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 ในวาระโอกาสข้ึนปใหม พทุธศักราช ๒๕๕๕ นี ้กองบรรณาธิการวารสาร “จลุนิต”ิ ขอกลาวคำวา 
“สวัสดีปใหม” กับทานผูอานทุกทานพรอมทั้งใครขอนำสารอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 
พทุธศกัราช ๒๕๕๕ จาก ฯพณฯ ประธานวุฒสิภา รองประธานวุฒสิภา คนท่ีหนึง่ รองประธานวุฒสิภา 
คนท่ีสอง และเลขาธิการวุฒสิภา เพือ่สงความปรารถนาดีมายังทานสมาชิกวฒุสิภา ขาราชการ ลกูจาง 
และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิภา ตลอดจนทานผูอานและพ่ีนองประชาชนทุกทาน
ในวาระโอกาสนี้ดวย 

 สำหรับ “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาโดยเห็นถึงความสำคัญของ
“หลักนิติธรรม” หรือ The Rule of Law อันเปนหลักการท่ีมีสาระสำคัญเก่ียวกับการปกครองโดย
กฎหมาย โดยการกำหนดใหบคุคลทกุคนมคีวามเสมอภาคกนัภายใตบทบญัญตักิฎหมาย และรฐับาลหรอื
ฝายปกครองก็จะตองอยูภายใตบงัคบัของกฎหมายเชนเดยีวกนั กลาวคอื จะตองไมกระทำการใดอันเปน
การกาวลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามอำเภอใจ ซึ่งเปนหลักการที่สอดคลองกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปกปองสทิธเิสรภีาพของประชาชน โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง นัน้ ไดบญัญตัใิหการปฏบิตัหินาทีข่องรฐัสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 
และตอมาไดมรีะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมหลกันติธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไดกำหนด
ใหมคีณะกรรมการอสิระวาดวยการสงเสรมิหลกันิตธิรรมแหงชาต ิหรอื “คอ.นธ.” ขึน้ เพือ่สงเสรมิใหมี
การใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาค และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กับทั้งเพื่อ
เสริมสรางความเชื่อมั่นในการใชกฎหมายของประเทศอันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข

 กองบรรณาธิการจึงไดทำการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการในประเด็น เรื่อง “หลักนิติธรรม
กับสภาพของสังคมประเทศไทย” จากศาสตราจารย ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา และ
ประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ และ ดร. พรสันต  เล้ียงบุญเลิศชัย 
อาจารยพเิศษคณะนติศิาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร เพือ่ใหทราบถงึองคความรูทางวชิาการเกีย่วกับ
ท่ีมาและความสำคัญของหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังกลาว

 ในสวนบทความทางวิชาการกฎหมายอ่ืน ๆ น้ัน ยังประกอบดวยบทความทางวิชาการดานกฎหมาย
เร่ือง “การถอดถอนบุคคลผูดำรงตำแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา”และบทความเร่ือง 
“หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม” สำหรับเนื้อหาในสวนอื่นก็ยังคงความเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการ
ดานกฎหมายท่ีเปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย กองบรรณาธิการ
ใครขอขอบคุณผูอานทุกทาน ที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ตลอดระยะเวลา ๘ ป 
ทีผ่านมาดวยดเีสมอมา และในโอกาสข้ึนปที ่๙ นี ้เราพรอมทีจ่ะทำหนาทีค่ดัสรรบทความและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการดานกฎหมายอันเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒสิภาเพื่อมานำเสนอ
ทานผูอานทุกทานตลอดไป

 กองบรรณาธิการ
 ธันวาคม ๒๕๕๔

บรรณาธิการแถลง
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ขอขอบพระทัยและขอบใจทานทั้งหลายเปนอยางยิ่ง 

ที่มีไมตรีจิตพรั่งพรอมกัน มาใหพรวันเกิด รวมทั้งใหคำมั่นสัญญา

โดยประการตาง ๆ. ขาพเจาขอสนองพรและไมตรีจิต ทั้งนั้น ดวยใจจริงเชนกัน. 

  ทานทั้งหลายในที่นี้ ผูอยูในตำแหนงหนาที่สำคัญ 

ทั้งฝายพลเรือนและทหาร ยอมทราบแกใจอยูทั่วกันวา ความมั่นคง

ของประเทศชาตินั้นจะเกิดมีขึ้นได ก็ดวยประชาชนในชาติอยูดีมีสุข 

ไมมีทุกขยากเข็ญ. ดังนั้น การใดที่เปนความทุกขเดือดรอนของประชาชน 

ทุกคนทุกฝายจึงตองถือเปนหนาที่ ที่จะตองรวมมือกันปฏิบัติแกไขใหเต็มกำลัง. 

โดยเฉพาะขณะนี้ ประชาชนกำลังเดือดรอนลำบากจากน้ำทวม 

จึงชอบที่จะรวมมือกันปดเปาแกไขใหผานพนไปโดยเร็ว และจัดทำโครงการ

บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน. อยางเชนโครงการตาง ๆ ที่เคยพูดไวนั้น 

ก็เปนการแนะนำ ไมไดสั่งการ แตถาปรึกษากันแลว เห็นวาเปนประโยชนคุมคา 

และทำได ก็ทำ. ขอสำคัญ จะตองไมขัดแยงแตกแยกกัน หากจะตองใหกำลังใจ

ซึ่งกันและกัน เพื่อใหงานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน คือความผาสุกของประชาชน 

และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ. 

  ขออำนาจแหงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทาน 

ใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย และอำนวยความสุขความเจริญ 

ใหแกทานทั่วกัน.

จรญ 

พระราชดำรัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม 

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
วันจันทร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ปปปปปรปปปป

นาจ หงคุ

ใหปปรราาศศจจาากกทุกกข ปรุุปราศศจจาากกททกกขข ปร

น เพื่อใหงงาานนที่ททำบร

แและคคววามมม่่ัันน

คณณพรระรัต

ปรราศจา

เพือใหงานทีทำ

แแล คววามม

ณณพพร

รา

ร

ใใใหหแ

ขขขอขขขขขออออออำำำำน

กข

า แแหหง

กข

ำำนาำำำนา

ภย

หแแกกกททาานนกกททททท

ภย

แแก านานน ทททาาาาานนกกแแแแกกกกก

รรรยยรรรร

รลลลลลรลลลล
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สารอำนวยพร
พลเอก ธีรเดช  มีเพียร

ประธานวุฒิสภา
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕



 ในโอกาสมงคลดิถขีึ้นปใหม พทุธศกัราช ๒๕๕๕ ผมขอเชญิชวนทานสมาชกิวฒุสิภา 
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพรอมใจกัน
ตั้งจิตอธิษฐาน นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั  สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศานวุงศทุกพระองค 
ขออานภุาพแหงคณุพระศรรีตันตรยัและสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ท้ังหลาย ไดโปรดอภบิาลประทานพร
ใหทุกพระองคทรงพระเจริญยิง่ยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ พระบารมีแผไพศาล ทรงสถิตเปนมิ่งขวัญปกเกลาปกกระหมอมปวงชาวไทย
ตราบนิรันดรกาล
 ในรอบปที่ผานมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุน
งานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาไดสำเร็จลุลวงตามเปาหมายอันเปนผลดีตอประเทศชาติ
บานเมืองและประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งเกิดจากความเสียสละและความรวมมือรวมใจ
ของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกทาน
ทีต่ั ้งใจปฏิบัติหนาที่โดยมิไดคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรือยอทอตอปญหาอุปสรรค 
แมในขณะทีต่องเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติหนาทีอ่ันเนื่องมาจากปญหา
วิกฤตการณทางธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัยก็ตาม
 ในโอกาสวันขึ ้นปใหมนี ้ ขออาราธนาอำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัง้หลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีปกเกลาแหงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพร
ใหทานสมาชิกวฒุสิภา ขาราชการ ลกูจาง และพนกังานราชการของสำนกังานเลขาธิการ
วุฒิสภาและครอบครัวทุกทานประสบแตความสุข ความสำเร็จ กอปรดวยจตุรพิธพรชัย
พรอมทัง้มีสุขภาพกายและใจที่เขมแข็งในการปฏิบัติหนาทีเ่พื่อประเทศชาติบานเมือง
และประชาชนตลอดไป

                                           พลเอก

  (ธีรเดช  มีเพียร)
  ประธานวุฒิสภา

ี ี ี

เนื่อง

ในโอกาสมง
ขาราชการ ลูกจาง
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สารอำนวยพร
นายนิคม  ไวยรัชพานิช

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕



 เนื ่องในโอกาสวันขึ ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕ กระผม
ขอสงความปรารถนาดีมายังสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งขาราชการ ลูกจาง 
และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอใหทุกทาน
พรอมทัง้ครอบครัวประสบแตความโชคดี  มีความสุข สมหวัง
ในสิ่งทีป่รารถนา ขอใหประเทศไทยอันเปนทีร่ักยิง่ของพวกเราทุกคน
มีความสงบ รมเย็นเปนสุข ประชาชนชาวไทยมีความรักใครปรองดอง
และประสานใจรวมกันเปนหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนาบานเมืองของเราใหมี 
ความมั่นคงและมีความเจริญกาวหนาตลอดไป

  (นายนิคม  ไวยรัชพานิช)
                         รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

เนื่อ

 เ
ขอสงคว
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สารอำนวยพร
นางพรทิพย  โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕



 เนื ่องในโอกาสวันขึ ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ดิฉัน
ขอกราบอาราธนาอำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท ัง้หลายในสากลพิภพ อีกทัง้พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม
แหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนินีาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหทานสมาชกิวฒุสิภา 
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตลอดจนครอบครัวทุกทาน จงประสบแตความสุข สดชื่น สมหวัง   
มีพลงักายและพลงัใจที่สมบรูณ มพีลงัที่จะรวมกนัสรางสิ่งท่ีด ีท่ีงดงาม
ใหแกสังคมและประเทศชาติตอไป

  (นางพรทิพย  โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา)
                               รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

เนื

ขอกรา
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สารอำนวยพร
นางนรรัตน  พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕


 ในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ดิฉันขอสงความสุข 
ความหวงใยและความปรารถนาดีดวยใจจริง มายังเพื่อนขาราชการ ลูกจาง 
พนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและครอบครัวทุกทาน
 ในรอบปที่ผานมานี้ บานเมืองของเราตองเผชิญกับปญหาการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศชาติ และภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ
วิกฤตปญหาอุทกภัย ซึ่งเราทุกคนตางไดตระหนักถึงสภาพปญหาทีเ่กิดขึ้น
ดังกลาว และตองขอขอบคุณทีทุ่กคนตางไดรวมแรงรวมใจกันฟนฝา
ตอวิกฤตปญหาในครั ้งนี ้ดวยความอดทนและเสียสละ ดวยการยึดมั ่น
แนวทางและหลกัการของความถกูตองดงีาม มคีวามสมคัรสมานสามคัคเีปน
นำ้หนึ่งใจเดยีวกนั จนสงผลใหภารกจิในดานตาง ๆ  ของสำนกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภาบรรลุผลสำเร็จตามความมุงหมายทุกประการ สำหรับปพุทธศักราช 
๒๕๕๕ นี้ ใครขอเปนกำลังใจใหเพื่อนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกทาน จงอดทน มุงมั่น ตั้งใจ เสียสละ 
สำนึกในหนาที่ความรับผิดชอบและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนางาน
ดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาใหสำเร็จลุลวงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และตามความคาดหวังของประชาชนตอไป
 ในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ท ัง้หลายในสากลพิภพ ตลอดจนพระบารมีอันแผไพศาล
แหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอย ู หัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหเพื่อนขาราชการ ลูกจาง 
พนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและครอบครัวทุกทาน 
จงประสบแตความสุข มีสุขภาพพลานามัยทีส่มบูรณแข็งแรงคลาดแคลว
จากภยันตรายทั้งปวง และมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานตลอดไป

   
  (นางนรรัตน  พิมเสน)
    เลขาธิการวุฒิสภา

เนื

 ใ
ความหวง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

 • บทนำบทสัมภาษณ  ........................................................................................................... ๑

  • ศาสตราจารย ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน  ........................................................................... ๓
  อดีตประธานรัฐสภา และ ประธานคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริม
  หลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.)

