถึง ประชากรมีความรู้ความ
เข้าใจระดับมาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความ
พอเพียง ลักษณะคำถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น
3 ระดับ เป็นประจำ บางครั้ง และ ไม่เคย
รวบรวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากร ใช้อิง
เกณฑ์ในการแปลข้อมูล ในการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชากร ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00-0.66 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.67-1.33 หมายถึง
การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.34-2.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับมาก
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้อ มูลใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส ำเร็ จ รู ป สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage: %) สำหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของปัจจัยด้านบุคคล ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับแปลผลระดับความคิดเห็นด้วยค่าร้อยละ และ ค่าสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน (Coefficient of Variance: CV) สำหรับ แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล และ ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง กับการมีส่วนร่วมของ ประชากรต่อโครงการฑัณฑสถานองค์กร
แห่งความพอเพียง

นิยามศัพท์
ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง กระบวนการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำจำกัดความ ความหมาย รวมถึง
ข้อเท็จจริง แล้วจดจำเพื่อนำไปดัดแปลงให้สามารถจับใจความและอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้ ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม
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กิจกรรมต่างๆ ของโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง ในด้านความพอประมาณ ด้าน
ภูมิคุ้มกัน และด้านคุณธรรม
ด้ า นพอประมาณ หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทั ณ ฑสถานบำบั ด พิ เ ศษ จั ง หวั ด
ปทุมธานี ในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง โดยผลิตและบริโภคให้อยู่ในระดับ
สายกลาง ประหยัด ไม่น้อยจนเกินไป และไม่มากจนเกินไป ตลอดจนไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ด้านภูมิคุ้มกัน หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
ในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง โดยคำนึงถึงการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
ด้านคุณธรรม หมายถึง การเข้าร่วมของบุคลากรทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ใน
โครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง ที่จะเสริมสร้างและมีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ไม่โลภและไม่ตระหนี่

ผลการวิจัย
ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคลของประชากร
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรของ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัด
ปทุมธานี ทั้งสิ้น 112 คน ประกอบด้วย เพศชาย 97 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.6 และ เพศหญิง 15 คน คิด
เป็น ร้อยละ 13.4 อายุเฉลี่ยของประชากร เท่ากับ 40.06 ปี โดยที่ประชากรที่มีอายุสูงที่สุด คือ 58 ปี
และต่ำที่สุด คือ 23 ปี
ประชากรส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มากถึง ร้อยละ 47.3 รองลงมา ระดับต่ำ
กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 42.0 ระดับตำแหน่ง อยู่ในระดับ 5-6 คิดเป็น ร้อยละ 42.9 เป็นอันดับหนึ่ง รอง
ลงมา อยู่ในระดับ 7 ขึ้นไป ร้อยละ 37.5
อายุราชการเฉลี่ยของประชากร เท่ากับ 15.08 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระหว่าง 1-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 39.3 จำนวนอายุราชการที่สูงที่สุดของประชากร คือ 32 ปี ในขณะอายุราชการที่ต่ำที่สุด
คือ 1 ปี ส่วนมากมีรายได้ ต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 47.3 ถัดมาคือ 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 26.8
ความรู้ความเข้าใจของประชากรเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง
พิจารณาโดยรวม พบว่า ประชากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง ในระดับ มาก
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ .84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ประชากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ชีวิต
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พอเพียง ว่า “เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต”
(ข้อ 1) มากที่สุด ถึง 1.0
รองลงมาคือ ความพอประมาณ ว่า “หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น” (ข้อ 3) ความมีเหตุผล ว่า “หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับของความ
พอเพียง โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ
นั้นอย่างรอบคอบ” (ข้อ 4) การอดออม ที่ “ในแบบชีวิตพอเพียง คือเลือกใช้เลือกจ่ายเท่าที่จำเป็น สิ่งใด
ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกก็ไม่ควรทิ้ง” (ข้อ 10)
เช่นเดียวกับ การประกอบอาชีพ ที่ “ชีวิตแบบพอเพียง มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างยั่งยืนและใช้จ่ายเงินที่ได้มา อย่างพอเพียงและประหยัด (ข้อ 15) รวมถึง ปรัชญาชีวิต
พอเพียง อันเป็น “หนทางสู่การพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น” (ข้อ 19) ซึ่งมีค่า
เฉลี่ย สูงถึง .99
การมีส่วนร่วมของประชากร ในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วม ของประชากรในโครงการ
ทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง จำแนกเป็นรายด้าน
(N=112)
การมีส่วนร่วม
				
S.D.		
ระดับการมีส่วนร่วม
x
ด้านพอประมาณ		
1.40			
.53			
มาก
ด้านภูมิคุ้มกัน		
1.30			
.61		
ปานกลาง
ด้านคุณธรรม			
1.40			
.53			
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม			
1.37			
.48			
มาก
พิ จ ารณาโดยภาพรวม ประชากรมี ส่ ว นร่ ว มในโครงการทั ณ ฑสถาน องค์ ก ารแห่ ง ความ
พอเพียง ในระดับมาก เฉลี่ยรวมถึง 1.37 ทั้งนี้ เมื่อจำแนกการพิจารณาออกเป็นรายด้าน พบว่า
ประชากรมีส่วนร่วมในด้านพอประมาณ และด้านคุณธรรม มากถึง 1.40 ในขณะที่ มีส่วนร่วมในด้าน
ภูมิคุ้มกัน เพียง 1.30
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคีกัน (ข้อ 25) มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด เท่ากับ 1.92 รองลงมาคือ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน (ข้อ 26) และ มีการอบรม
สั่งสอนให้บุตรหลานเป็นผู้มีความกตัญญู (ข้อ 39) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 ส่วนข้อที่ประชากรมีระดับ
การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การเข้าร่วมศึกษาดูงานชีววิถีของ กฟผ. (ข้อ 22) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เพียง .27
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เพื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ด้านพอประมาณ ข้อที่ประชากรมี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การประหยัดพลังงานด้วยการช่วยปิดแอร์ หรือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้อง
(ข้อ 7) ค่าเฉลี่ย 1.85 ถัดมา ได้แก่ เมื่อทำงานผิดพลาดพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (ข้อ 8) ค่าเฉลี่ย
1.83 ส่วนข้อที่ประชากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การจดรายการสินค้าที่จำเป็นต้องซื้อก่อนที่จะไปซื้อ
(ข้อ 2) และ การจัดทำบัญชีครัวเรือน (ข้อ 9) ซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 1.21
ด้านภูมิคุ้มกัน ข้อที่ประชากรมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ อบรมสั่งสอนให้บุตรหลานห่างไกล
ยาเสพติด และอบายมุข (ข้อ 15) ค่าเฉลี่ย 1.85 รองลงมาคือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (ข้อ 20)
ค่าเฉลี่ย 1.63 ส่วนข้อที่ประชากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การเข้าร่วมศึกษาดูงานชีววิถีของ กฟผ.
(ข้อ 22) ค่าเฉลี่ย .27
ท้ายที่สุด ด้านคุณธรรม ข้อที่ประชากรมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ สมาชิกในครอบครัวมีความ
สามัคคีกัน (ข้อ 25) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 1.92 ถัดลงมา ได้แก่ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน
(ข้อ 26) มีการอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานเป็นผู้มีความกตัญญูค่า (ข้อ 39) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 ส่วนข้อ
ที่ประชากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชน (ข้อ 33)
ค่าเฉลี่ย เพียง .95
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชากร ในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน และอันดับ
ของประชากรเป็นรายด้าน จำแนกตามกลุ่มอายุ
									