 • ดร. พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย  .......................................................................................  ๑๕
    อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ .......... ๒๙

บทความทางวิชาการ
 • เรื่อง การถอดถอนบุคคลผูดำรงตำแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา  ........  ๔๓ 
  โดย นายอนุรักษ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา และ
    ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา

 • เรื่อง “หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม” ............................................................................. ๔๙ 
  โดย รองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน อาจารยประจำคณะนิติศาสตร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
   กับการทรงใชพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ”  ........................................................... ๖๙

๓ ๔๓๙

สารบัญ
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๑๐๙๘๙

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....  ............................. ๘๑
 
แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
  และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ .................................................................... ๘๙ 

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ
 • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  เร่ือง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒
  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
  มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
  มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
  มาตรา ๕๘  มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗
  มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม  ..................................................๑๐๙ 
 • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอ 
  รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม  ..................................................  ๑๑๔

๑๒๙
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตำแหนง ..........................  ๑๑๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย ........................................  ๑๒๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  ..............................................................................  ๑๓๕

สารพันปญหากฎหมาย
 • มาตรการชะลอการฟอง : ทางเลือกและโอกาสของผูกระทำผิดอาญา  .......................  ๑๔๗

เกร็ดกฎหมายนารู
 • บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอย  ....................  ๑๕๕

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • “The Windmill Flood Risk Management : การจัดการอุทกภัยของประเทศ 

   เนเธอรแลนด” ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดนใตระดับน้ำทะเล  ................................  ๑๖๓

แนะนำเว็บไซต  ............................................................................. ๑๖๙

๑๕๕ ๑๖๓๑๓๕

สารบัญ
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑

บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓ วรรคสอง ไดบัญญัติให “การปฏิบัติหนาที ่

ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
และหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” อันถือเปน
ครั้งแรกทีไ่ดมีการบัญญัติคำวา “หลักนิติธรรม” ไวอยางชัดเจน
ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณสำคัญ
เพื่อวางกรอบในการปฏิบตัหินาท่ีของรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมท้ัง
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐนั้นจะตองเปนไปตาม 
“หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” การปฏิบัติหนาที่ทัง้หลาย
จะตองอยู บนพื ้นฐานของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้และใน
การบังคับใชกฎหมายจะตองเปนไปโดยถูกตองและเทีย่งธรรม 
สามารถอธิบายและใหเหตุผลได โดยจะใชอำนาจรัฐในลักษณะที่
ปราศจากบทบัญญัติแหงกฎหมายรองรับไมได

 อยางไรก็ดีหากเมือ่พิจารณาศึกษาจากเอกสารในชั ้น
การประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแมจะมีการอภิปราย
ถกแถลงระหวางความหมายของคำวา “หลกันิตธิรรม (The Rule of 
Law)” และ “หลักนิติรัฐ (Legal State)” อยูบางพอสมควรก็ตาม 
แตไมปรากฏวามีการอภิปรายในทางเนื้อหาสาระถึงความแตกตาง
ในรายละเอียดของหลกัการท้ังสองประการ คงมีเพยีงการอภปิรายวา
หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐนั้นมีความหมายกวางหรือแคบกวากัน
อยางไรเทานั้นและหากพจิารณาศกึษาเอกสารเจตนารมณรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ของคณะกรรมาธิการ
วสิามญับนัทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม 
สภารางรัฐธรรมนูญ ก็ไมปรากฏการอธิบายถึงความแตกตาง
ในรายละเอียดของหลักการทัง้สองเชนเดียวกัน คงมีเพียงการ
อธบิายวา “หลกันิตธิรรม (The Rule of Law)” มท่ีีมาจากหลกักฎหมาย
ของกลุมประเทศกฎหมายตามจารีตประเพณี (Common Law) 
สวน “หลักนิติรัฐ (Legal State)” มีทีม่าจากหลักกฎหมายของ
กลุ มประเทศกฎหมายลายลักษณอักษรหรือประมวลกฎหมาย 

อยางไรก็ดีหากเม่ือพิจารณาศึกษาจากเอกสารในช้ัน

“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคม 
 ประเทศไทย”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

(Civil Law) พรอมทั้งอธิบายวา “หลักนิติรัฐ (Legal State)” มีความหมายกวางครอบคลุมมากกวา 
“หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” โดยหลักการทั้งสองนี้มีความคลายคลึงกันอยู ๒ ประการ คือ
         ประการที่ ๑ ถาไมมีกฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ฝายปกครองไมมีอำนาจกระทำ
การใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถาดำเนินการไปแลวอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ประการที่ ๒ หลักที่วาเมื่อกฎหมายกำหนดขอบเขตไวเชนใด ฝายปกครองก็ใชกฎหมายไปตาม
ขอบเขตนั้น จะใชอำนาจเกินกวาที่กฎหมายบัญญัติไวไมได

จากผลการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดังกลาวคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๔ เห็นชอบใหตั้ง “คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ” (คอ.นธ.) 
ขึ้นมาเพ่ือดำเนินการศึกษาประเด็นปญหาเก่ียวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายท่ีไมสอดคลอง
กับหลักนิติธรรม รับฟงขอมูลและความเห็นจากผูที่เก่ียวของ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชน
และภาคสวนตาง ๆ  และสรางความตระหนกัใหกบัสงัคมเก่ียวกับหลกันติธิรรม รวมทัง้เสนอแนะแนวทาง 
มาตรการ และกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาตอคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมใหมีการ
ใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาคและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กับทั้งเพ่ือ
เสริมสรางความเชื่อมั่นในการใชกฎหมายของประเทศอันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข ทั้งน้ี 
ตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  

ดังนั้น เพื่อใหมีความรูความเขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับในเร่ืองของ “หลักนิติธรรม (The Rule 
of Law)” และ “หลักนิติรัฐ (Legal State)” ซึ่งถือวาเปนหลักการพื้นฐานที่สำคัญอันจะขาดมิได
สำหรับประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได
ดำเนินการสัมภาษณและรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ
อนัจะเปนประโยชนในประเดน็เรือ่ง “หลกันติธิรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย” จากผูทรงคุณวฒุิ
ที่มีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณทางดานกฎหมายอันประกอบดวยศาสตราจารย 
ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา และประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริม
หลกันติธิรรมแหงชาต ิและ ดร. พรสนัต  เลีย้งบญุเลศิชัย อาจารยพิเศษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทัง้นี ้
เพือ่ใหทราบถงึทีม่า แนวคดิ และพฒันาการของ “หลกันิตธิรรม” หรอื “The Rule of Law” ความเหมอืน
และความแตกตางกันระหวาง “หลักนิติธรรม” กับ “หลักนิติรัฐ” โดยเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบนัไดมกีาร
ดำเนินการที่สอดคลองกับหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด และจะมีขอสงัเกตเพ่ือเปนแนวทางหรือมาตรการใด
ทีจ่ะเสนอแนะตอองคกรหรือหนวยงานดังกลาวในการปฏิบตัหินาทีใ่หเปนไปตามหลักนติิธรรม ตลอดจน
จะมีกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการใชบังคับกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม
อยางไร ทัง้นี ้โดยทานผูอานสามารถตดิตามและศกึษารายละเอยีดในเรือ่งดงักลาวไดในจลุนติฉิบบันี ้ .
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงท่ีมา แนวคิด 
และพัฒนาการของ “หลักนิติธรรม หรือ The Rule of Law”

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : คำวา “หลักนิติธรรม 
หรอื The Rule of Law” สำหรบันกัศกึษากฎหมายหรอืนกักฎหมาย
ในสมัยปจจุบันนี้อาจจะไดทราบถึงทีม่า แนวคิด และพัฒนาการ
ของหลักนิติธรรม หรือ The Rule of Law พอสมควรหรืออาจจะ
ไดยินกันคุนหู แตสำหรับนักกฎหมายหรืออาจารยกฎหมายในสมัย
กอน ๆ ทีย่ังไมมีตำราหรือคำแปลทีช่ัดเจนมักจะใหความหมายวา
หมายถึง  “หลักแหงกฎหมาย”  หรือ  “หลักการปกครอง
ดวยกฎหมาย” จนกระทัง่ไดมีการบัญญัติคำวา “หลักนิติธรรม” 
ไวอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง วา “การปฏบิตัหินาท่ีของรฐัสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงาน
ของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” ซึ่งทราบวาในชั้นการประชุม
ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนั้น ไดมีการอภิปรายกัน
อยางกวางขวางในประเด็นวาจะใชถอยคำใดจึงจะมีความเหมาะสม
ระหวางคำวา “นิติรัฐ” กับคำวา “นิติธรรม” ซึ่งในที่สุดก็ไดมีมติให
ใชคำวา “หลักนิติธรรม” 

“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บานรวมฤดี 
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต และสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปริญญาเอก
ทางกฎหมายเอกชน (เกยีรตนิิยม) จากมหาวทิยาลยัปารสี, นติศิาสตรดษุฎบีณัฑิตกติตมิศกัดิ์ จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
รามคำแหง และมหาวทิยาลัยศรปีทุม, ปรญิญาบตัร (กติตมิศกัดิ)์ จากวทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร, ศาสตราจารยพเิศษทางนติศิาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอดีตประธานรัฐสภา ปจจุบันดำรงตำแหนง
ประธานคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.).

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน๑
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

จุลนิติ

การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง ไดบัญญัติ
ใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของ
รัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม จึงมีความจำเปนทีจ่ะตองสรางความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรมใหแกประชาชนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยางยิง่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้
องคกรตามรฐัธรรมนูญ และหนวยงานของรฐัทุกหนวยงาน ไดมีความรูและความเขาใจวาหลกันิตธิรรม
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในสากลหรือนานาอารยะประเทศนั้น มีหลักการหรือสาระสำคัญอยางไร ทั้งนี้ 
เพื่อปองกนัมิให “หลักนิตธิรรม” กลายเปนเพยีงถอยคำหรอืขอความคดิท่ีจบัตองมไิดหรอืถกูลดคณุคา
จากหลักการพื้นฐานในรัฐเสรีประชาธิปไตย ใหกลายเปนเพียงถอยคำทีใ่ชกลาวอางเพื่อสรางความ
ชอบธรรมของบุคคลบางฝายหรือคณะเทานั้น 

The Rule of Law หรือทีน่ักกฎหมายไทยเรียกวา “หลักนิติธรรม” เปนแนวคิดทีม่ีรากฐาน
มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ (Common Law) เปนหลักทีจ่ำกัดการใชอำนาจ
ของผูปกครองไมใหเกินขอบเขตและมีการปกครองภายใตกฎหมาย โดยนักนิติศาสตรชาวอังกฤษชื่อ 
A.V. Dicey๒ เปนผูนำคำน้ีมาใชในระบบกฎหมายอังกฤษ และไดอธบิายความหมายในแงมุมซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดประชาธิปไตยและการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนวา ความเปนสูงสุดของ
กฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมายคือลักษณะของรัฐธรรมนูญอังกฤษ นั่นคือ “หลักนิติธรรม” 
  จากการศึกษาตำรากฎหมายของนักวิชาการตาง ๆ แลว อาจกลาวไดวาหลักนิติธรรม หรือ 
The Rule of Law นั้น อยางนอยจะตองมีสาระสำคัญหรือมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปนี้

(๑)  การยึดหลักความเปนอิสระของตุลาการ
(๒) ประชาชนอยูภายใตกฎหมายเดยีวกันอยางเสมอภาค และไดรบัการคุมครองจากกฎหมาย

อยางทัดเทียมกัน

 ๒Albert Van Dicey ศาสตราจารยดานกฎหมายอังกฤษ และนักวิชาการดานรัฐธรรมนูญแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 
ผูเขียนหนังสือ An Introduction to the study of the Law of the Constitution (๑๘๘๕) ซึ่งไดถูกนำมาใชเปนสวนหนึ่งของ
รฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัรซึ่งเปนรฐัธรรมนญูท่ีไมเปนลายลกัษณอักษร (uncodifi ed British constitution) Albert Van Dicey 
เปนผูอธิบายถึงหลักนิติธรรม (Rule of Law) ใหผูคนไดรูจักแพรหลายในขณะนั้น (http://www.wikipedia.org). 
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(๓) มีเจตนารมณในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๔) การปกครองโดยยึดกฎหมายเปนใหญ และปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่เปนนิติรัฐ ทั้งนี้

กฎหมายนั้นจะตองเปนกฎหมายที่ยุติธรรม
(๕)  ศาลเปนสถาบันที่พึ่งสุดทายของประชาชน
(๖) ฝายบริหารตองบริหารภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองเคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมาย
(๗)  สงเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางบริสุทธิ์และยุติธรรม ปราศจากการ

แทรกแซงของฝายบริหารหรือกลุมอิทธิพลเพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แทจริงของประชาชน
(๘)  สงเสริมและสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
(๙)  สงเสริมและคุมครองหลักแหงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

 (๑๐) สงเสริมและพัฒนากฎหมายเพื่อสรางความสงบสุขใหแกประชาชนและสังคมสวนรวม
 (๑๑) ไมมีบุคคลใดอยูเหนือกฎหมาย

 เมื ่อพิจารณาถึงสาระสำคัญของหลักนิติธรรมดังกลาวและกลับมาพิจารณาบทบัญญัติ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ก็จะพจิารณาเหน็ไดวามีสาระสำคญัที่สอดคลอง
กับหลักนิติธรรมดวยเชนเดียวกัน ซึ่งนอกจากมาตรา ๓ วรรคสอง จะไดบัญญัติไวโดยชัดเจนแลว 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดใหการรับรองหลักนิติธรรมไวโดยทีบ่างทานอาจจะไมทราบวาเปนการ
รับรองเรื่องหลักนิติธรรม กลาวคือบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
ซึ่งไดมีการบญัญตัเิกี่ยวกบัเรื่องความเสมอภาค สทิธแิละเสรภีาพสวนบคุคล สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม 
สิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ
จากรัฐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน 
และสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตลอดจนไดบัญญัติใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื ่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ ้นเปนขอตอสู คดี
ในศาลได และยังไดมีการกำหนดเงื่อนไขการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ัฐธรรมนูญรับรอง
ไวดวย ซึ่งบทบัญญัติในหมวดนี้ลวนแตเปนไปตามหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพราะบทบัญญัติดังกลาว
มีเจตนารมณหรอืมุงสงเสรมิและคุมครองศกัดิ์ศรคีวามเปนมนษุย รวมทั้งการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชน ซึ่งเปนหลักการหรือสาระสำคัญของหลักนิติธรรมดวยเชนกัน ดังนั้น ถารัฐ
มีการดำเนินการที ่เปนการละเมิดศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 ถารฐัมกีารดำเนนิการที่เปนการละเมดิศกัดิ์ศรคีวามเปนมนษุย สิทธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว ไมวาจะโดยการตรากฎหมาย หรือ 
การบังคับใชกฎหมายลวนแลวแตถือวาการตรากฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาวไมไดเปนไปตามหลักนิติธรรมทั้งสิ้น

ถา
ของปร ช
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ที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว ไมวาจะโดยการตรากฎหมาย หรือการบังคับใชกฎหมายลวนแลวแต
ถือวาการตรากฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไมไดเปนไปตามหลักนิติธรรมท้ังส้ิน 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา “หลักนิติรัฐ” และ “หลักนิติธรรม” มีความเหมือน
และความแตกตางกันในหลักการและสาระสำคัญประการใดบาง

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : จากแนวคิดในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่ยอมรับวาประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตย และใหความสำคัญตอการคุมครองสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชน โดยไดนำหลักการดังกลาวไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุด 
ซึ่งประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือการที่จะทำใหแนวคิดในเรื่องดังกลาวเปนจริงไดนั้นจำเปนที่จะตอง
อาศยัแนวคดิหรอืหลกัการตาง ๆ  มาเปนเครือ่งมอืในการผลกัดนั ซึง่ “หลกัการปกครองภายใตกฎหมาย” 
หรือ “หลักนิติรัฐ” (Rechtstaat/legal state) เปนแนวคิดที่มีความสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนจริงตามเจตนารมณ

หลกันติริฐัไดมกีารรเิริม่และพฒันาขึน้ในกลุมประเทศซวิลิลอว (Civil Law) หรอืในภาคพืน้ยโุรป
เมื่อประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๙ โดยนักกฎหมายชาวเยอรมัน ซึ่งมีแนวความคิดวารัฐที่มีคุณสมบัติ
เปน “นิติรัฐ” คือรัฐที่ยอมลดตนเองลงมาอยูภายใตระบบกฎหมาย ในนิติรัฐอำนาจมหาชนทั้งหลาย
จะมีและใชไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายกำหนดใหอำนาจไว ในขณะที่ปจเจกชนก็มีชองทางในการฟองคดี
ตอองคกรตุลาการเพื่อตรวจสอบควบคุม หลักนิติรัฐตามแนวคิดของยุโรปเปนการเรียกรองให
องคกรผูใชอำนาจมหาชนทั้งหลายจะใชอำนาจไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายกำหนด หรือที่เรียกวา 
“ไมมีกฎหมาย ไมมีอำนาจ” และเมื่อใชอำนาจก็ตองใชโดยไมขัดตอกฎหมาย เปนการแปรสภาพจาก 
“อำนาจดั้งเดิมที่ไมมีขอจำกัด” (Puissance) ใหกลายเปน “อำนาจตามกฎหมาย” (Competences) 
ทั้งนี้ องคประกอบที่เปนสาระสำคัญของหลักนิติรัฐ ประกอบดวย

๑. หลักการแบงแยกอำนาจ ตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) จะตอง
จดัใหมกีารแยกใชอำนาจอธปิไตย เพือ่ใหเกดิหลกัประกนัในเรือ่งสทิธิเสรภีาพของประชาชน ไมใหองคกร
สถาบนัการเมอืง รฐัสภา รฐับาล ฝายปกครองหรอืศาลมอีำนาจบบีบังคบัประชาชนไดโดยพลการ จงึตอง
จดัใหมรีะบบการถวงดลุอำนาจ (check and balance) เพราะเปนทีย่อมรบัโดยทัว่ไปวา “บคุคลใดกต็าม
ที่มีอำนาจอยูในมือก็มักจะใชอำนาจเกินเลยอยูเสมอ เพื่อมิใหมีการใชอำนาจเกินขอบเขต จึงจำตองใช
อำนาจหยุดยั้งอำนาจตามวิถีทางแหงกำลัง” จากหลักนิติรัฐ การกระทำของรัฐตองชอบดวยกฎหมาย 
เพราะฉะนัน้จงึจำเปนตองมอีงคกรทีค่อยควบคุมความชอบดวยกฎหมายหรือมรีะบบการถวงดลุอำนาจ
เพื่อใหองคกรตาง ๆ นั้นอยูภายใตหลักนิติรัฐ 

๒. หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รัฐตองไมกระทำการใดที่จะเปนการกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถารัฐตองกระทำการใดที่จะเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ 
ประชาชนจะตองกระทำโดยผานกระบวนการของรัฐสภาที่เปนผูแทนของประชาชน เทานั้น ดังนั้น 
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เพื่อใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนจริง จึงตองมีหลักการที่เปนหลักประกัน เชน 
หลักการแบงแยกอำนาจดังกลาวขางตน หลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทำไดก็แตโดยอำนาจ
ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย หลกัการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพจะตองมผีลเปนการทั่วไปและไมมุงหมาย
ใหใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง หลักการใหระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอำนาจในการตรากฎหมายซึ่งจำกัดสิทธิและเสรีภาพ หลักการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพตองไมกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งหลักประกันในการใชสิทธิ
ทางศาลของประชาชน

๓. หลกัความชอบดวยกฎหมายของฝายตลุาการ หลักการขอนี้เปนความผูกพันตอกฎหมาย
ของฝายตุลาการที่ตองใชกฎหมายใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียม ตองไมพิจารณาพิพากษาคดี
ใหแตกตางจากบทบัญญัติแหงกฎหมายคือตองใชกฎหมายใหเปนไปตามองคประกอบและผลของ
กฎหมายในเรื่องนั้น ตองใชกฎหมายอยางเทาเทยีมกัน และตองใชดุลพนิจิโดยปราศจากขอบกพรองใด ๆ  
โดยฝายตลุาการตองใชกฎหมายที่องคกรนติบิญัญตัหิรอืรฐัสภาซึ่งเปนผูแทนของประชาชนเปนผูตราขึ้น 
และโดยเฉพาะบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทำไดแตเฉพาะเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญ

๔. หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำของฝายปกครอง หรือ หลักการกระทำ
ของฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย เปนหลกัการที่ทำใหองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองตองผกูพนัตน
ตอกฎเกณฑท่ีฝายนติบิญัญตัแิละกฎเกณฑท่ีตนเองตราขึ้น หลกัความชอบดวยกฎหมายของการกระทำ
ของฝายปกครองจะมีผลในทางปฏิบัติก็แตโดยการที่ระบบกฎหมายกำหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบ
การกระทำดังกลาวได และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำของฝายปกครองดังกลาว 
ประกอบดวยหลักการยอย ๒ ประการ คือ “หลักการกระทำทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย” และ 
“หลักไมมีกฎหมาย ไมมีอำนาจ”

๕. หลกัความเปนอสิระของพพิากษา การที่จะคุมครองสทิธิและเสรภีาพในความจรงิไดจะตอง
จัดใหมีองคกรชี้ขาดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่มีความอิสระในการตัดสินขอพิพาทของผูพิพากษา
อยางเตม็ท่ี มีความเปนอสิระจากฝายบรหิาร และฝายนติบิญัญตั ิซ่ึงไดแกศาลยุตธิรรมหรอืศาลปกครอง 
หรือศาลพิเศษอื่น 

 ๖. หลกัไมมกีฎหมาย ไมมคีวามผดิ ไมมโีทษ หลกัการขอนี้เปนหลกัประกนัในกฎหมายอาญา 
และยงัใชกบักรณโีทษปรบัทางปกครอง โทษทางวนิยัและขอบงัคบัขององคกรวชิาชพีดวย การกำหนดโทษ
จะตองกระทำโดยกฎหมายลายลักษณอักษรที่ผานกระบวนการของรัฐสภาเทานั้น ไมอาจจะกระทำ
โดยกฎหมายจารตีประเพณไีด และตองมคีวามชดัเจนแนนอน ประชาชนจะไดทราบวาพฤตกิรรมเชนใด
ท่ีกฎหมายบญัญตัเิปนความผดิ และควรจะปฏบิตัอิยางไร และหามมใิหออกกฎหมายยอนหลงัไปลงโทษ
หรือเพิ่มโทษ ยกเวนจะเปนคุณแกผูกระทำความผิดเทานั้น
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๗. หลักความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รากฐานแนวคิดของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 
ที่รัฐธรรมนูญเปนสัญญาประชาคมเปนกรอบวิถีชีวิตทางการเมือง จัดตั้งองคกรทางการเมือง แบงแยก
การใชอำนาจอธปิไตย และถวงดลุอำนาจระหวางองคกร จำกดัอำนาจรฐั และมกีารคุมครองสทิธิเสรภีาพ
ของประชาชน ดังน้ัน จึงทำใหรัฐธรรมนูญอยูในฐานะสูงสุด กฎหมายใดจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได 

หากจะพจิารณาระหวาง “หลกันติริฐั” กบั “หลกันติธิรรม” วามคีวามเหมอืนและความแตกตางกนั
ในหลักการและสาระสำคัญอยางไรบางน้ัน เม่ือพิจารณาจากเอกสารในช้ันการประชุมของคณะกรรมาธิการ
ยกรางรฐัธรรมนญูแมจะมกีารอภปิรายถงึคำวา “นติริฐั” และ “นติธิรรม” แตไมปรากฏวามกีารอภปิราย
ในทางเนื้อหาถึงความแตกตางของหลักการทั้งสองแตอยางใด คงมีแตการอภิปรายวาหลักการของ
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมน้ันมีความหมายกวางหรือแคบกวากันอยางไร และหากพิจารณาศึกษาเอกสาร
เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ได
บนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชมุ สภารางรฐัธรรมนญูแลว กไ็มไดอธบิายถงึ
ความแตกตางของหลักทั้งสองเชนเดียวกัน คงมเีพียงการอธิบายวา “หลักนิติธรรม” กับ “หลักนิติรัฐ” 
มีความคลายคลึงกัน ๒ ประการ คือ๓

ประการที ่๑ ถาไมมกีฎหมาย เจาหนาทีข่องรฐัหรอืเจาหนาทีฝ่ายปกครองไมมอีำนาจกระทำการ
ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถาดำเนินการไปแลวอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ประการที ่๒ หลกัที่วาเมือ่กฎหมายกำหนดขอบเขตไวเชนใด ฝายปกครองกใ็ชกฎหมายไปตาม
ขอบเขตนั้น จะใชอำนาจเกินกวาที่กฎหมายบัญญัติไวไมได

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงที่มา แนวคิด และพัฒนาการระหวาง “หลักนิติธรรม” กับ 
“หลักนิติรัฐ” แลว อาจจะสรุปความแตกตางของระหวางหลักการทั้งสองไดดังนี้

๑. พิจารณาจากตนกำเนิด ขอความคิดเรื่อง “นิติรัฐ” มีวิธีการศึกษาตั้งตนเริ่มจากรัฐ 
และสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับกฎหมายนั่นเอง ในขณะที่ขอความคิดเรื่อง “นิติธรรม” นั้น
มีตนกำเนิดจากความหวั่นเกรงการใชอำนาจโดยมิชอบของรัฐ หลักนิติธรรมจึงมุงหมายไปที่
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน ดังนั้น อาจกลาวไดวา หลักนิติรัฐเปนมุมมองจากรัฐ 
แตหลักนิติธรรมเปนมุมมองจากปจเจกชน  

 ๒. พิจารณาทางเนื้อหาสาระ หลักนิติรัฐเปนกรณีที่รัฐยอมตกลงมาอยูภายใตกฎหมาย 
เปนเรื่องของโครงสรางลำดับชั้นทางกฎหมาย เปนเรื่องของหลักความชอบดวยกฎหมายที่สถาปนา
ใหกฎหมายเปนทั้งที่มาและขอจำกัดของอำนาจมหาชน เปนเรื่องการแบงแยกอำนาจอยางสมดุล 
และเปนเรื่องบทบาทขององคกรตุลาการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญและความชอบ
ดวยกฎหมาย ในขณะที่หลักนิติธรรมนั้น ถูกสรางขึ้นมาตามแนวคิดเสรีนิยม เพื่อคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนใหพนจากการใชอำนาจตามอำเภอใจของรัฐ ดังนั้น อาจกลาวไดวา 
หลกันติริฐัของภาคพืน้ยโุรป เนนทีร่ปูแบบ / โครงสราง และวธิกีารในการไปใหถงึเปาประสงค ในขณะที่
หลักนิติธรรมของแองโกลแซกซอนเนนที่เนื้อหา และกระบวนการ

  ๓โปรดดู คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ, 
“เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, ๒๕๕๐, หนา ๓. 
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๓. พิจารณาจากสกุลกฎหมาย หลักนิติรัฐกำเนิดและพัฒนาในสกุลกฎหมาย Romano 
-Germanic ซึ่งยอมรับการแบงแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ยอมรับความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ มีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร ในขณะทีห่ลักนิติธรรมกำเนิดในสกุลกฎหมาย
แองโกลแซกซอน ซึ่งไมมีการแบงแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ไมมกีารแบงแยกศาลยุตธิรรม
และศาลปกครอง และยอมรับความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Suprematie du Parlement)

ท่ีกลาวมาในเบ้ืองตนน้ันเปนเรื่องในทางวชิาการ ซ่ึงในปจจุบนัอาจารยหรอืนักวชิาการทางดาน
กฎหมายก็ยังมีความเขาใจหรือความคิดเห็นทีไ่มตรงกัน อยางไรก็ตาม หลักการทัง้สองนั้นตางก็มี
ความคลายกันทีต่องการผดุงความยุติธรรมหรือตองการใหการปกครองประเทศมีความสงบเรียบรอย 
เพราะในยุคสมัยทีป่ระเทศตาง ๆ ปกครองโดยระบอบเผด็จการ หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
จะไมมีองคกรของประชาชนเพื่อมาทำหนาทีใ่นการตรากฎหมาย ดังนั้นการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ
กบัประชาชนกจ็ะกระทำโดยผูใชอำนาจปกครองประเทศในขณะนั้นแตเพยีงผูเดยีว เชน ในกรณกีารปฏวิตัิ
หรือรัฐประหารก็จะมีการลมลางสถาบันนิติบัญญัติทัง้หมด แลวกอตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อทำหนาทีแ่ทน
ซึ่งอาจเรียกวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสภาปฏิรูป ชวงเวลานั้นถือวาเปนการปกครองประเทศโดย
ไมเปนไปตามหลักนิติรฐัหรอืนิติธรรม ถงึแมในขณะน้ันการปกครองประเทศโดยมกีารบงัคบัใชกฎหมาย
ก็ตาม เพราะถึงแมจะมีการปกครองประเทศโดยใชกฎหมายแตเปนกฎหมายทีไ่มไดออกโดยผาน
ความเห็นชอบขององคกรทีม่าจากประชาชน กลาวคือ หลักนิติรัฐและนิติธรรมจะเกิดขึ้นอยางแทจริง
ไดเฉพาะแตในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
เปนของประชาชนเทานั้น 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมท้ังองคกรตามรฐัธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบันมีการดำเนนิการ
ทีส่อดคลองกับหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ 