(N=112)
		
40 ปี และต่ำกว่า				
มากกว่า 40 ปี
การมีส่วนร่วม
			 x S.D. CV อันดับ 		 x S.D. CV อันดับ
ด้านพอประมาณ		
1.42 .27 18.58 2		
1.48 .28 18.29 1
ด้านภูมิคุ้มกัน		
1.32 .27 18.58 3		
1.10 .28 18.29 3
ด้านคุณธรรม		
1.45 .24 16.16 1		
1.42 .30 20.73 2
ค่าเฉลี่ยรวม		
1.40 .26 17.77			
1.33 .86 19.10	
พิจารณาเปรียบเทียบโดยภาพรวม ระหว่างประชากรที่มีอายุ 40 ปี และต่ำกว่า กับประชากร
ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี พบว่า กลุ่มแรก มีส่วนร่วมด้านคุณธรรม เป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45
รองลงมา คือ ด้านพอประมาณ ค่าเฉลี่ย 1.42 และ ด้านภูมิคุ้มกัน เป็นอันดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 1.32 ใน
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ขณะที่กลุ่มหลัง มีส่วนร่วมด้านพอประมาณ เป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48 ถัดมา คือ ด้าน
คุณธรรม ค่าเฉลี่ย 1.42 ท้ายที่สุด ด้านภูมิคุ้มกัน ที่ค่าเฉลี่ย 1.10
หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชากรโดยเปรียบเทียบ ระหว่างประชากรที่มีอายุ 40 ปี
และต่ำกว่า กับประชากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี พบว่า มีความเหมือนกันเฉพาะ การมีส่วนร่วมด้าน
ภูมิคุ้มกัน เป็นอันดับสุดท้าย
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อของแต่ละด้าน การมีส่วนร่วมในด้านพอประมาณ ของ
ประชากรของประชากร ทั้ง 2 กลุ่ม โดยเปรียบเทียบ พบว่า มีความแตกต่างกัน จะมีความเหมือนกัน
เฉพาะการจดรายการสินค้าที่จำเป็นต้องซื้อก่อนที่จะไปซื้อ ที่มีส่วนร่วมเป็นอันดับต่ำสุดเหมือนกัน
(ข้อ 2) ด้านภูมิคุ้มกัน เหมือนกันใน อันดับ 1 การอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานห่างไกลยาเสพติด และ
อบายมุข (ข้อ 6) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (ข้อ 11) อันดับ 2 การอบรมหรือสัมมนาทั้งในและนอก
องค์กรท่านจะเข้าร่วมในกิจกรรมภายในชุมชน (ข้อ1) อันดับ 4 สนับสนุนให้ชุมชนมีการปราบ
อบายมุข (ข้อ5) อันดับ 14 ศึกษาดูงานชีววิถีของ กฟผ. (ข้อ 13) สุดท้าย ด้านคุณธรรม มีเฉพาะการมี
ส่วนร่วมทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคีกัน (ข้อ 2) ที่มีความเหมือนกัน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน และอันดับ
ของประชากรเป็นรายด้าน จำแนกตามระดับการศึกษา
(N=112)
การมีส่วนร่วม		 - ต่ำกว่าปริญญาตรี			 - ปริญญาตรีขึ้นไป
				 x S.D. CV อันดับ 		 x S.D. CV อันดับ
ด้านพอประมาณ		
1.48 .32 20.86 2		
1.45 .24 16.73 1
ด้านภูมิคุ้มกัน		
1.13 .32 20.86 3		
1.23 .24 16.73 3
ด้านคุณธรรม		
1.49 .34 22.92 1		
1.40 .20 14.81 2
ค่าเฉลี่ยรวม		
1.36 .33 21.54			
1.36 .23 16.10	
พิจารณาเปรียบเทียบโดยภาพรวม ระหว่างประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี กับ
ประชากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป พบว่า กลุ่มแรก มีส่วนร่วมในด้านคุณธรรม เป็นอันดับ
แรก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.49 อันดับสอง คือ การมีส่วนร่วมด้านพอประมาณ ค่าเฉลี่ย 1.48 ส่วนด้าน
ภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วมต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 1.13 ในขณะที่กลุ่มที่สอง มีส่วนร่วมในด้านพอประมาณ เป็น
อันดับแรก ค่าเฉลี่ย 1.45 อันดับสอง ด้านคุณธรรม ค่าเฉลี่ย 1.40 ด้านภูมิคุ้มกันมีส่วนร่วมต่ำสุด
ค่าเฉลี่ย 1.23
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หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชากรโดยเปรียบเทียบ ระหว่างประชากรที่มีระดับการ
ศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี กับประชากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความเหมือนกันเฉพาะ
การมีส่วนร่วมด้านภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย อีกเช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อของแต่ละด้าน ของประชากร ทั้ง 2 กลุ่ม โดยเปรียบเทียบ
พบว่า ด้านพอประมาณ และด้านคุณธรรม มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านภูมิคุ้มกัน มีความเหมือนกัน
ใน อันดับ 1 อบรมสั่งสอนให้บุตรหลานห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข (ข้อ 6) อันดับ 2 ออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ (ข้อ 11) อันดับสุดท้าย การเข้าร่วมศึกษาดูงานชีววิถีของ กฟผ. (ข้อ 13)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน และอันดับ
ของประชากรเป็นรายด้าน จำแนกตามอายุราชการ
(N=112)
การมีส่วนร่วม		 - 15 ปี และต่ำกว่า				 - มากกว่า 15 ปี
			 x S.D. CV อันดับ 		 x S.D. CV อันดับ
ด้านพอประมาณ		
1.40 .24 17.25 2		
1.51 .29 18.75 2
ด้านภูมิคุ้มกัน		
1.42 .24 17.25 1		
1.56 .29 18.75 1
ด้านคุณธรรม		
1.36 .26 19.49 3		
1.51 .25 17.06 2
ค่าเฉลี่ยรวม		
1.39 .25 18.00			
1.52 .28 18.19	
พิจารณาเปรียบเทียบโดยภาพรวม ระหว่างประชากรที่มีอายุราชการต่ำกว่า15 ปี กับประชากร
ที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปีขึ้นไป พบว่า กลุ่มแรก มีส่วนร่วมในด้านภูมิคุ้มกัน เป็นอันดับแรก
ค่าเฉลี่ย 1.42 ถัดลงมา คือ ด้านพอประมาณ ค่าเฉลี่ย 1.40 และการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม ค่าเฉลี่ย
1.36 ขณะที่อีกกลุ่ม มีส่วนร่วมในด้านภูมิคุ้มกัน มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.56 ส่วนด้านพอประมาณ และ
ด้านคุณธรรม มีส่วนร่วมเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 1.51
หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชากรโดยเปรียบเทียบ ระหว่างประชากรที่มีอายุราชการ
15 ปี และต่ำกว่า กับประชากรที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ขึ้นไป มีความเหมือนกัน อยู่ใน
อันดับที่ใกล้เคียงกัน
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อของแต่ละด้าน ของประชากร ทั้ง 2 กลุ่ม โดยเปรียบเทียบ
พบว่า ด้านพอประมาณ การประหยัดพลังงานด้วยการช่วยกันปิดแอร์ หรือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่อยู่ใน
ห้อง (ข้อ 7) มีส่วนร่วมมากเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกัน ด้านภูมิคุ้มกัน มีความเหมือนกันทั้งที่มี
ส่วนร่วมมากสุด กล่าวคือ การอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข (ข้อ 6) และ
ที่มีส่วนร่วมต่ำสุด กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ 8) ส่วน
ด้านคุณธรรม ล้วนมีความแตกต่างกัน ทั้งสิ้น
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน และอันดับ
ของประชากรเป็นรายด้าน จำแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจ
(N=112)
ความรู้ความเข้าใจมาก		
ความรู้ความเข้าใจน้อย
การมีส่วนร่วม
				 x S.D. CV อันดับ 		 x S.D. CV อันดับ
ด้านพอประมาณ		
1.44 .28 19.20 2		
1.48 .27 17.93 3
ด้านภูมิคุ้มกัน		
1.46 .28 19.20 1		
1.53 .27 17.93 1
ด้านคุณธรรม		
1.39 .27 20.03 3		
1.49 .25 17.05 2
ค่าเฉลี่ยรวม		
1.43 .28 19.48			
1.50 .26 17.63	