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : แมรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั มาตรา ๓ วรรคสอง จะไดบญัญตัิ
ใหการปฏิบัติหนาท่ีของรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมท้ังองคกรตามรฐัธรรมนูญ และหนวยงานของรฐั
ตองเปนไปตามหลักนิติธรรมก็ตาม ประเด็นทีค่วรพิจารณาเปนลำดับแรกคือองคกรตาง ๆ ทีก่ลาวมา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมมากนอยแคไหนเพียงใด และการทีจ่ะพิจารณาวาองคกร
ดังกลาวมีการดำเนินการทีส่อดคลองกับหลักนิติธรรม หรือไม เพียงใด นั้น ใหพิจารณาดูวาการ
ปฏิบัติหนาทีข่ององคกรดังกลาวขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวดตาง ๆ หรือไม ถา
มีการปฏิบัตหินาท่ีไมเปนไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวกบัสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนแลว ตองถือวาการปฏิบัติหนาทีนั่ ้นไมสอดคลองหรือขัดกับหลักนิติธรรม ทั้งนี้ 
เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น หากพิจารณาในภาพรวมโดยเฉพาะในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
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ของปวงชนชาวไทย มีความเหน็วาไดมกีารบญัญตัริบัรองหลกันิตธิรรมไวตามหลกัสากลหรอืในลกัษณะ
เชนเดียวกันกับนานาอารยประเทศ

ประเด็นสำคัญเราตองไมลืมวา ประเทศทีจ่ะดำเนินการตามหลักนิติธรรม โดยเฉพาะตาม
หลักนิติธรรมสากลไดจะตองเปนประเทศทีม่ีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศที่ไมมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะอางวาเปนประเทศท่ีใชหลักนิติธรรมนาจะยาก สำหรับประเทศท่ี
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยไมวาจะเปนระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบใด กลาวคือ แบบระบบรัฐสภา 
(Parliamentary system) แบบระบบประธานาธิบดี (Presidential system) หรือแบบระบบ
กึ่งประธานาธิบดี หรือระบบกึ่งรัฐสภา (semi - Presidential or semi - Parliamentary system) 
ทั้งนี้ โดยพื้นฐานจะตองยอมรับระบอบประชาธิปไตยเสียกอน ถาไมอยางนั้นหลักนิติธรรมตาม
แบบสากลคงจะเกิดขึ้นไมได 

หากเรายอมรับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว จะตองเขาใจความหมายของ
ระบอบประชาธิปไตยดวยวา ระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพื ่อประชาชน หรือการปกครองทีอ่ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน 
พระมหากษัตริยทรงใชอำนาจนีโ้ดยผานทางรัฐสภาซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีซึ่งเปน
องคกรฝายบรหิาร และตุลาการซึ่งเปนองคกรวนิจิฉยัชี้ขาดคดเีทานั้น หมายความวาระบอบประชาธปิไตย
ทีแ่ทจริงนัน้ ถาหากจะเปรียบเทียบกับถนน เราจะมีชองจราจรสำหรับรถแลนไวเพียง ๓ ชองทาง
หรือเลนเทานั้น คือ องคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นอกจากนั้นหากจะเกิดองคกรอะไรตาง ๆ 
ขึ้นมาใหมจะตองเกาะเกี่ยวหรือพึ่งพิงอยูกับชองจราจร ๓ เลนนี้เทานั้น 

เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผานมาหรือแมกระทั่งในปจจุบัน การที่ฝายตุลาการไดออกมาดำเนินการ
ท่ีเก่ียวของกบัการเมือง หรอืท่ีเรยีกวา “ตลุาการภวิฒัน” จงึไมนาจะเปนการดำเนินการท่ีสอดคลองกบั
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศไทย หรือเปนการ
ดำเนินการทีไ่มสอดคลองกับหลักนิติธรรมทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง เพราะ
ถาเปรียบเทียบกับรถยนตทีแ่ลนอยูบนถนนก็เทากับวาตุลาการออกมาแลนนอกเลนของตนเอง 
ซึ่งเราลองหลับตานึกภาพดูวา ถาตุลาการออกมาแลนในเลนของฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติอะไร
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จะเกิดขึ ้น แตถาเปนกรณีฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัตินั ้น ในบางครั ้งก็สามารถทีจ่ะขามเลน
หรือครอมเลนกันไดตามกฎหมาย เพราะวาองคกรทัง้สองดังกลาวตางมีทีม่าซึ่งมีความยึดโยงจาก
ประชาชนเชนเดยีวกนั แตฝายตลุาการไมไดมีท่ีมาซึ่งมีความยึดโยงจากประชาชนแตอยางใด เพราะฉะนั้น
ฝายตุลาการจะตองแลนในเลนของตนเองอยางเครงครัด ถาฝายตุลาการออกมาแลนนอกเลน 
ไมเครงครัดตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรมแลว องคกรอืน่ ๆ ของประเทศคงไมมีทางทีจ่ะเคารพใน
หลักนิตธิรรมได ประเดน็น้ีตองพจิารณาเพื่อหาทางท่ีจะตองทำความเขาใจและแกไขกันวา เมื่อเรายอมรบั
วาการปกครองของประเทศที่เหมาะสมทีสุ่ดในปจจุบันนี้คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฝายตุลาการควรจะกลับไปทำหนาทีข่องฝายตุลาการใหเปน
ทีพ่ึ่งสุดทายของประชาชน ถาฝายตุลาการเขามายุงเกี่ยวกับการเมืองซึ่งเปนของรอนก็อาจจะไดรับ
ผลกระทบหรือไดรับอันตรายได 

หากพิจารณาถึงฐานะของฝายตุลาการเปรียบเทียบกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารแลว 
จะเหน็วาฝายตลุาการจะมีฐานะท่ีพเิศษมากกวา เพราะมีบทบญัญตัขิองกฎหมายเกี่ยวกบัเรื่องการละเมดิ
อำนาจศาลคุมครอง๔ โดยมีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท ซึ่งผูพิพากษา
หรือตุลาการทีน่ัง่พิจารณาคดีนัน้มีอำนาจไตสวนและสั่งลงโทษไดเอง โดยไมตองผานกระบวนการ
ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเปนวิธีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แตอยางใด ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ
แสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสำเร็จราชการแทนพระองค 
หรือคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ที่จะตองมีการดำเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา โดยจะตองดำเนนิการผานตำรวจ 
พนักงานอัยการ และศาล เปนผู พิจารณาและลงโทษ แลว จะพิจารณาเห็นไดวาเปนเรื ่องทีม่ี
ความแปลกประหลาดยิง่นัก และประเด็นเรื่องนี้ก็สมควรทีจ่ะตองมีการแกไขใหมีความสอดคลอง
กับหลักสากลมากยิง่ขึ้น นอกจากนี้ ในปจจุบันการปฏิบัติหนาทีห่รือการใชอำนาจของศาลปกครอง 
มีความเห็นวาอาจมีการดำเนินการทีไ่มสอดคลองกับหลักนิติธรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใชอำนาจ
ในการพิจารณา เชน การใชอำนาจเขาไปพิจารณาคดีทีค่วรจะอยูในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม 
หรือใชอำนาจเขาไปพิจารณาในเรื่องที่เปนการกระทำทางรัฐบาล (acte de gouvernement) โดยแท 
เปนตน ดังนั้น อาจมีความจำเปนตองแกไขกฎหมายเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลปกครองใหชัดเจน 
เปนไปตามหลักนิติธรรม และเปนไปตามหลักของการจัดตั้งศาลปกครองที่แทจริงดวย 

 ถาตลุาการออกมาแลนในเลนของฝายบรหิาร หรอืฝายนติบิญัญัตอิะไรจะเกดิขึ้น 
แตถาเปนกรณีฝายบรหิารกบัฝายนิตบัิญญัตน้ัิน ในบางคร้ังก็สามารถท่ีจะขามเลนหรอื
ครอมเลนกันไดตามกฎหมาย เพราะวาองคกรท้ังสองดังกลาวตางมีท่ีมาซ่ึงมีความยึดโยง
จากประชาชนเชนเดียวกัน

ถา
เปนกแตถา

วามยดโยง

 ๔โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐ – ๓๓ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการคุมครองกระบวนการยุติธรรม
ในศาล.
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ตัวอยางสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการของหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนไปตามหลักนิติธรรม
ในสังคมไทยในปจจุบันที่เห็นไดชัดคือ กรณีผูขับขี่รถจักรยานยนตจำนวนกวา ๑๐ ลานคนทั่วประเทศ 
ไมไดรับความเปนธรรมจากตำรวจจราจรทีต่ั ้งดานเพื ่อกวดขันวินัยจราจร เนื ่องจากทีผ่านมา
ไดมีการรองเรียนจากประชาชนเปนจำนวนมากวา มีตำรวจจราจรตั้งดานเพื่อรีดไถเงินจากผูขับขี่
รถจักรยานยนต โดยการกลาวหาหรือตั้งขอหาดานจราจรทีไ่มเปนธรรม มีการยึดใบอนุญาตขับขี่ 
ยึดกญุแจรถ และมีการเรยีกเงนิอีกดวย ซึ่งสาเหตท่ีุตำรวจจราจรตองกระทำเชนนี้เพราะมีความเดอืดรอน
ในการดำรงชีพเนื่องจากเงินเดือนนอย ประกอบกับผูบังคับบัญชามีนโยบายวาจะตองหาเงินรายได
จากคาปรบัใหไดมากท่ีสดุในแตละเดอืน นอกจากน้ียังมปีญหาเกี่ยวกบัการซ้ือขายตำแหนง การแตงตั้ง
โยกยายขาราชการท่ีไมเปนธรรม มีนักการเมืองเขามาแทรกแซงกาวกายในการแตงต้ังโยกยายขาราชการ
ทุกระดบั ดงัน้ัน ตราบใดท่ีเรายังไมสามารถแกไขปญหาหรอืใหความยุตธิรรมแกขาราชการหรอืเจาหนาท่ี
ในภาครัฐไดแลว เขาจะอำนวยความยุติธรรมหรือใหความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางไร

จุลนิติ : ทานคิดวาจะมีแนวทางหรือมาตรการใดทีจ่ะเสนอแนะตอองคกร
หรอืหนวยงานดงักลาวในการปฏิบตัหินาท่ีตามหลกันติธิรรม และจะมีกระบวนการในการ
ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายทีไ่มสอดคลองกับ
หลักนิติธรรมอยางไร

 ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : การจะเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการตอองคกร
หรือหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักนิติธรรม ในเบ้ืองตนจะตองมีการทำความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมายหรอืขอบเขตของหลักนิตธิรรมตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง เสยีกอน เพราะหากไมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักนติธิรรมแลว การท่ีจะปฏบิตัหินาท่ีใหเปนไปตามหลกันติธิรรมคงเปนเรื่อง
ลำบาก ดงัน้ัน อยากทำความเขาใจแบบงาย ๆ  วา ตามหลกันติธิรรมนั้น บานเมอืงตองปกครองโดยกฎหมาย 
และกฎหมายทีใ่ชปกครองตองเปนกฎหมายทีดี่และมีความเปนธรรม คำวากฎหมายทีดี่คือกฎหมาย
ทีไ่มขัดตอหลักนิติรัฐหรือนิติธรรม กฎหมายนั้นตองใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามทีร่ัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว หากกฎหมายฉบับใดออกมาขัดตอหลักการดังกลาว คือไปละเมิด
สิทธิและเสรีภาพทีร่ัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว หรือกฎหมายทีใ่ชบังคับในเรื่องความสัมพันธหรือ
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นิติสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชนดวยกันแตกลับไปบัญญัติใหมีโทษทางอาญา และในปจจุบัน
ก็มีอยูหลายฉบับทีก่ำหนดใหมีโทษอาญา เชน การกำหนดใหการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการ
ออกเช็คโดยไมมีเงินพอชำระหน้ีตามเช็คมีความผิดอาญา เปนตน นอกจากน้ี ยังมีการกำหนดใหเร่ืองท่ี
เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนซ่ึงไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ เชน การกำหนดใหการชำระภาษีลาชาหรือการ
ตออายุใบอนุญาตลาชา เปนความผิดอาญา เปนตน ซ่ึงการกำหนดโทษอาญาอันมีผลเปนการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยไมคำนึงถึงเน้ือหาของเร่ือง ความรายแรงของการกระทำความผิดท่ีมีตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ
ดังกลาว เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร จึงเปนกฎหมายทีไ่มเปนไปตาม
หลักนิติธรรม กรณีการออกกฎหมายเพื่อใหมีผลยอนหลัง หรือการออกกฎหมายเพื่อเอาผิดกับบุคคล
ซึ ่งไมมีสวนรู เห็นในการกระทำความผิดของบุคคลอืน่ก็เชนเดียวกัน ลวนแลวแตไมเปนไปตาม
หลักนิติธรรมซึ่งมีความจำเปนที่จะตองแกไขปรับปรุง  