พิจารณาโดยภาพรวม ระหว่างประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียงในระดับ
มาก กับประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียงในระดับน้อย พบว่า กลุ่มแรก มีส่วนร่วม
ในด้านภูมิคุ้มกัน เป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 1.46 อันดับสอง คือ ด้านพอประมาณ ค่าเฉลี่ย 1.44 และมี
ส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ด้านคุณธรรม ค่าเฉลี่ย 1.39 ขณะที่อีกกลุ่ม มีส่วนร่วมในด้านภูมิคุ้มกัน เป็นอัน
ดับแรก ค่าเฉลี่ย 1.53 ด้านคุณธรรม เป็นอันดับสอง ค่าเฉลี่ย 1.49 และด้านพอประมาณ เป็นอันดับ
สุดท้าย ค่าเฉลี่ย 1.48
หมายความว่า การมีส่วนร่วมของประชากรโดยเปรียบเทียบ ระหว่างประชากรที่มีความ
รู้ความเข้าใจในระดับมาก กับประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย มีความเหมือนกันในด้าน
ภูมิคุ้มกัน ส่วนด้านพอประมาณ และด้านคุณธรรม มีความแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อของแต่ละด้าน ของประชากร ทั้ง 2 กลุ่ม โดยเปรียบเทียบ
พบว่า ด้านพอประมาณ มีความแตกต่างกัน ด้านภูมิคุ้มกัน มีความเหมือนกัน ทั้งที่มีส่วนร่วมมากสุด
กล่าวคือ อบรมสั่งสอนให้บุตรหลานห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข (ข้อ 6) และการมีส่วนร่วมต่ำสุด
กล่าวคือ ศึกษาดูงานชีววิถีของ กฟผ. (ข้อ 13) ด้านคุณธรรม สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคีกัน
(ข้ อ 2) มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด เหมื อ นกั น ขณะที่ การเผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ชน (ข้ อ 10)
มีส่วนร่วมต่ำสุดเหมือนกัน
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สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
กล่าวโดยสรุป ประชากรของ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ที่เข้าร่วมโครงการ
ทัณฑสถาน องค์กรแห่งคามพอเพียง เป็นเป็นเพศชาย มากถึง ร้อยละ 86.6 มีเพศหญิง เพียง ร้อยละ
13.4 อายุเฉลี่ย 40.06 ปี อายุราชการเฉลี่ย 15.08 ปี ส่วนใหญ่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ
47.3 อยู่ในระดับตำแหน่ง 5-6 ร้อยละ 42.9 มีรายได้ ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.3
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชากรทุกคนต้องการการน้อมนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีความเข้าใจในความหมายของความพอประมาณ ว่าหมายถึง ความ
พอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีความรู้ความเข้าใจว่า
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียง โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการกระทำนั้นอย่างรอบคอบ มีความเข้าใจว่า การออมใน
แบบชีวิตพอเพียง คือเลือกจ่ายในสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งก็ไม่ควรทิ้ง
ตลอดจน ชีวิตแบบพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคล สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินที่ได้
มาอย่างพอเพียงและประหยัด รวมทั้งเข้าใจว่าปรัชญาชีวิตพอเพียง เป็นหนทางสู่การพัฒนาความ
สามารถในการพึ่งตนเองได้มากขึ้น
ด้านการมีส่วนร่วมในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง พิจารณาโดยรวม
มีส่วนร่วมในโครงการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชากรมีส่วนร่วมด้าน
พอประมาณ และด้านคุณธรรมในระดับมากเท่ากัน รองลงมาคือ ด้านภูมิคุ้มกัน
การมีส่วนร่วมด้านพอประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ประชากรมีส่วนร่วมในการการประหยัดพลังงานด้วยการช่วยปิดแอร์ หรือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่อยู่ใน
ห้อง มากที่สุด และมีส่วนร่วมในการจดรายการสินค้าที่จำเป็นต้องซื้อก่อนที่จะไปซื้อ และมีส่วนร่วม
ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในระดับน้อยที่สุด
การมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ประชากรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคีกัน มากที่สุด
และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชน น้อยที่สุด
การมีส่วนร่วมด้านภูมิคุ้มกัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ประชากรมีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข มากที่สุด
และมีส่วนในการเข้าร่วมศึกษาดูงานชีววิถีของ กฟผ. น้อยที่สุด
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ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในโครงการทัณฑสถาน องค์กรแห่งความพอเพียง พบว่า
การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนรายด้าน กับปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามอายุ พบว่า
ประชากรที่มีอายุ 40 ปี และต่ำกว่า มีส่วนร่วมในด้านคุณธรรมมากที่สุด ส่วนประชากรที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปี มีส่วนร่วมด้านพอประมาณ มากที่สุด
การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนรายด้าน กับปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมด้านคุณธรรมมาก
ที่สุด ส่วนประชากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีส่วนร่วมด้านพอประมาณ มากที่สุด
การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนรายด้าน กับปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตามอายุราชการ
พบว่า ประชากรที่มีอายุราชการ 15 ปีและต่ำกว่า กับประชากรที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี
มีส่วนร่วมด้านภูมิคุ้มกัน อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากันทั้งสองกลุ่ม
การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนรายด้าน กับความรู้ความเข้าใจในชีวิตพอเพียง
พบว่า ประชากรที่มีความเข้าใจในชีวิตพอเพียงมาก กับ ประชากรที่มีความเข้าใจในชีวิตพอเพียงน้อย
มีส่วนร่วมในด้านภูมิคุ้มกันมากที่สุดเท่ากันทั้งสองกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนในระดับน้อย จึงควร
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้บุคลากรเห็นความสำคัญในด้านการจัดทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อที่จะ
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็น และสามารถลดรายจ่ายของครอบครัวได้
จากการวิจัยพบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการเขาร่วมศึกษาดูงานชีววิถีของ กฟผ. จำนวนน้อย
มาก จึงควรมีการกำหนด หรือระบุ ชื่อ และจำนวนบุคลากรในการเข้าร่วมศึกษาดูงานชีววิถีของ กฟผ.
เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในโครงการให้มากที่สุด รวมถึงชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วม
โครงการในการนำมาปรับใช้ในชีวิต
ท้ายที่สุด ควรจัดให้มีการประชุม สัมมนา หรือโครงการ เกี่ยวกับชีวิตพอเพียง ให้คนใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพอเพียง ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ มากยิ่งขึ้น
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2549. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ. (ONLINE)
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

114

มาตรา ๑๑๒ ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา
โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

115

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

116
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ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

ต้องเรียนว่าการแสดงความเห็นต่อไปนี้เป็นด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิได้มุ่งหวังเพื่อให้ตัวเองดูดีมีราคา
หรือโหนกระแสสังคมประการหนึ่งประการใด หลายคนเคยมีข้อสงสัยเมื่อเหตุการณ์ทางสังคมมี
สภาวะไม่เป็นปกติ จะพบการเคลื่อนไหวของนักวิชาการที่มีทั้งตรงไปตรงมาซึ่งน่าจะเป็นส่วน
มากกว่านักวิชาการในทางตรงกันข้าม ทั้งนี้บนความเป็นนักวิชาการมีความเหมือนและความต่างเฉก
เช่นเดียวกับวิชาชีพหรือ “กลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมอื่นๆ” เมื่อมีการรวมตัวกันในกิจกรรมบางอย่าง
คำว่า “เครือข่าย” เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธ เพราะความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง ความเป็นเพื่อนร่วมงาน
ร่วมวิชาชีพคงไม่สามารถตัดความสัมพันธ์กันออกไปได้ เมื่อไม่นานมานี้น่าจะยังจำได้ถึงประเด็นที่มี
นักวิชาการร่วมกันเข้าชื่อเพื่อแสดงความเห็นบางอย่าง มีผู้โทรศัพท์มาถามผู้เขียนว่าทำไมมีอาจารย์
จุฬาฯ สองสามคน ไปอยู่ไหนกันหมด ส่วนหนึ่งนั้นต้องบอกว่าการร่วมลงชื่อต่างๆ เป็นเรื่องดุลยพินิจ
ของแต่ละท่านจะไปบังคับให้ใครลงนามหรือไม่ลงนามคงไม่ได้ อีกส่วนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
อันดีต่อกันดังได้กล่าวข้างต้น เพราะถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่านักวิชาการกลุ่มใดพวกใครก็มักจะมีชื่อเป็น
แกนนำในการร่วมกันลงชื่อเรื่องต่างๆ อยู่ด้วยกันเสมอ และอีกกรณีหนึ่งซึ่งได้ยินได้ฟังมาอาจเป็น
เพียงเรื่องของ “การนินทาให้ร้าย” ทำให้ไม่สามารถยืนยันว่าจะเป็นจริงดังคำติติง ได้แก่การกระแนะ
กระแหนว่า การลงชื่อกันในบางโพย “ลำดับที่ของการมีชื่อปรากฏอยู่บนใบแนบท้ายคำประท้วงหรือ
จดหมายเปิดผนึกในบางกรณี” จัดเป็นเหตุปัจจัยที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจจะร่วมหรือไม่
ร่วมลงชื่อ เพราะมีการกล่าวหากันว่า “บางคน” จะยอมลงนามก็ต่อเมื่อมีชื่อตัวเองไม่เกินสิบคนแรก
ซึ่งก็เป็นเรื่อง “สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล” อีกเช่นกัน จึงขอไขข้อข้องใจของผู้ที่สงสัยเรื่องของจำนวน
ผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในแถลงการณ์หรือจดหมายเปิดผนึกในหลายๆ ครั้ง จะได้ไม่กล่าวหา “คนส่วนใหญ่”
ซึ่งอาจไม่มีส่วนรู้เห็นหรืออาจถูกเหมารวมอย่างไม่เป็นธรรม
ในประเด็ น ว่ า ด้ ว ยมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญาที่ มี ก ระแสข่ า วของการคั ด ค้ า นและ
สนับสนุนให้มีการแก้ไขกระทั่งมีคณะบุคคลได้ออกมาเสนอความเห็นให้มีการตั้ง “คณะกรรมการ
กลั่นกรองคดี” ต่อพนักงานอัยการหรือตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนก่อนตัดสินใจว่าจะให้มีการ
พิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง สำหรับทัศนะส่วนตัวแล้ว ผมมีความเห็นที่สามารถประกาศให้ทราบ
ทั่วกันว่า “ไม่เห็นด้วยทั้งกับการแก้ไขกฎหมายมาตราที่เป็นปัญหานี้รวมไปถึงการไม่เห็นด้วยกับการ
จัดให้มีคณะกรรมการดังกล่าว” ซึ่งเหตุผลมีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการ
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ประการแรก ในทางคดี อ าญา พนั ก งานสอบสวน พนั ก งานอั ย การ มี ห น้ า ที่ ใ นการกลั่ น กรอง
พิจารณาเนื้อหาสาระพฤติการณ์แห่งคดีโดยหน้าที่ ซึ่งได้ใช้แนวทางที่กำหนดอยู่ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายสาระบัญญัติ (ประมวลกฎหมายอาญา) ในมาตรา
๑๑๒1 ได้มี “คำสำคัญ” ที่ต้องพิจารณาตรงกัน คือ คำว่า “ดูหมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย” หาก
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเห็นพ้องตรงกันว่าผู้ใดกระทำความผิดครบองค์ประกอบใน
ข่ายฐานความผิดสำคัญทั้งสามนี้แล้ว การฟ้องร้องดำเนินคดีจะเป็นไปตามครรลองหรือบรรทัดฐานที่
ดำเนินการเป็นปกติเช่นเดียวกับคดีอาญาอื่นๆ ซึ่งผมเองได้พยายามศึกษาด้วยการสอบถามไปยังผู้
เกี่ยวข้องหลายช่วงชั้นในกระบวนการยุติธรรม ก็พบว่าในทางคดีมีจำนวนมากที่หลายกรณี “ถูกยก”
หรือ “มีคำสั่งไม่ฟ้อง” ศาลนั้นหาได้ “ฟ้องทุกคดี” หรือ “ดำเนินการในลักษณะปัดให้พ้นตัว” ดังที่มี
การกล่าวหากัน เพียงแต่เมื่อใดก็ตามที่ศาลสถิตยุติธรรมได้มีการยกหรือสั่งไม่ฟ้องมักจะไม่ปรากฎเป็น
ข่าวในพื้นที่สื่อต่างๆ แต่จะเป็นข่าวทุกครั้งไปเมื่อ “มีการฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ว่าคดีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ต้องหาที่มีชื่อเสียงน้อยหรือมากเกิดขึ้นมา” ด้วยเหตุที่การฟ้องร้องในคดีลักษณะเช่นนี้ หาก “บุคคล
นั้นไม่ใช่คนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก” ก็มีโอกาสที่จะถูก “ใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงไปได้กับ
ความประสงค์ต่อกฎหมายที่เป็นปัญหาในทางหนึ่งทางใด” จึงเกิดเป็นเรื่องโจษจันท์ขึ้นมาแทบทุกครั้ง
ไป ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทั้ง “กรณีการจับกุมและพิพากษาคดีในส่วนของชายสูงวัย”
หรือในคดีที่มีผู้ต้องหาเป็น “คนต่างชาติ”ที่ไม่ว่าจะกรณีใดบนพื้นฐานแห่งหลักกฎหมายจะถือว่า “การ
อ้างต่อความไม่รู้กฎหมาย” ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุยกเว้นโทษได้ 2
ประการที่สอง มาถึงตรงนี้ผมคงไม่จำเป็นต้องประกาศชัดๆ ลงไปว่า “ผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
หรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าว” รวมไปถึงไม่สนับสนุนข้อเสนอ “การตั้งกรรมการกลั่นกรองคดีของ
คณะบุคคลบางกลุ่ม” ก็เป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวบ่งชัดว่า
“ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดฐานความผิดอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา หน้าที่ของการสืบสวน
สอบสวนหาความจริงยังคงเป็นหน้าที่ของ “พนักงานสอบสวน” หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเบื้องต้น
ร่วมกับทางพนักงานอัยการในการตัดสินใจดำเนินคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล จึงเป็นไปไม่
ได้ที่จะให้มี “คณะกรรมการพิเศษ” ใดๆ งอกเงยขึ้นมาก้าวล่วงดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมดังกล่าว หากจะมีผู้แย้งว่าเพราะไม่เชื่อตำรวจ ไม่ไว้ใจอัยการ ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์
1