อยางไรกต็าม การเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการตอองคกรหรอืหนวยงานเกี่ยวกับการปฏบิตัิ
หนาทีต่ามหลักนิติธรรม รวมทัง้การดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ทีไ่ดกลาวมาแลว
ในเบ้ืองตนน้ัน จะตองดำเนินการดวยความนุมนวล คอยเปนคอยไป ยึดหลกัท่ีจะไมทำรายหรอืทำลายใคร 
โดยการจดัทำขอเสนอแนะไปยังองคกรตาง ๆ  ไมวาจะเปนฝายนิตบิญัญตั ิฝายบรหิาร และฝายตลุาการ 
วาสิง่ทีก่ำลังดำเนินการอยูนัน้เปนไปตามหลักนิติธรรมหรือไม และควรจะตองมีแนวทางในการแกไข
อยางไร บางเรื่องอาจมีความจำเปนทีจ่ะตองแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวของ ทั้งนี้ 
เพราะความยุตธิรรมในสงัคมไทยจะเกดิขึ้นไดกต็อเม่ือกฎหมายท่ีออกมาใชบงัคบักบัประชาชนทุกฉบบั
จะตองเปนไปตามหลักนิติธรรม คือตองเปนกฎหมายทีด่ี กฎหมายทีไ่มขัดตอหลักนิติธรรม เชน 
การตรากฎหมายทีข่ัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถือวาเปนกฎหมายทีข่ัดตอหลักนิติธรรม
ไมอาจที่จะใชบังคับได 

อยางไรกต็าม มีความเหน็วาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัยังมบีางมาตราท่ีขดัหรอืแยง
ตอหลักนิติธรรมเสียเอง เชน บทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทีบั่ญญัติใหการกระทำความผิดของบุคคล
คนเดียวนำไปสูการยุบพรรคการเมืองทัง้พรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลทีเ่ปนกรรมการ
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

จุลนิติ

บรหิารพรรคดวย แมบคุคลนัน้จะไมไดกระทำความผดิกต็าม หรอืบทบญัญตัใินมาตรา ๓๐๙ ทีบ่ญัญตัใิห
การกระทำทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการกระทำทีไ่ดรบัรองไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ แมจะกระทำตอไปในอนาคต 
ก็มีการรับการรับรองไวลวงหนาแลววาชอบดวยรัฐธรรมนูญ มิพักตองคำนึงวาการกระทำนั้นจะ
ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งเปนการขัดตอหลักนิติธรรมอยางยิ่ง เพราะไมมีกฎหมายของประเทศ
ที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่ไหนในโลกที่จะนิรโทษกรรมใหกับการกระทำที่ผิดตอกฎหมาย
หรือขัดตอรัฐธรรมนูญในลักษณะเชนนี้ แลวก็เปนการนิรโทษกรรมลวงหนา และในหลายมาตรา
ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็มีความสับสนที่สุด กลาวคือบางมาตราก็ใหความเคารพนับถือใน
หลักนิติธรรมอยางมาก แตในหลายมาตราก็ทำลายหลักนิติธรรมเสียเอง ซึ่งมีความจำเปนตองแกไข
หรือปรับปรุงใหมโดยวิถีทางประชาธิปไตย 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : การท่ีจะปกครองประเทศโดยหลักนิติธรรม ในเบ้ืองตน
จะตองทำความเขาใจในหลักนิติธรรมใหถองแทเสียกอน ทั้งฝายผูบังคับใชกฎหมาย อาจารย
หรอืนกัวชิาการผูสอนวิชากฎหมาย รวมท้ังประชาชนผูถกูบงัคบัใหปฏบิตัติามกฎหมาย จะตองมีความรู
ความเขาใจในหลักนิติธรรม การที่จะปกครองโดยหลักนิติธรรมไดนั้นกฎหมายจะตองไมขัดกับ
หลักนิติธรรมเสียเอง นอกจากนี้แลวผูบังคับใชกฎหมายจะตองบังคับใชกฎหมายดวยความยุติธรรม 
คำวาดวยความยุติธรรมคือปราศจากอคติทั้งปวง ถาใชกฎหมายโดยมีอคติแลวความยุติธรรมเกิดขึ้น
ไมได และความยุติธรรมจะมีสองมาตรฐานไมได คนทุกคนตองเทาเทียมกัน อันน้ีเปนไปตาม
หลักนิติธรรม สรุปคือการปกครองประเทศตองปกครองโดยหลักนิติธรรมและตามทำนองครองธรรม 
อะไรที่มีความรูสึกวาไมเปนไปตามทำนองครองธรรมอันนั้นถือวาผิดหลักนิติธรรมแลว เมื่อผิดแลว
ใครเสียหาย ประชาชนเปนผูเสียหายหรือไดรับความเดือดรอน สงผลทำใหประชาชนเกิดความทุกข 
ซึ่งความทุกขของประชาชนก็คือความทุกขของแผนดิน ทั้งนี้ ในฐานะที่ผมไดรับแตงตั้งเปน
ประธานคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ หรือ “คอ.นธ.” ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมหลักนิตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ กจ็ะเปนสวนหน่ึงทีจ่ะผดุงหลักนิตธิรรม
และสงเสรมิใหมกีารใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาคและคุมครองสทิธิเสรภีาพของบคุคล 
อันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข โดยจะดำเนินการรับฟงขอมูลและความเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 
โดยเนนการมสีวนรวมของสาธารณชนและภาคสวนตาง ๆ  และสรางความตระหนกัใหกบัสงัคมเกีย่วกบั
หลักนิติธรรม คณะกรรมการชุดนี้จะพยายามสลายหรือคลายความทุกขของประชาชนเทาที่จะทำได 
เพราะถือวาเปนการตอบแทนคุณแผนดิน 

 การท่ีจะปกครองโดยหลักนิติธรรมไดน้ันกฎหมายจะตองไมขัดกับหลักนิติธรรม
เสียเอง นอกจากน้ีแลวผูบังคับใชกฎหมายจะตองบังคับใชกฎหมายดวยความยุติธรรม 
คำวาดวยความยุติธรรมคือปราศจากอคติทั้งปวง ถาใชกฎหมายโดยมีอคติแลว
ความยุติธรรมเกิดขึ้นไมได และความยุตธิรรมจะมีสองมาตรฐานไมได

กา
อง น

 
เสียเอ

อคตแลว
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงทีม่า แนวคิด 
และพัฒนาการของ “หลักนิติธรรมหรือ The Rule of Law”

ดร.พรสันตฯ : กอนทีจ่ะกลาวถึงทีม่าของแนวคิด
และวิวัฒนาการของหลักนิติธรรมนั้น ผมตองขออนุญาตทีจ่ะกลาว
ในเบื้องตนนี้กอนวา จริง ๆ แลว คำวา “นิติธรรม” (Rule of Law)  
กบั “นติริฐั” (Legal State) ในทางนิตศิาสตรน้ันมีความแตกตางกนั
ในเชิงหลักการ โดยสืบเนื ่องมาจากเรื ่องของประวัติศาสตร
และวิวัฒนาการซึ่งมีทีม่าจากตางทีต่างถิ่นกัน แตเมื่อจะกลาวหรือ
พดูถงึในทางปฏบิตัแิละในศาสตรอ่ืน ๆ  อาจมองวาเปนคำ ๆ  เดยีวกนั
ซึ่งสามารถใชแทนกันได โดยสงัเกตเหน็ไดจากคำพดูของนักการเมอืง
บาง ชาวบานทั่ว ๆ ไปบาง หรือแมกระทั่งนักกฎหมายเอง ก็ใชคำวา 
“นิติรัฐนิติธรรม” ควบคูกันอยูเสมอ จึงทำใหบุคคลทัว่ไปเขาใจ
ไปโดยปริยายวาทั้ง “นิติธรรม” และ “นิติรัฐ” เหมือนกัน และเมื่อ
ครั ้งท ีม่ีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  คือรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการถกเถียงกัน
พอสมควรในประเด็นความแตกตางของหลักนิติธรรมและนิติรัฐ 
วาควรจะเลอืกใชคำใดระหวางคำวา “นติริฐั” (Legal State) กบัคำวา 
“นิติธรรม” (Rule of Law) สุดทายแลวก็เลือกทีจ่ะใชคำวา 
“นิตธิรรม” ดงัท่ีปรากฏอยูใน มาตรา ๓ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูฯ๒ 
ซึ่งเหตุผลหนึง่ทีค่ณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หยิบยกขึ้น

“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

เม่ือวันศุกรท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ นิตศิาสตรบัณฑิต, นิตศิาสตรมหาบณัฑิต (คะแนนดเีลศิ) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั, M.L.I., S.J.D. University of Wisconsin-
Madison Law School, USA, อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.      
 ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”

ดร.พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย๑
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

จุลนิติ

มาสนับสนนุกค็อื คำวา “นิติธรรม” เปนคำท่ีคุนเคยในสงัคมไทยมากกวา “นติริฐั” กอปรกบัในทางเน้ือหา
มิไดแตกตางกันมากมายนัก 

ฉะนัน้ผมจึงขอกลาวถึงหลักนิติธรรมโดยภาพรวมเพื ่ออธิบายใหเขาใจไดโดยงายวา 
“หลักนิติธรรม” ก็คือ หลักการที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเพือ่จำกัดการใชอำนาจของรัฐ (Limited 
Government) ทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตรเมื่อครั้นทีผู่ปกครองประเทศรวมศูนยการใช
อำนาจไวแตเพียงผูเดียว ไมมีใครสามารถทีจ่ะเขาไปควบคุมหรือตรวจสอบไดเลย อันมีลักษณะของ
รปูแบบการปกครองท่ีเรยีกวา “ระบอบการปกครองแบบอำนาจนยิม” (Authoritarianism) กลาวคือ 
เมือ่คนใดคนหนึง่มีอำนาจอยางลนพนแลว โดยธรรมชาติของอำนาจยอมทำใหลุแกอำนาจอันนำไปสู
การใชอำนาจตามอำเภอใจ โดยไมไดคำนึงถึงบุคคลอื่นวาการใชอำนาจของตนจะเขาไปลวงละเมิด
สิทธ ิเสรีภาพของผูอ่ืนหรอืไมประการใด อีกท้ังยังเปนการใชอำนาจแบบเบด็เสรจ็เดด็ขาดน้ันชวยเหลอื
พวกพองของตน โดยมิไดคดิคำนึงถงึประโยชนสวนรวม โดยมาตรการท่ีผูปกครองอำนาจนิยมในสมัยนั้น
นิยมใชกันมากทีสุ่ด เชน การสัง่ประหารชีวิต การสั่งจำคุกโดยไมผานกระบวนการพิจารณาของศาล 
การสั่งขึ้นคาภาษีอากรตามอำเภอใจโดยมิไดรับความยินยอมจากรัฐสภา ฯลฯ   

เมือ่มีขอเท็จจริงปรากฏขึ้นตามทีไ่ดกลาวมา จึงนำไปสูแนวคิดในการ “กำกับการใชอำนาจ
ของผูปกครอง” ซึ่งในสมัยกอนก็คือ “พระมหากษัตริย” ใหใชอำนาจอยูในกรอบหรือหลักเกณฑ
ทีอ่อกโดยความยินยอมของประชาชนซึ่งก็คือ “รัฐสภา” นั่นเอง ดังนั้น จึงเห็นไดวาลักษณะของ
การปกครองตามแนวคิดนี้เปนการปกครองโดยกฎหมาย หาใชการปกครองโดยตัวมนุษยแตอยางใดไม 
(Government of Laws not of Men) จึงนำไปสูการอธิบายถึงหลักการของหลักนิติธรรมวา คือ 
การปกครองที่ยึดกฎหมายเปนใหญ เปนสรณะ (Supremacy of Laws) และดวยหลักการนี้จึงนำไป
สูวลีทีน่ักกฎหมายคุนเคยและใชกันอยางติดปากวา “หลักความชอบดวยกฎหมาย” หรือ Legality 
นัน่เอง คำถามก็คือวา ทัง้หมดนีถู้กคิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคใด ทำไมจึงตองจำกัดและกำกับการ
ใชอำนาจรฐั คำตอบกค็อื เพื่อเปนการรับรองและคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนมิใหถกูลวงละเมดิ 
นี่ก็คือหัวใจของหลักนิติธรรม    
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

กอนทีจ่ะเกิดแนวคิดทีว่า “การปกครองโดยกฎหมาย มิใชโดยตัวมนุษย” มีการถกเถียงกัน
เปนอยางมากวาตกลงแลวการปกครองทีด่ีควรยึดตัวบุคคลเปนหลัก หรือยึดตัวบทกฎหมายเปนหลัก 
ซึ ่งตรงนีต้องยอนไปในสมัยกรีก เมื่อ “เพลโต” (Plato) ซึ ่งเปนนักปราชญในสมัยนั้นไดเสนอ
แนวคิด “กษัตริยนักปราชญ” หรือ philosopher king ทีเ่นนการปกครองโดยตัวมนุษยเปนหลัก 
โดยบุคคลผู ท ีจ่ะปกครองประเทศตามแนวคิดนี ้จะตองเปนบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติ เพียบพรอม 
กลาวคือ เปนคนดีมีความรูและมีคุณธรรม เมื่อไดคนทีด่ีมีคุณธรรมมาปกครองประเทศจึงจะดีที่สุด 
แตสำหรับ อริสโตเติล้ (Aristotle) มีความเห็นแยงแนวคิดดังกลาววาเปนไปไมไดในโลกของ
ความเปนจริงเพราะในการทีจ่ะแสวงหาบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติเพียบพรอม ตามทีก่ำหนดไวมา
ปกครองประเทศโดยยึดตัวบุคคลนั้นมีความเกี่ยวของในเรื่องของผลประโยชนทีค่อนขางอันตราย 
เพราะตราบใดทีม่นุษยยังมีความรูสึกนึกคิด กลาวคือ มีความรัก โลภ โกรธ หลง อยูตรงนี้อาจนำไป
สูการปกครองประเทศทีไ่มเปนธรรม ไมเปนเหตุเปนผลได ซึ่งลักษณะแบบนี้คอนขางเปนอัตวิสัยสูง 
(subjective) ดังนั้น การปกครองที่นาจะถูกตองเหมาะสม เปนเหตุเปนผล และเปนกลางมากกวา 
“ความรูสึกนึกคิดของมนุษย” ก็คือ ตัวบทกฎหมาย นั่นเอง โดยอริสโตเติ้ลมองวา กฎหมายนั้น
เปนเหตุเปนผลในตัวของมันเอง ไมมีความรัก โลภ โกรธ หลง การปกครองโดยยึดกฎหมายนี้จึงนาจะ
มีความยุติธรรม เพราะมีลักษณะเปนภาววิสัย (objective) เปนเหตุเปนผลมากกวา จนทายที่สุดแลว 
แนวคิดเรื่อง “กษัติรยนักปราชญ” ของเพลโตก็คลายลง ในที่สุดเพลโตก็มีความเห็นคลอยตามแนวคิด
ของอริสโตเติ้ล ผูเปนลูกศิษยของเขานั่นเอง  

อยางไรก็ดี ภายหลังจากทีเ่ริ่มมีแนวคิดในการเขาไปจำกัดอำนาจของผูปกครอง ในยุคแรก ๆ 
มีความสับสนอยู พอสมควรวาหลักการยึดถือกฎหมายเปนใหญจริง ๆ แลวหมายถึงอะไรกันแน 
เพราะในชวงระยะเวลาหน่ึงท่ีมีผูปกครองไดเขามาลวงละเมดิสทิธเิสรภีาพของประชาชนเปนอยางมาก 
โดยอาศัยอำนาจในตัวบทกฎหมายซึ่งใหอำนาจไว เชน มีการสังหารประชาชน หรือลงโทษประชาชน 
โดยมิไดผานการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมทีต่องชี้ขาดโดยศาล การกระทำดังกลาวของ
ผูปกครองจึงถูกตั้งคำถามและวิพากษวิจารณเปนอยางมากวาเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือไมอยางไร 
ซึ่งนักวิชาการบางทานก็วาเปน เพราะมีตัวบทกฎหมายใหอำนาจไว บางก็วาไมเปนเพราะแมจะมี
กฎหมายใหอำนาจไวกจ็รงิ แตมันเปนการเขาไปลวงละเมิดตอสทิธเิสรภีาพของประชาชนมากจนเกนิไป
จึงขัดตอวัตถุประสงคของหลักนิติธรรม ทีม่ีวัตถุประสงคเพื่อตองการเขาไป “จำกัดการใชอำนาจ
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ของผูปกครอง” และมุง “คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” หลังจากนั้นจึงไดแนวความคิด
ที่ตกผลึกวา การปกครองโดยหลักนิติธรรมท่ีแทจริงพึงตองดูในเนื้อหาของตัวบทกฎหมายดวยวา
มีเนื้อหาที่มุงจำกัดอำนาจรัฐเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม ซึ่งตรงนี้เองจะเปนการ
แบงแยกแนวคิดระหวาง Rule by law กับ Rule of law ออกจากกัน กลาวคือ Rule by law นั้น 
คือการปกครองท่ีผูปกครองใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการเขาไปลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งตรงกันขามกับ Rule of law ที่เปนหลักการควบคุมการใชอำนาจของผูปกครองเพื่อ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

ดังนั้น หลักการใหญของหลักนิติธรรม ก็คือ หลักการจำกัดการใชอำนาจรัฐเพื่อเขาไปรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง 

จลุนติ ิ: ในทรรศนะของทานคดิวา “หลกันิตริฐั” และ “หลกันิตธิรรม” มคีวามเหมอืน
และความแตกตางกันในหลักการและสาระสำคัญประการใดบาง   

ดร.พรสันตฯ : “หลกันติริฐั” และ “หลกันติธิรรม” ในเชิงหลักการจริง ๆ  แลว มคีวามแตกตาง
กันพอสมควรตามที่ไดกลาวไปแลว ซึ่งในวงวิชาการทางดานนิติศาสตรนั้นจะมุงเนนไปยังสองประเทศ
ซึง่มีระบบกฎหมายทีแ่ตกตางกนั คอืประเทศเยอรมนั และประเทศองักฤษ กลาวคอื ประเทศเยอรมันน้ัน 
มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร สวนประเทศอังกฤษ มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
ในที่นี้ขอกลาวถึงหลักนิติรัฐกอนครับ ประเทศเยอรมันน้ันถูกยกยองใหเปนประเทศตนแบบของ 
“หลักนิติรัฐ” และเปนประเทศแรกในทวีปยุโรปท่ีมีการพัฒนาแนวคิดวาดวยหลักนิติรัฐอยาง
เปนระบบ สวนบุคคลใดที่นำหลักนิติรัฐมากลาวถึงเปนคนแรกนั้นในวงการนิติศาสตรเองยังมีการ
ถกเถียงกันอยูพอสมควรวาเปนใคร บางก็วาเปนมอยล (Robert von Mohl) และ สไตล 
(Friedrich Julius Stahl) บางวาเปนคันท (Immanuel Kant) ไมวาจะเปนใครก็ตามที่ไดอธิบายถึง
หลักการดังกลาวขึ้นเปนคนแรก แตวัตถุประสงคของนักวิชาการทั้งสามคนนี้มีจุดประสงค
เดียวกันคือการควบคุมมิใหผูปกครองรัฐใชอำนาจไปตามอำเภอใจอันเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยไมมีเหตุมีผลอันสมควร กลาวโดยสรุปก็คือ หลักนิติรัฐ คือ“รัฐที่อยูภายใต
ตวับทกฎหมาย” หรอื “Rechtsstaat” เพราะคำวา Recht แปลวา กฎหมาย Staat แปลวา รัฐ ตอมา
จงึไดแปลเปนภาษาองักฤษวา Legal state นัน่เอง โดยมแีนวคดิวาหลกันติริฐัไดรบัอทิธพิลมาจาก
แนวคิดดานเสรีนิยมภายหลังจากท่ีไดเกิดการปฏิวัติคร้ังใหญในประเทศฝร่ังเศสเม่ือ ป ค.ศ. ๑๗๘๙

ในขณะท่ีแนวคดิวาดวย “หลักนติธิรรม” ซึง่แปลมาจากคำในภาษาอังกฤษวา Rule of Law นัน้ 
มจีดุกำเนดิมาจากประเทศองักฤษ โดยในวงการนติศิาสตรไดกลาวยกยองวาศาสตราจารยทางกฎหมาย
แหงมหาวิทยาลัยออกฟอรด คือ ไดซี่ย (Albert Venn Dicey) ไดเปนผูหยิบยกประเด็นการปกครอง
โดยหลักนิติธรรมมาอธิบายอยางจริงจังในหนังสือของเขาที่มีชื่อวา “ความรูเบื้องตนในการศึกษา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ” แตหากจะกลาวใหถูกตองแลว ไดซี่ย มิใชคนแรกที่กลาวถึงแนวคิดวาดวย
ระบบของการใชอำนาจตามอำเภอใจของผูปกครอง โดยกอนหนานี้ไดมีผูพิพากษาชื่อดังคือ
เซอรเอด็เวริด คูก (Edward Coke) ไดกลาวถึงหลกัการดงักลาวนีเ้ชนกนั ฉะนัน้จงึสรปุในเบือ้งตนวา
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ความแตกตางของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ประการแรก คือ จุดกำเนิดของแนวคิดอันนำไปสู
การพัฒนาของหลักการที่แตกตางกัน   

ประการที่สอง คือ ความแตกตางในเชิงเนื้อหา โดยมีการอธิบายความหมายของหลักนิติรัฐ
และนติธิรรมท่ีแตกตางกนัไป ท้ังน้ีเปนผลโดยตรงมาจากการท่ีแนวคดิท้ังสองหลกัการน้ีไดถอืกำเนดิขึ้น
มาจากตางถิ่นตางทีก่ัน และเกิดในระบบกฎหมายทีแ่ตกตางกันจึงนำไปสูความคิดความเขาใจ หรือ
มุมมองตอหลักการทั้งสองแตกตางกัน

หากจะกลาวถึงแนวคิดและหลักนิติรัฐในสมัยกอนนั้นอาจจะยังไมคอยมีความชัดเจนและเปน
ระบบมากนักเมือ่เปรียบเทียบกับในปจจุบัน ซึ่งจะขอกลาวในหลักการปจจุบันเลยวา หลักนิติรัฐจะมี
องคประกอบทีค่อนขางชัดเจนทัง้ในเชิงรูปแบบและเชิงเนื้อหา โดยองคประกอบในเชิงรูปแบบนั้น
ถือไดวาเปนองคประกอบ“เบื้องตน”ของหลักนิติรัฐ ซึ่งมีองคประกอบดังนี้

๑. หลักการแบงแยกอำนาจ (Separation of Powers) คือ หลักการทีว่าดวยการแบงแยก
องคกรในการใชอำนาจมิใหรวมศูนยอยู ทีอ่งคกรใดองคกรหนึ่งเพียงองคกรเดียว เนื่องจากหาก
ปลอยใหบุคคลใดบุคคลหนึง่ คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่งใชอำนาจไป
แตเพียงผูเดียวยอมนำไปสูการใชอำนาจโดยมิชอบ ดังทีเ่คยปรากฏในประวัติศาสตรการเมืองของ
ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส เปนตน โดยทัว่ไปแลวจะมีการแบงแยกองคกรการใชอำนาจออกเปน 
๓ องคกร ประกอบดวย องคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการ ซึ่งทั้ง ๓ องคกรดังกลาว
จะทำหนาทีใ่นการคานและถวงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน มิใหเกิดสภาวะการ “กระจุกตัวของอำนาจ” 
อันเปนเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักการนี้ถือไดวามีความสำคัญมากหลักการหนึ่ง
ในการควบคุมการใชอำนาจของรัฐ

๒. หลักความชอบดวยกฎหมาย  (Legality)  คอื การใชอำนาจใด ๆ  จำตองผกูพนักับตวับทกฎหมาย 
ไมวาจะเปนรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือแมกระทัง่ศาล ก็จำตองปฏิบัติตามกฎเกณฑทีก่ฎหมาย
บัญญัตไิว ซึ่งหลักการน้ีเปนท่ีรูจกักนัท่ัวไปวาคอืหลกั “ไมมกีฎหมาย ไมมอีำนาจ” กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
หากไมมีกฎหมายใหอำนาจกระทำ หรอืงดเวนการกระทำ หากไดมกีารกระทำ หรอืงดเวนกระทำการใด ๆ  
ไปโดยไมมีกฎหมายใหอำนาจ ยอมตองถือวาเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทัง้นี้เพราะหาก
ไมนำเอาตัวบทกฎหมายมาคอยกำกับการใชอำนาจแลวก็จะสงผลใหมีการใชอำนาจไปตามอำเภอใจ
จนกระทั่งลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได

ขอสงัเกต หลักความชอบดวยกฎหมาย มิไดหมายความวา หากมีตวับทกฎหมายรบัรองการกระทำ 
หรอืการงดเวนการกระทำใด ๆ  แลว รฐัจะใชอำนาจไปตามอำเภอใจไดตามแนวคดิท่ีวา “เม่ือมีกฎหมาย 
ก็ยอมมีอำนาจ” หากแตหลักการนี้ยังหมายความรวมไปถึงการเขาไปตรวจสอบดวยวาการใชอำนาจ

 ตราบใดท่ีมนษุยยังมีความรูสกึนกึคิด กลาวคือ มีความรกั โลภ โกรธ หลง อยูตรงนี้
อาจนำไปสูการปกครองประเทศท่ีไมเปนธรรม ไมเปนเหตุเปนผลได ซ่ึงลักษณะแบบน้ีคอนขาง
เปนอตัวิสยัสงู (subjective) ดงันั้น การปกครองท่ีนาจะถกูตองเหมาะสม เปนเหตเุปนผล 
และเปนกลางมากกวา “ความรูสึกนึกคิดของมนุษย” ก็คือ ตัวบทกฎหมาย นั่นเอง

ตร
อาจนำไปส

หตเุปนผล
นเอง
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ของรัฐมีการใชไปเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไวหรือไมอยางไร หากขอเท็จจริงปรากฏวา
กฎหมายใหอำนาจใหกระทำการได แตมกีารใชอำนาจไปเกินกวาขอบเขต (Ultra Vires) ทีก่ฎหมายกำหนด 
กรณีจะถือวาเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย (Illegal)  

๓. หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยศาล (Right to a court hearing) หลักการนี้ถือวา
องคกรตลุาการเปนทีพ่ึง่สุดทายในการประสทิธิป์ระสาทความยตุธิรรม (The Last Resort of Justice) 
ใหกับประชาชน กลาวคือ ประชาชนจะไดรับการรับรองและคุมครองอยางเปนรูปธรรมผานองคกร
ตลุาการ ไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรอืแมกระท่ังศาลยุตธิรรม โดยท้ัง ๓ ศาลดังกลาวน้ี 
มีบทบาทในการเขาไปตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเพ่ือรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แตอยางไรก็ดี การดำเนินพันธกิจขององคกรตุลาการจะเปนไปโดยมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมื่อองคกรนี้
มีความเปนอิสระ (Independency) กลาวคือ เมื่อศาลไมไดตกอยูภายใตการครอบงำอำนาจจาก
องคกรใด ๆ ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติ หรือฝายบริหาร การพิจารณาพิพากษาคดีก็จะเปนไปดวย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพราะตนไมมีสวนไดเสีย (Interests) ใด ๆ ในผลแหงคดีนั้น 