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิบห้าปี”
2
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐),
น. ๓๓๖.
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ทัศนคติหรืออคติส่วนตัวของแต่ละคน แต่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ได้ให้อำนาจ
“คณะกรรมการชุดพิเศษใดๆ” ขึ้นมาก้าวล่วงการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
เรื่องนี้บรรพชนผู้ร่างกฎหมายน่าจะมองออกว่า หากปล่อยให้มีคณะกรรมการซ้ำซ้อนขึ้นมา โดยอ้าง
ว่าต่างชาติต่างภาษาเขามีได้ ก็ต้องเรียนว่าเป็นระบบกฎหมายที่ต่างระบบ ต่างจารีตกัน ยิ่งกว่านั้นจะ
เกิ ด ปั ญ หาให้ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ต่ อ ไปอี ก ทั้ ง ในแง่ มุ ม ของ “อำนาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการฯ ว่ามีมากมีน้อยเพียงใด” หากกรรมการเห็นว่าไม่ควรฟ้อง ตำรวจและอัยการจำเป็นต้องเห็น
พ้องด้วยหรือไม่ หรือในทางตรงข้ามหากกรรมการบอกว่า “ต้องฟ้อง” แต่ตำรวจหรืออัยการเห็นต่างจะ
ว่าอย่างไร
ประการที่สาม ผู้เขียน “ไม่ไว้วางใจ “บุคคลต่างๆ ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการว่าจะมีมาตรฐาน
และดุลยพินิจ” ในการวินิจฉัยข้อปัญหาความขัดแย้งด้วยหลักเกณฑ์และวิสัยทัศน์ที่เท่าเทียมกัน ยิ่งมีผู้
เสนอให้นำเอาบุคคลมาจากหลากหลายวิชาชีพมาตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีความเคร่งครัด
ในตัวบท ย่อมเกิดปัญหาให้ถกเถียงยากจะหาข้อยุติลงได้ เพราะประเทศไทยมิได้ใช้ระบบกฎหมาย
จารีตประเพณี (common law) ที่เปิดกว้างให้เกิดการตีความผิดแผกแตกต่างออกไปในหลายแนวทาง
หรือผันแปรไปตามยุคสมัยได้อย่างคล่องตัวกว่า อย่างไรก็ดีในวันนี้หากจะบอกว่า “ประเทศไทยเราไม่
มีกฎหมายพิเศษเลยก็อาจจะไม่ถูกต้อง” แต่คงได้เห็นแล้วว่า ในกลุ่มกฎหมายพิเศษที่มีการตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาตัดสินใจโดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน3 ซึ่งมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยบุคคลโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามา
ร่วมกันพิจารณาตามฐานความผิดของการฟอกเงินให้มีการอายัดทรัพย์สินและส่งฟ้องศาลให้มีการยึด
หรือริบทรัพย์นั้น เป็นเรื่องของกฎหมายพิเศษที่แยกออกจาก “ประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติ” หาได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาคานอำนาจหรือซ้ำซ้อนกับ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่เดิม กล่าวคือ คณะกรรมการที่ว่านั้นจะต้องมีอำนาจเต็มใน
การพิจารณาวินิจฉัยสั่งฟ้องหรือดำเนินคดีได้เอง ซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปยังข้อคิดเห็นประการที่สองของ
ผู้เขียนว่า ในอนาคตหากมีการเห็นพ้องให้มีการใช้กฎหมายพิเศษและจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษที่ว่า
ขึ้นจริง เราจะไว้วางใจและมีความมั่นใจในมาตรฐานการตีความกฎหมายที่เป็นปัญหานี้ได้เพียงใด
ประการที่สี่ ณ ปัจจุบันอีกเช่นกันที่สังคมไทยมีคณะกรรมการพิเศษชุดต่างๆ ขึ้นมามากมาย มีสภาพ
เป็น “นิติบุคคล” มีอำนาจหน้าที่ดังที่บัญญัติอยู่ในกฎหมาย ทั้ง กกต ปปช ปปง กสทช แม้แต่ “คตส
3

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(มาตรา ๔) ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๑๒)
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ซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพื่อกระทำการพิเศษ ในช่วงหลังรัฐประหารสิบเก้ากันยา” ยังไม่นับรวมองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ เช่น ศาลประเภทต่างๆ ทั้งศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญกระทั่งศาลพิเศษเช่นศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีนๆ4 เช่น คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์กรเหล่านี้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์
เหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือ มีการทำงานที่มีบางส่วนเข้าไปกระทบกับ “เรื่องทางการเมือง” และเรา
ต่างได้เห็นแทบทุกครั้งไปว่า “ไม่ว่าจะตัดสินพิจารณาเรื่องใด หรือมีความเห็นออกมาในทางใด ก็
ทำเอาแผ่นดินแทบแยกออกเป็นสองซีกสามฝ่ายหรือเกินเลยไปกว่านั้นแทบทุกครั้ง” เหตุผลก็เพราะว่า
“เรื่องทางการเมือง (political affairs)” เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีทั้งคนเห็นชอบและเห็นต่างอยู่เป็นนิจ
ที่สำคัญองค์กรที่ว่า “อิสระ” เอาเข้าจริง ก็ล้วนถูก “การเมืองเข้าแทรกแซงมากบ้างน้อยบ้าง” บางสมัย
เคยมีบทเรียนถึงขนาดการเมืองสามารถอาศัย “กลไกระเบียบข้อบังคับ” นำเอาคนของตัวเองเข้ามา
ปะปนหรือเป็นเสียงส่วนใหญ่ขององค์กรอิสระเหล่านั้น ทำให้ประเด็นข้อโต้แย้งในมาตรา ๑๑๒
ในความเห็นส่วนตัว เห็นว่าการคงมาตรานี้ไว้ “เป็นการปกป้องสถาบัน และเป็นการป้องกันมิให้
สถาบันต้องมีมลทินหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง” เพราะเรื่องราวที่โยงใยมาถึง
มูลฐานความผิดตามมาตรานี้ หากพิเคราะห์ด้วยใจเป็นธรรม ถึงจะอ้างว่าเป็นความคิดความอ่านส่วน
บุคคล แต่สืบสาวราวเรื่องไป ความคิดดังว่าก็มีที่มาต้นตอจาก “อุดมคติ อุดมการณ์ทางการเมือง”
แทบทั้งสิ้น คงยากที่จะพูดกันชัดๆ ลงไปว่าเป็นการคิดอ่านหรือริเริ่มในการกระทำความผิดเพราะ
ประมาทหรือจงใจด้วยเจตนาโต้ตอบด้วยการอ้างว่าเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำโดยตรง ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมี
โอกาสเป็นไปได้ เนื่องด้วย สถาบันอยู่ในสถานะที่ไม่มีโอกาสมากระทำผิดโดยตรงต่อตัวบุคคล
ทั้งหลายได้เลย ดังนั้นเมื่อเราต่างเข้าใจตรงกันว่า เรื่องว่าด้วยการละเมิดมาตรา ๑๑๒ เป็นเรื่องทาง
การเมือง ก็ควรตระหนักรู้ต่อไปอีกด้วยว่า “การเมืองมีพรรค มีพวก มีแนวคิด วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และผล
ประโยชน์เคลือบแฝง” “การเมืองไม่ใช่ของบริสุทธิ์ ดังคำกล่าวของผู้รู้ที่พูดว่า น้ำยิ่งใสเท่าใดก็ยากยิ่ง
จะหาฝูงปลามาเวียนว่ายให้ได้เห็นฉันนั้น” สถาบันพระมหากษัตริย์มีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณูปการ
ต่อชาติบ้านเมือง สถาบันเองได้มีพัฒนาการและปรับตัวเข้ากับยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง และการคงอยู่ของ
สถาบันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ “วัฒนธรรม จารีต” ที่ถือสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน อย่ามองสถาบันเป็น
เรื่องของบุคคลหรือเป็นเพียงองค์กรทางราชการ เพราะที่มาของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นมี
ความแตกต่างทั้งในเชิงโครงสร้างหน้าที่และคุณค่าทางประวัติศาสตร์กว่าชาติใดในโลก
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
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ประการที่ห้า เมื่อได้กล่าวไว้ว่า “มาตรา ๑๑๒ มิใช่ต้นเหตุแห่งปัญหา” เพราะเห็นว่า “ปัญหา
ทั้งหมดอยู่ที่คนใช้กฎหมายและคนที่แสวงประโยชน์จากกฎหมาย” เป็นสำคัญ หากจะแก้ไข คงต้อง
เพิ่มโทษทั้งในแง่ของการกล่าวหาที่เห็นได้ชัดว่าจงใจกลั่นแกล้งหรือมีเจตนาจงใจนำเอาสถาบัน
เข้ามาพัวพันกับการเมืองโดยมิชอบ และใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวซึ่งสามารถชี้ชัดหรือ
ประกอบด้วยหลักฐานพยานแน่นหนาเข้าข่ายครบองค์ประกอบความผิดก็ควรลงโทษให้หนักอย่าง
น้อยก็ไม่ควรได้รับการลดหย่อนโทษอีกต่อไป เพื่อให้เกิดความหลาบจำและยำเกรงเคารพกฎหมาย
บ้านเมืองที่มีเจตนารมณ์อย่างไรคิดว่าเราท่านทั้งหลายควรรู้ดี
สำคัญที่สุด “สถาบันตุลาการ” ต้องมีความกล้าหาญและไม่หวั่นไหวต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ให้สม
กับปูชนียาจารย์ทางกฎหมายได้เปรียบเปรยให้เห็นภาพว่า ไม่ว่าฟ้าถล่มดินทลายความยุติธรรมนั้น
ต้องคงอยู่” หากผู้พิพากษาพิจารณาอรรถคดีและทำหน้าที่โดยยึดหลัก นิติธรรม คุณธรรม เมตตา
ธรรม เพื่อเห็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง คำวินิจฉัยอันเด็ดขาด เที่ยงธรรม ย่อมเป็น “บรรทัดฐาน”
ต่อการตัดสินใจและพิจารณาความของอนุชนรุ่นหลังสืบไป
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อำนาจดุลพินิจในการย้ายข้าราชการ
โดย สุรชัย รัตนกรกุล
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อำนาจดุลพินิจในการย้ายข้าราชการ*
สุรชัย รัตนกรกุล**

๑. บทนำ	
ในปัจจุบันเราคงได้ทราบข่าวกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการที่เกิดขึ้นใน
กระทรวงหรือส่วนราชการต่างๆ และข้าราชการร้องทุกข์และฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นจำนวนมาก
สาเหตุเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจตามกฎหมายออกคำสั่งย้ายข้าราชการ โดยอ้างเหตุผลต่าง
ๆ เมื่อมองภาพย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่า การบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า
ระบบการบริหารงานบุคคลของไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ๑ การบรรจุ แต่งตั้ง
โยกย้าย เลื่อนฐานะ และการออกจากราชการนั้น เป็นไปตามแต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควร
โดยเฉพาะการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการย้ายข้าราชการ ผู้บังคับบัญชามักจะอ้างเหตุผลว่าเพื่อ
ความเหมาะสมหรือความจำเป็น แต่หลังจากที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๔๗๑ ถึงปัจจุบัน ระบบการบริหารงานบุคคลต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
โดยมี ก.พ. เป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล เพื่อออกกฎ ระเบียบและกำกับดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ปรากฏว่าข้าราชการที่
ถูกคำสั่งย้ายได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นจำนวนมาก โดยยื่นฟ้องว่าคำสั่งย้ายของผู้บังคับบัญชา
ไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เนื่ อ งจากคำสั่ ง ย้ า ยเป็ น คำสั่ ง ที่ ก ระทบต่ อ ตั ว
ข้าราชการและเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของข้าราชการ โดยที่ข้าราชการเป็นผู้ดำเนินกิจการภาครัฐ
จึงมีความสัมพันธ์กับรัฐในสองสถานะ คือ ในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐไม่มีสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง แต่เป็นเพียงเครื่องมือในการแสดงเจตนาของรัฐ และในฐานะที่สอง ข้าราชการเป็นเอกชนซึ่ง
มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับรัฐ ความสัมพันธ์ดังกล่าว ถือเป็นนิติกรรมทางปกครอง เป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน ๒ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้าราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
แทนรัฐ ส่วนอีกสถานะหนึ่งนั้น ข้าราชการก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือเอกชนและมีนิติสัมพันธ์กับรัฐ
โดยถือว่ารัฐเป็นนายจ้างและข้าราชการเป็นลูกจ้าง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามหลักกฎหมายมหาชน๓
* บทความนี้คัดย่อและดัดแปลงมาจากวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ผู้เขียนเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา ๒๕๕๓
** นบ. (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ,
นิติกรชำนาญการ (ด้านวินัย) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑
ประวีน ณ นคร, “บันทึกประวัติข้าราชการพลเรือนและ ก.พ.”, กรุงเทพ: บริษัทประชาชน จำกัด, ๒๕๔๗, หน้า ๙
๒
สมยศ เชื้อไทย, “การกระทำทางปกครอง”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๓๐), หน้า ๖๗--๖๘
๓
สมาน รังสิโยกฤษฎ์, “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล”, กรุงเทพ: สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. ๒๕๔๓, หน้า ๘
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กฎหมายการบริหารงานบุคคลจึงมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของข้าราชการ มิให้ถูกละเมิด
หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ตามระบบคุณธรรม
(Merit System)
๒. ความหมายและสถานะทางกฎหมายของคำสั่งย้ายข้าราชการ
การย้ายข้าราชการ เป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งกับข้าราชการคนใดคนหนึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตำแหน่งและหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ๔ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการอ้างเหตุผลเพื่อประโยชน์ของราชการหรือเกิดปัญหาจากตัวข้าราชการก็ตาม ก่อนที่จะ
พิจารณาว่า “คำสั่งย้ายข้าราชการ” มีสถานทางกฎหมายเช่นใดนั้น จึงควรทำความเข้าใจความหมาย
ของคำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการพอสังเขป ดังนี้
“คำสั่งทางปกครอง” หมายถึง การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง
นิ ติ สั ม พั น ธ์ ขึ้ น ระหว่ า งบุ ค คลในอั น ที่ ก่ อ เปลี่ ย นแปลง โอน สงวน ระงั บ หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล....ฯลฯ๕
“มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” คำนี้ยังไม่มีการนิยามหรือให้ความหมายในกฎหมาย
ปกครองของไทย แต่ พิ จ ารณาจากความเห็ น ของนั ก กฎหมายมี ค วามหมายว่ า เป็ น คำสั่ ง ของผู้
บังคับบัญชาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือห้ามมิให้กระทำการหรืออนุญาตให้กระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ ที่เจ้าหน้าที่มี
ต่ อ หน่ ว ยงานตามที่ ก ำหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการ หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
พนักงานของรัฐ จึงมิใช่คำสั่งทางปกครอง๖
“อำนาจดุลพินิจ” (Discretionary Power) หมายถึง การที่กฎหมายให้อำนาจฝ่ายปกครอง
ตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่กฎหมายให้
ทางเลือกหลายทาง ซึ่งหากเลือกกระทำไปโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้ว ก็ล้วนแต่เป็นการกระทำที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย๗
ดุลพินิจในการย้ายข้าราชการ จึงเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครองใช้อำนาจตาม
กฎหมายออกคำสั่งให้ข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องย้าย
๔

มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๖
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง”, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมาย สำนักศึกษาอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๔๗, หน้า ๑๗๗
๗
หยุด แสงอุทัย, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป”, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, กรุงเทพ: ประกายพรึก, ๒๕๔๒,
หน้า ๑๑๔-๑๑๕
๕
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ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งเดิม แต่บางกรณีก็อาจย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ในกรณีที่มีเหตุผล
ความจำเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆ ก็มีอำนาจสั่งให้
ข้าราชการในสังกัดประจำกระทรวง ทบวง กรม กอง จังหวัด หรือส่วนราชการอื่นตามที่กฎหมาย
กำหนดเป็นการชั่วคราวได้ ๘ การออกคำสั่งย้ายข้าราชการซึ่งเป็นการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาต่อผู้
ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นไปตามหลักบังคับบัญชา แม้ว่าคำสั่งย้ายข้าราชการดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวข้าราชการและเกิดผลกระทบกับสถานภาพทางครอบครัว หน้าที่การงาน
ภาระทางการเงินและกระทบต่อขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากก็ตาม
ความเห็นของนักกฎหมายมหาชนไทยส่ ว นมากมี ค วามเห็ น ว่ า คำสั่ ง ย้ า ยข้ า ราชการไม่ มี
สถานะเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครองเท่านั้น คำสั่งใดที่จะถือว่า
เป็นคำสั่งทางปกครองได้หรือไม่นั้น จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ คือ (๑) เป็นการแสดง
เจตนาฝ่ายเดียวโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (๒) เป็นการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายมหาชน (๓) ก่อให้
เกิดผลทางกฎหมายเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล และ (๔) ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย
โดยตรงไปสู่ภายนอก
เนื่องจากคำสั่งย้ายข้าราชการนั้นมิได้มีผลทางกฎหมายไปสู่ภายนอก เป็นเพียงคำสั่งที่ผู้
บังคับบัญชาใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายมหาชนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักการบังคับบัญชาและ
เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวโดยผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ทำให้ขาดองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของ
คำสั่งทางปกครอง เมื่อพิจารณาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน ศาล
ปกครองก็ไม่ชี้ชัดว่าคำสั่งย้ายข้าราชการ เป็นคำสั่งทางปกครองหรือเป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่าย
ปกครอง แต่ศาลปกครองจะรับเรื่องที่ข้าราชการซึ่งถูกคำสั่งย้ายยื่นฟ้องคดี เพื่อตรวจสอบว่าการออก
คำสั่งย้ายข้าราชการเป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ หรือหลักเกณฑ์และอยู่ภายในขอบเขตหรือวัตถุประสงค์
ของกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งการใช้อำนาจดุลพินิจ (Discretionary Power) ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าคำสั่งย้ายข้าราชการใดเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจที่ไม่ชอบหรือเกินขอบเขตอำนาจ
ศาลปกครองก็จะเพิกถอนคำสั่งย้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว โดยศาลปกครองจะพิจารณาตรวจ
สอบมูลเหตุทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในการออกคำสั่งย้ายเป็นกรณีๆ ไป

๘

กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกรม ประจำกอง หรือประจำจังหวัด
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๓. ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการย้ายข้าราชการ
ในการออกคำสั่งย้ายข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่แห่งอื่นนั้น แม้ว่าเป็นคำสั่งที่เป็นการแสดง
เจตนาฝ่ายเดียวโดยผู้บังคับบัญชาก็ตาม แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมาย (Principle of Legality) ทั้งเงื่อนไข รูปแบบ ขั้นตอน หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด และการใช้
ดุ ล พิ นิ จ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก ความได้ สั ด ส่ ว น ต้ อ งชอบด้ ว ยกฎหมายและบรรลุ ต ามเจตนารมณ์
เนื่ อ งจากการย้ ายเป็นการจำกัดสิทธิและเสรี ภ าพของข้ า ราชการ จึ ง ต้ อ งกระทำเท่ า ที่ จ ำเป็ น และ
ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่าความเสียหายที่ข้าราชการได้รับ ปัจจุบันศาลปกครองได้มีคำ
พิพากษาเพิกถอนการออกคำสั่งย้ายข้าราชการของผู้บังคับบัญชาหลายกรณี เช่น ปัญหาการออกคำสั่ง
ย้ายข้าราชการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายบริหารงานบุคคล (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นต้น
ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและ ไม่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการจนเกินสมควรแก่เหตุ และพบว่าแนวคำวินิจฉัย
ของศาลปกครองยังไม่ชี้ชัดเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งย้ายข้าราชการ รวมทั้งขอบเขตการตรวจสอบ
ดุลพินิจในการออกคำสั่งย้ายข้าราชการว่ากรณีใดเป็นการย้ายที่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีใดเป็นการ
ย้ายที่ไม่ชอบกฎหมาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจ ปัจจุบันจึงมีเพียงการศึกษาวิเคราะห์คำ
วินิจฉัยของศาลปกครองเป็นกรณีๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับฝ่ายปกครองเท่านั้น นอกจากนี้ใน
การออกคำสั่งย้ายข้าราชการ เมื่อนักกฎหมายมีความเห็นว่าคำสั่งย้ายข้าราชการมีสถานะทางกฎหมาย
เป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ทำให้ฝ่ายปกครองไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบคำสั่งเช่น
เดียวกับคำสั่งทางปกครอง ก่อให้เกิดปัญหาว่าข้าราชการผู้ถูกคำสั่งย้ายไม่อาจทราบเหตุผลหรือความ
จำเป็ น ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากระทำต่ อ ตนว่ า ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ไม่ ได้ สั ด ส่ ว นและเกิ ด
ประโยชน์ต่อราชการหรือประชาชนหรือไม่ รวมทั้งกระบวนการก่อนออกคำสั่งย้ายของผู้บังคับบัญชา
ได้พิจารณามูลเหตุทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเพียงพอหรือไม่	
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตีความว่า คำสั่งย้ายข้าราชการไม่มีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่
เป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง เนื่องจากคำสั่งย้ายข้าราชการเป็นการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของข้าราชการ จึงต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและราชการได้รับประโยชน์มากกว่าความเสียหายที่
ข้าราชการจะได้รับ ศาลปกครองจึงมีอำนาจตรวจสอบควบคุมการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าการ
ออกคำสั่งย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ (Abuse of
Power) หรือไม่ ปัญหาอีกประการหนึ่ง เกิดจากความไม่ชัดเจนว่าการที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งย้าย
ข้าราชการ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินหรือตามกฎหมายบริหารงานบุคคล
เฉพาะขององค์กรนั้นๆ จะต้องมีองค์ประกอบทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้งขอบเขตในการ
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ใช้ดุลพินิจ๙ แม้ผู้บังคับบัญชาจะมีอำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งย้ายข้าราชการ โดยไม่จำเป็น
ต้องให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก็ตาม ศาล
ปกครองได้เพิกถอนคำสั่งย้ายข้าราชการ เกิดจากการที่ข้าราชการซึ่งถูกผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจย้ายใน
ลักษณะแอบแฝงหรือกลั่นแกล้ง จากการพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลปกครองพบว่า ฝ่ายปกครองออก
คำสั่งย้ายข้าราชการโดยมุ่งเน้นทางด้านรัฐศาสตร์และทางด้านการบริหารจัดการมากกว่าคำนึงทาง
ด้านนิติศาสตร์๑๐ เนื่องจากฝ่ายปกครองมีหน้าที่บริหารกิจการของรัฐเพื่อประสิทธิภาพของงานและ
ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก โดยสรุปแล้วปัญหาที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือฝ่าย
ปกครอง เกิดจากสาเหตุดังนี้
		