นอกจากความเปนอิสระขางตน หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยศาลยังครอบคลุมไปถึงการ
รับประกันสิทธิของประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได (Right of access to the court) 
และมีกระบวนการพิจารณาที่เปนธรรม (Right to fair trial) เชน เปดโอกาสใหมีการนำพยานหลักฐาน
มาหักลางขอกลาวหาตาง ๆ เปนตน 

ในสวนองคประกอบดานเนื้อหาซึ่งถือวาสำคัญมากในทางหลักการ แมวาประเทศนั้นจะมี
องคประกอบในดานรูปแบบก็มิอาจกลาวไดวาประเทศนั้นยึด “หลักนิติรัฐ” โดยแทจริง หากแตจะเปน
นิติรัฐที่สมบูรณไดตองมีองคประกอบดังตอไปนี้

๑. หลักการประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (Fundamental Rights) ถือไดวาเปน
หัวใจสำคัญของหลักนิติรัฐในดานเน้ือหา กลาวคือ การใชอำนาจอธิปไตยของผูปกครองไมวาจะ
กระทำในรูปแบบของตัวบทกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย หรือแมกระทั่งการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี จำตองคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเปนสำคัญ เชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
เสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในความเสมอภาค สิทธิในการฟองรองคดีตอศาลหากเกิดการกระทำที่
เปนผลรายกบัตนเอง เปนตน แตอยางไรก็ด ีหากมคีวามจำเปนในการจำกัดสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
รัฐจำตองตรากฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาเทานั้น 

๒. หลกัความชดัเจนแนนอนของกฎหมาย เนือ่งจากโดยสภาพของตวับทกฎหมายทีม่ลีกัษณะ
เปนกฎเกณฑ ขอบังคับในการกำหนดพฤติกรรมการใชสทิธิเสรีภาพของบุคคลใด ๆ จะตองไมเปนการ
กระทบสิทธเิสรีภาพของผูอืน่เกินกวาความจำเปนจนกระท่ังเขาตองไดรบัความเสียหาย ฉะน้ัน กฎหมาย
ทีถ่กูตราขึน้โดยฝายนติบิญัญตัจิงึตองมคีวามชดัเจนเพยีงพอ ซึง่ทำใหประชาชนผูอาจถกูลงโทษไดเขาใจ
วาเขาจะตองดำรงตนอยูอยางไร เพราะหากกฎหมายไมมีความชัดเจนพอแลวก็จะเปนการกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได โดยหลักความชัดเจนแนนอนของตัวบทกฎหมายนี้ถือไดวาเปนหลักที่
นานาอารยประเทศยึดถอืและใหความสำคัญกันมาก กระทัง่วาศาลในหลาย ๆ  ประเทศไดมคีำวนิจิฉยัวา 
“กฎหมายที่ไมมีความชัดเจนแนนอนถือไดวาเปนกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ” 
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 ๓. หลักกฎหมายหามมิใหมีผลยอนหลัง (Ex Post Facto Law) เปนหลักการทีม่ีขึ้นเพื่อ
มุ งคุ มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาหลักการนี้
ม ีความสำคัญอยางย ิง่ยวดตอหลักนิติธรรมจึงไดนำไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน 
โดยวัตถุประสงคของการหามมิใหรัฐสภาตรากฎหมายใหมีผลรายเปนการยอนหลังนั้น เพราะหากรัฐ
สามารถทีจ่ะออกกฎหมายมาลงโทษกับประชาชนเปนการยอนหลังไดตามอำเภอใจ ประชาชน
อาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพผานบทลงโทษของตัวบทกฎหมาย ซึ่งไมสามารถกำหนดไดวาจะเกิดขึ้น
เม่ือใด กรณีน้ีจงึเปนการทำลายความไวเน้ือเชื่อใจของประชาชนกับตัวบทกฎหมาย อีกท้ังทำใหกฎหมาย
ทีบ่งัคับใชกับประชาชนไมมีความแนนอนเพียงพอทีจ่ะทำใหประชาชนสามารถทีจ่ะกำหนดพฤติกรรม
ของตนเองได 

 ๔. หลักพอสมควรแกเหตุ มีวัตถุประสงคเพื่อเขาไปควบคุมการใชอำนาจรัฐมิใหไปกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป โดยการกำหนดความสัมพันธระหวางรัฐในฐานะของ
ผูปกครองกบัประชาชนในฐานะผูอยูใตการปกครอง ซึ่งหลกัการน้ีไดกำหนดในเรื่องการใชอำนาจของรฐั 
จำตองมีการพิจารณาอยางถวนถี่ ซึ่งมาตรการทีร่ัฐเลือกใชจะตองไมไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของปจเจกชนมากจนเกินไป พรอมทัง้พิเคราะหถึงความเหมาะสมระหวางผลประโยชนมหาชน
และความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นกับปจเจกชนดวย หากมีความไดสัดสวนระหวางผลประโยชนมหาชน
กับผลรายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใด ๆ อันไมเปนการรุนแรงจนเกินกวาเหตุไป ก็ยอมกระทำไดตามหลักนิติรัฐ 

ในสวนของ “หลักนิติธรรม” หากถามวาหลักนิติธรรมคืออะไร ในประเทศอังกฤษไดอธิบายวา
หลักนิติธรรมนั้นจะประกอบไปดวยหลักการ ๓ ขอใหญ ๆ คือ  

๑. หลักความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย หรือความสูงสุดของกฎหมาย (Supremacy of law) 
กลาวคือ กฎหมายจะเปนเคร่ืองช้ีวัดวาบุคคลใดจะตองรับโทษท้ังทางดานรางกาย หรือทางทรัพยสินหรือไม 
จะตองปรากฏขอเท็จจรงิวาบุคคลดงักลาวกระทำการขดัตอกฎหมาย โดยผานการวินิจฉยัชี้ขาดของศาล 
ซึ่งระบบดงักลาวน้ีเปนการจำกดัการใชอำนาจตามอำเภอใจ หรอืแมกระท่ังการใชดลุพนิจิอยางกวางขวาง
ของผูปกครองในการใชอำนาจดวย 

๒. หลักความเสมอภาคทางกฎหมาย (Legal Equality) หลักการนี้กลาววา นอกจากจะไมมี
บุคคลใดอยูเหนือกฎหมาย (No Man is above the Law) แลว บุคคลทุกคนยอมตองตกอยูภายใต
การบังคับใชกฎหมายฉบับเดียวกันไมวาจะอยูในชนชั้นใดก็ตาม 

๓. หลักการทางกฎหมายรัฐธรรม เกิดขึ้นมาโดยกฎหมายธรรมดา กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
สิทธิเสรีภาพตาง ๆ อาทิ สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล เสรีภาพในการชุมนุมในทีส่าธารณะ ฯลฯ ของ
ประชาชนชาวอังกฤษเกิดขึ ้นมาไดโดยผลของคำพิพากษาศาล ในขณะทีป่ระเทศอืน่ ๆ สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน เกิดโดยการกำหนดของรัฐธรรมนูญ

ตอมา หลักนิติธรรมไดมีการพัฒนาไปจนเกิดความหมายสมัยใหมขึ้น หรือ Modern meaning 
of the rule of law  กลาวคือ ไดพัฒนาไปใหมีหลักการใกลเคียงกับหลักนิติรัฐมากขึ้น เชน เริ่มมีการ
กลาวถึงวาลักษณะของตัวบทกฎหมายตองมีเนื้อหาทีช่ัดเจนแนนอน การหามตรากฎหมายใหมีผล
ยอนหลังอันเปนโทษตอประชาชน ซึ่งอยูในองคประกอบทางดานเนื้อหาของหลักนิติรัฐ ฯลฯ ดังนั้น 
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หากจะสรุปถึงความแตกตางในเชิงเนื้อหาสามารถกลาวไดวา หลักนิติรัฐมีความชัดเจนของเนื้อหา
ทางหลักการมากกวาหลักนิติธรรม มีความเปนระบบมากกวา โดยหากพิเคราะหใหลึกไปกวานั้น
กค็อืวา ในขณะที่หลกันติิรฐัเปนหลกัการท่ีใชบงัคับกบัองคกรท่ีใชอำนาจอธปิไตยท้ัง ๓ องคกร ไดแก 
องคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แตหลักนิติธรรมเนนไปที่การเขาไปควบคุมและบังคับใชกับ
ฝายบริหารมากกวาฝายตุลาการ ทัง้นี ้เน่ืองมาจากวาหลกันิตธิรรมถอืกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษที่
ยึดหลักความมีอำนาจสูงสุดของรฐัสภา หรอื Supremacy of the parliament ดงัน้ัน ในหลกันิตธิรรม
จึงมองวากฎหมายทีอ่อกโดยสภาสูงสุดกำหนดไวเชนไร ก็ใหเปนไปเชนนั้น และมีความชอบธรรมดวย 
เพราะรฐัสภากค็อืตวัแทนของประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย แตในทางปฏิบตัแิลว
รัฐสภาก็ไมสามารถใชอำนาจตามอำเภอใจได เพราะวาจะมีจารีตประเพณีทางการเมืองควบคุมอยู

หากมองในภาพรวมจะเห็นวาทัง้หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนี้มีความเหมือนกันประการหนึ่ง
คอื การจำกดัสิทธิในการใชอำนาจของผูปกครองรฐั โดยใชกฎหมายเปนเกณฑ โดยคำนงึถงึ “สทิธเิสรีภาพ
ของประชาชน” เปนสำคัญ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเปน “สรณะ” ผูปกครองตอง
ปฏิบัติตามวิธีการ หรือขั้นตอนทีก่ฎหมายกำหนดไวอยางเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ และอยาลืมวา
ทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนั้นมีแนวคิดมาจาก “กฎหมายธรรมชาติ” ที่เปนฐานความคิดของหลัก
สิทธิมนุษยชน หรือ Human rights ในปจจุบันนั่นเอง  

      
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา การปฏิบัติหนาทีข่องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

ศาล รวมท้ังองคกรตามรฐัธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบันมีการดำเนินการ
ทีส่อดคลองกับหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ 

ดร.พรสันตฯ : หากถามวารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติ
ตามหลักนติิธรรมหรอืไม ผมขอตอบในเชงิของการใหคะแนนวาผานหรอืไมผานเกณฑของหลกันิตธิรรม 
สำหรบัผมเห็นวายังไมผาน แตกมี็พฒันาการท่ีดขีึ้นครบั สวนเหตผุลท่ีตอบวาไมผานเกณฑเพราะไมผาน
มาตรฐานทางรัฐธรรมนูญ หรือ Constitutional standard ขออนุญาตยกตัวอยางใหเห็นภาพ
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โดยองคกรหลัก ๆ เชน รัฐสภา รัฐบาล และศาล ในกรณีของรัฐสภา ถาถามวารัฐสภาปฏิบัติตาม
หลักนิตริฐันิตธิรรมหรอืไม และการปฏิบติัตามหลกันิตริฐันิตธิรรมคอือะไร ตอบวาหนาท่ีหลกัของรฐัสภา
คือการตรากฎหมาย ดังนั้น การตรากฎหมายพึงตองปฏิบัติตามหลักนิติรัฐซึ่งก็ตองทำตามหลักเกณฑ
ทีร่ัฐธรรมนูญกำหนดไว กลาวคือ การตรากฎหมายนั้นจำตองคำนึงถึงศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากรัฐสภามีความจำเปนที่จะตองตรากฎหมายฉบับใด ๆ อันมี
ลักษณะเปนการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะตองกระทำเทาที่จำเปนเทานั้น และตอง
ไมกระทบกระเทือนตอสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ โดยกฎหมายที่ตราขึ้นมานั้นจะตองมี
ผลบังคับใชเปนการทั่วไป ไมมีการเลือกปฏิบัติ 

หากถามวาทีผ่านมามีกรณีการตรากฎหมายโดยมิไดคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หรือไม ตอบวามีจำนวนมากครับ อันทีจ่ริงแลวในรัฐธรรมนูญนั้นไดมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการ
ตรากฎหมายไวชัดเจนเพื ่อให สมาชิกรัฐสภาอันประกอบดวย สมาชิกสภาผู แทนราษร (ส.ส.) 
และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยตองระมัดระวังในการตรากฎหมาย
อันเปนการลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินความจำเปน ซึ ่งมาตรการนั ้นก็คือ 
การกำหนดใหระบตัุวเลขมาตราของรฐัธรรมนญูในกรณท่ีีจะออกกฎหมายมาเพ่ือจำกดัสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน ซึ่งตรงน้ีเราไดนำแนวคดิมาจากรฐัธรรมนูญของประเทศเยอรมนั โดยมีวัตถปุระสงคหลกั 
คือ เพือ่ใหผูมีอำนาจออกกฎหมายไดตรวจสอบวาลักษณะของสิทธิเสรีภาพที่จะตรากฎหมาย
มาจำกัดนีโ้ดยสภาพแลวทำไดหรือไม อีกทั้งยังเปนการเตือนวาการออกกฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนนัน้พึงตองระวัง แตในทางปฏิบัติบทบัญญัตินี้เสมือนเปนแบบฟอรม
ทีร่ัฐธรรมนูญกำหนดให แตในเนือ้หาของกฎหมายจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากมาย
เพียงใดนั้น ผูออกกฎหมายไมคอยใหความสำคัญเทาใดนัก ดังนั้น เราจึงเห็นกฎหมายทีม่ีเนื้อหา
ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีจำนวนมาก ทีเ่ห็นไดชัดเจนก็คือ กฎหมายทีเ่กี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ หรือกฎหมายคอมพิวเตอร เปนตน 