๓.๑ ฝ่ายปกครองหรือผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งย้ายข้าราชการไม่เป็นไปตามรูปแบบ
ขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนด
		
๓.๒ การพิจารณามูลเหตุทางข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด บกพร่องหรือไม่มีอยู่จริง ซึ่งใช้
เป็นเหตุผลในการใช้ดุลพินิจตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
		
๓.๓ ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครองยังขาดความเข้าใจและสับสนเกี่ยวกับการใช้
อำนาจดุลพินิจว่า ในการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการนั้น จะต้องมีมูลเหตุทางข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายอย่างไร เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายหรือไม่
		
๓.๔ ความไม่ชัดเจนในการตีความว่าสถานะของคำสั่งย้ายข้าราชการเป็นคำสั่งทาง
ปกครองหรือเป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
		
๓.๕ การไม่แสดงเหตุผลและให้โอกาสผู้ถูกย้ายได้ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลก่อนที่
ฝ่ายปกครองจะออกคำสั่งย้ายหรือการไม่รับฟังข้อเท็จจริง เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม
		
๓.๖ การอ้างหลักกฎหมายในการออกคำสั่งย้ายข้าราชการ การที่ฝ่ายปกครองหรือผู้
บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการ โดยอ้างกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน (พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารราชการเกี่ยว
กับการจัดทำบริการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่วนการย้ายโดยอาศัยกฎหมายพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความสับสนและไม่อาจยึดหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติได้

๙

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๕๖/๒๕๔๗ , อ. ๔๕๘/๒๕๕๑
ปราณี สุขศรี, “การคุ้มครองสิทธิของข้าราชการโดยศาลปกครอง: ศึกษาการอ้าง “เหตุผล” ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ, สาร
นิพนธ์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒, หน้า ๘๑
๑๐
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๔. แนวทางการแก้ไข
กล่าวโดยสรุปแล้ว อำนาจดุลพินิจในการออกคำสั่งย้ายข้าราชการนั้น หากมองในแง่สถานะ
ของคำสั่งว่าเป็นเพียง “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” หรือมีสถานะเป็น “คำสั่งทางปกครอง”
ก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้ว อาจเห็นได้ว่ากรณีที่ถือว่าคำสั่งย้ายเป็น “คำสั่งทาง
ปกครอง” ก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อการบริหารราชการของผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครอง กล่าวคือ
การออกคำสั่งย้ายข้าราชการทุกคำสั่ง ฝ่ายปกครองจะต้องให้เหตุผลประกอบคำสั่งย้าย๑๑ จะทำให้เกิด
ความล่าช้า เพิ่มภาระและอาจเกิดผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและการบริหารราชการ แต่หาก
ถือว่าคำสั่งย้ายมีสถานะเป็นเพียง “มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง” โดยมิได้พิจารณาว่าคำสั่งดัง
กล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหลักประกันสถานภาพของข้าราชการ ก็ทำให้ฝ่ายปกครองไม่ต้องให้
เหตุผลหรือให้ผู้ถูกย้ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนออกคำสั่ง ข้อก็ดีคือ หากกำหนดให้คำสั่งย้ายมีสถานะ
เป็นคำสั่งทางปกครอง ฝ่ายปกครองต้องให้ข้าราชการมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานก่อนออกคำสั่ง หากมองในมุมของหลักประกันสิทธิและสถานภาพของข้าราชการแล้ว
ก็จะเป็นหลักประกันความเป็นธรรมและสามารถควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา ดังนั้น จึงควรต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรจะก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างการใช้อำนาจ
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายปกครอง กับการคุ้มครองสิทธิและสถานภาพของข้าราชการตาม
ระบบคุณธรรม (Merit System) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรนำหลักกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันมาปรับ
ใช้กับการย้ายข้าราชการของประเทศไทย โดยกำหนดให้คำสั่งย้ายในลักษณะเช่นใด ควรกำหนดให้มี
สถานะทางกฎหมาย เป็นคำสั่งทางปกครองและคำสั่งย้ายข้าราชการในลักษณะเช่นใด ควรกำหนดให้
เป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง ดังนี้
ก. คำสั่งย้ายข้าราชการที่ควรกำหนดให้เป็นคำสั่งทางปกครอง
		 (๑) การย้ายเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน แต่กระทบสิทธิประโยชน์หรือสถานภาพของ
ข้าราชการ
		 (๒) การย้ายที่มีลักษณะเป็นการลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการหรือการย้ายไปสู่ตำแหน่ง
ใหม่ที่ด้อยหรือต่ำกว่าตำแหน่งเดิม หรือกรณีถูกร้องเรียนกล่าวหา	
		 (๓) การย้ายที่มีเหตุพิจารณาหรือพฤติกรรมของข้าราชการหรือมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ร่วม
งานและไม่อาจทำงานร่วมกันได้

๑๑

มาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
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ข. คำสั่งย้ายที่ควรกำหนดให้เป็นเพียงมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง
		 (๑) การย้ายตามคำร้องขอของข้าราชการ
		 (๒) การย้ายที่มีผลเพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกัน

๕. บทสรุป
ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนเห็นว่านับตั้งแต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่า ก.พ. ยังมิได้ตรากฎ ก.พ. ตามความในมาตรา ๖๓ แห่ง
กฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางงานบริหารบุคคลและ
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ควรพิจารณาออกกฎ ก.พ. เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ ตาม
มาตรา ๖๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
วิธีการ การพิจารณามูลเหตุทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือ
ฝ่ายปกครองในการย้ายข้าราชการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับแก่ฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมตามระบบคุณธรรม (Merit System) อย่างแท้จริง และลดปัญหาการร้องทุกข์
และการฟ้องคดีของข้าราชการต่อศาลปกครองดังที่เกิดขึ้นจำนวนมากในปัจจุบัน

131

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

หนังสืออ้างอิง
ประวีน ณ นคร (๒๕๔๗) บันทึกประวัติข้าราชการพลเรือนและ ก.พ. กรุงเทพ:
บริษัทประชาชน จำกัด
ปราณี สุขศรี (๒๕๕๒) การคุ้มครองสิทธิของข้าราชการโดยศาลปกครอง: ศึกษาการอ้าง “เหตุผล”
ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ สารนิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หยุด แสงอุทัย (๒๕๔๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ กรุงเทพ:
ประกายพรึก
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (๒๕๔๗) หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
คู่มือการศึกษาวิชากฎหมาย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมยศ เชื้อไทย (๒๕๓๐) การกระทำทางปกครอง วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน)
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (๒๕๔๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรุงเทพ:
สดิการสำนักงาน ก.พ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำกระทรวง ประจำทบวง
ประจำกรม ประจำกอง หรือประจำจังหวัด

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2554

132