กรณีของฝายบริหารหรือรัฐบาล ตรงนี้คอนขางเห็นอยางชัดเจนวาที่ผานมา การบังคับใช
กฎหมายของประเทศไทยมีปญหามากเนื่องจากวาไมสอดคลองกับหลักนิติรัฐนิติธรรม กลาวคือ 
มีการบังคับใชกฎหมายโดยไมไดคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ศักดิศ์รีความเปนมนุษย 
หรือสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกรองสิทธิทางการเมือง ประเด็นดังกลาวมีความ
เก่ียวของกนัโดยตรงระหวางผูบงัคับใชกฎหมายกบัประชาชน ซ่ึงประชาชนจะออกมาเรยีกรองสทิธ ิ
หรือตำหนิ ติเตียน วิพากษวิจารณการทำงานของรัฐบาล ดังนั้น การบังคับใชกฎหมายจึงคอนขาง
สุมเสี่ยงและหลีกเลี่ยงไมไดกับการไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในฐานะผูตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาล ดังเชน กรณขีองการบงัคบัใชพระราชกำหนดบรหิารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ พระราชบญัญติัการรกัษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในการชุมนุมทางการเมือง เปนตน

ในสวนขององคกรตุลาการ เกี ่ยวกับการปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักนิติรัฐนิติธรรมนั ้น 
สำหรบัผมคดิวา เปนเรื่องท่ีคอนขางใหมไมคอยมีการกลาวถงึกนัสกัเทาไหรในสงัคมไทย โดยสวนใหญแลว
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

จุลนิติ

เรามักจะเห็นวาฝายนิติบัญญัติ หรือฝายบริหาร เปนฝายทีค่วรตรวจสอบและควบคุมการใชอำนาจ
มากกวา เพราะทัง้สององคกรนี ้ จะเห็นไดชัดเจนวาเปนองคกรทีม่ีรูปแบบการใชอำนาจในเชิงรุก 
(active) ในขณะท่ีศาลเองใชอำนาจในเชงิรบั (passive) กอปรกับวาเปนองคกรท่ีทำหนาท่ีในการวินจิฉยั
ชี้ขาดคดี และการบังคับใชกฎหมาย ดังนั้นในสายตาของสังคมจึงมองวาองคกรตุลาการไมคอยมีปญหา
มากนัก กลาวอยางงาย ๆ คือในการปฏิบัติหนาทีข่องตุลาการนั้นไมนาจะเปนอันตรายตอประชาชน 
ในทางตรงกันขาม กลับจะนำความยุติธรรมมาเสียอีก 

เราพึงตองใหประชาชนพิจารณาเสมอวาอำนาจทุกอำนาจ ไมวาจะเปนอำนาจในการ
ตรากฎหมายของฝายนติบิญัญตั ิอำนาจในการบรหิารราชการแผนดนิของฝายบรหิาร หรอืแมแตอำนาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ของฝายตุลาการ อาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดทัง้สิ้น 
กลาวอีกนัยหนึง่ก็คือวา อำนาจของศาลควรถูกควบคุมตรวจสอบดวย เพื่อไมใหศาลใชอำนาจในการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามอำเภอใจ แตตรงนี้ไมไดบอกนะครับวาศาลไทยตัดสินไปตามอำเภอใจ
โดยไมคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในบางกรณีอาจสะทอนใหเห็นไดวาศาลอาจมีความเขาใจ
ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม ยกตัวอยางเชน 
กรณีของการเขาไปตรวจสอบการกระทำของเจาหนาทีร่ัฐในชวงระยะเวลาทีร่ัฐบาลไดประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีบุคคลท่ีไดรบัผลกระทบจากการปฏบิตัหินาท่ีหรอืดำเนนิการอ่ืนใด ของเจาหนาท่ี
รัฐในชวงสภาวะฉุกเฉินดังกลาว และไดไปดำเนินการฟองรองเปนคดีตอศาล แตศาลกลับยกฟองโดย
ใหเหตุผลวาเปนอำนาจของฝายบริหารทีส่ามารถกระทำได โดยพระราชกำหนดบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหอำนาจกระทำได ตรงนี้สะทอนใหเหน็วาศาลอาจเขาใจคลาดเคลื่อน
ในทางหลักการของหลักนิติรัฐนิติธรรม แมวาจะมีประกาศสถานการณฉุกเฉินและใชพระราชกำหนด
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจริง แตตามหลักนิติรัฐนิติธรรมก็ใหอำนาจศาลในการเขาไป
ควบคมุตรวจสอบฝายบรหิารวาไดกระทำไปตามกฎเกณฑที่กฎหมายไดกำหนดไวหรอืไมอยางไร แตไม
ไดหมายความวาไมสามารถเขาไปตรวจสอบไดเลย มิฉะน้ันจะกลายเปนชองวางใหฝายบรหิารใชอำนาจ
อยางเผด็จการโดยอาศัยประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงจุดน้ีสะทอนใหเห็นวาการท่ีศาลเขาใจคลาดเคล่ือน
ในหลักการของหลักนติิรฐันติิธรรมจงึนำไปสูการตคีวามกฎหมายท่ีคลาดเคลื่อนและยกฟองในทายท่ีสดุ 
ซึ่งเปนการกระทำทีส่งผลใหประชาชนไดรับผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของตนเองอยางหลีกเลี่ยงมิได 
ทัง้ ๆ  ท่ีศาลเองกมี็ภารกจิในการเขามารบัรองและคุมครองสทิธิเสรภีาพของประชาชนตามองคประกอบ
ของหลักนิติรัฐ ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงพึงตองตระหนักและระมัดระวังเปนพิเศษ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ทานคิดวาจะมีแนวทางหรือมาตรการใดทีจ่ะเสนอแนะตอองคกรหรือ
หนวยงานดังกลาวในการปฏิบัติหนาทีต่ามหลักนิติธรรม และจะมีกระบวนการในการ
ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายทีไ่มสอดคลองกับ
หลักนิติธรรมอยางไร

ดร.พรสนัตฯ : ในทรรศนะของผมเหน็วาปญหาการปฏบิตัหินาท่ี ขององคกรนติบิญัญตั ิบรหิาร 
และตุลาการ ทีก่ลาวไปนัน้ยังไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม ปจจัยหนึ่งทีส่ำคัญคือ ปญหาความเขาใจ
ของหลักนิติธรรมวาความหมายทีแ่ทจริงคืออะไร เพราะในปจจุบันเราเขาใจความหมาย หรือนัย
ของคำวานิติธรรมไมตรงกัน แมกระทัง่ในบรรดานักกฎหมายดวยกันเอง ดังนั้น จึงพึงตองใหความรู
ความเขาใจทีถู่กตองตรงกันวา “ทุกองคกร” ตองอยูภายใตหลักนิติธรรมทัง้สิ้น โดยไมมีขอยกเวน
แมกระท่ังศาล แตในสังคมไทยเม่ือมีการกลาวถงึศาลกจ็ะถกูหามวพิากษวจิารณ เพราะอาจจะเปนการ
หมิ่นประมาท หรือละเมิดอำนาจศาลได เมื่อเรายังมีแนวคิดในลักษณะทำนองนี้อยูก็คงจะทำใหองคกร
ตาง ๆ  ปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกบัหลกันติธิรรมโดยแทจรงิไดอยางยากลำบาก เพราะขาดการตรวจสอบ 
ตรงนีข้ออางอิงถึงคำสอนของทานอาจารยหยุด แสงอุทัย ปรมาจารยทางกฎหมายทีเ่คยกลาวไววา 
“ผมไมแนะนำใหใครนับถือคำพิพากษาของศาลฎีกาเหมือนพระเจา คือ ตองเอาคำพิพากษามา
วิพากษวิจารณวาเขาทฤษฎีหรือเปลา...” 

อีกประเด็นหนึง่ทีเ่รามองขามไปคือเรื่องการพิจารณาหลักนิติธรรมแบบโดด ๆ โดยมองวา
มันเปนเอกเทศ ซึ่งเปนความเขาใจทีผ่ิดพลาด กลาวอยางงาย ๆ ก็คือ หลักนิติธรรมนั้นไมสามารถ
ยืนอยูไดดวยตนเองหากปราศจากระบอบประชาธิปไตย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากพิจารณาอยาง
รอบคอบแลวก็จะเห็นวาหลักการประกัน รับรอง และคุมครองสิทธิขั้นพืน้ฐานเปนเจตนารมณ
และองคประกอบของหลักนิติธรรม ซึง่ตรงนี้ก็คือหลักการที่เกิดจากระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนัน่เอง เปนการประจักษชัดวาทัง้หลักนิติรัฐ นิติธรรม และระบอบประชาธิปไตย
มุงทีจ่ะเขาไปรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนหลักการทีส่อดคลองตองกัน 
โดยทัง้สองหลักการนีม้ีความสัมพันธกันอยางยิง่จนอาจเรียกไดวาเปน “ทฤษฎีพีน่อง” ทีไ่มอาจจะ
แยกออกจากกันได ดังนั้น หากประเทศใด ๆ จะเปนนิติธรรมไดประเทศนั้นก็ยอมตองยึดระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยดวย และหากเราไมเขาใจในหลักการหรือแนวคิดนี ้ การปกครอง
ของเราก็จะไมใช Rule of law แตจะกลายเปน Rule by law ที่ใกลเคียงกับการปกครองของฮิตเลอร
(Adolf Hitler) ในสมัยกอนทีใ่ชกฎหมายฆาคนยิวเยีย่งผักปลา เพราะจะมีการออกกฎหมายมา
โดยไมพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของตัวกฎหมายวาสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยหรือไม 

 ฉะนัน้ หากประเทศไทยไมสามารถทีจ่ะมีระบอบการปกครองทีเ่ปนประชาธิปไตยไดจริง 
หรือไมพยายามทีจ่ะทำความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย ก็ไมสามารถทีจ่ะทำใหประเทศยึดหลัก
นิติธรรมไดจริง เพราะหลักการทีย่ึดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสำคัญนั้นไมไดถูกหยิบยกขึ้นมา
เปนหวัใจสำคญัน่ันเอง กลาวอยางส้ัน ๆ  กค็อื หากเรามีการจำกัดสทิธเิสรภีาพในการพดู การแสดงออก 
หรือการแสดงความคิดเห็นจนเกินกวาเหตุ เราก็จะทำใหประเทศทีย่ึดหลักนิติธรรมไมได ดังนั้น 
จะเห็นไดวาทีผ่านมาเราแกไขปญหาไมตรงจุด โดยยึดกฎหมายเปนใหญ ถามวาถูกไหมก็ถูกครับ 
แต ถูกเพียงแคครึ ่ง เ ดียว แตท ีส่ำคัญย ิง่ไปกวานั ้นและถูกละเลยไปคือ เราตองไปดู เนื ้อหา
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ในตัวบทกฎหมายดวยวามีความสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย โดยพิจารณาวามีการรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม ตรงนี้ผมไมไดบอกวาเราจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไมไดเลย จำกัดไดครับ แตตองไมมากจนเกินกวาเหตุ นอกจากนี้ยังตองเขาไปดูในบริบท
ของสังคมดวยวาสังคมเราเปนประชาธิปไตยแลวหรือไม คำวา “สังคมไทย” ตรงน้ีหมายถึงทุกคน 
และหมายรวมถึงฝายนิตบิญัญตั ิฝายบริหาร ฝายตุลาการ และองคกรอ่ืน ๆ  ตามรัฐธรรมนูญดวย ซึง่หาก
ทุกคนใหความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันถือไดวาเปน “องคประกอบสำคัญ” ประการหน่ึง 
การปฏิบัติหนาที่ขององคกรตาง ๆ ก็จะเปนไปตามหลักนิติธรรมไดโดยงาย หรืออาจกลาวไดวา 
“ระบอบประชาธิปไตยเปน Road Map” อันนำไปสูหลักนิติธรรมนั่นเอง

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ดร.พรสันตฯ : สำหรับผมคิดวาหากตองการใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครอง
โดยยึดหลักนิติธรรมโดยแทจริงแลว พึงตองทำความเขาใจหลักการดังกลาวใหถูกตองกอนวา 
โดยแทจริงแลว หลักนิติธรรมคืออะไร ซึ่งการใหคำนิยามอยางผิวเผินแบบเดิม ๆ อาจจะไมถูกตอง
และเหมาะสมนัก ขอยกตัวอยางประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เชน ประเทศ
สวิสเซอรแลนดซึ่งถือไดวาเปนประเทศท่ียึดหลักนิติธรรมในการปกครองประเทศ และเปนที่ยอมรับ
ของนานาอารยประเทศ หลักการพ้ืนฐานท่ีเขาใหความสำคัญมาเปนอันดับหน่ึงมากกวาเร่ืองอ่ืน ๆ 
กค็อื “ความเปนประชาธปิไตย” เหนอืกวาหลกัการจำกดัอำนาจของฝายบรหิาร หรอืแมแตหลกันิตธิรรม
เสียอีก ดังนั้น จะเห็นไดวา หากเราทำความเขาใจไปในเชิงลึกของแนวคิดของหลักนิติธรรม ก็จะ
หนีไมพนเร่ืองของประชาธิปไตย หากมองในจุดน้ีจะเปนการสะทอนใหเห็นถึงขอบกพรองของ
นักการเมือง หรือแมแตนักกฎหมายบางกลุมที่ชอบใหความหมายของหลักนิติธรรมในทำนองวา
ถือกฎหมายเปนใหญอยางเดียว มีลักษณะเปนเอกเทศ ตรงนี้เปนการมองในเชิงรูปแบบเทานั้น 
โดยไมไดไปมองถึงแนวคิดที่เปนรากฐานท่ีสำคัญอันมีลักษณะในเชิงเน้ือหาเลย ประเด็นน้ีสำคัญมาก 
สำหรับนักกฎหมายเราพึงตองจำแนกใหออกระหวาง legal dogmatic กับเรื่องของ legal theory 
ใหดี การเปนนักกฎหมายท่ีดีจะตองเขาใจเร่ืองของระบบกฎหมายใหถูกตองและลึกซึ้ง ตองมอง
และพิเคราะหโดยใช legal theory ซึง่กค็อื แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย กลาวคือ การใชทฤษฎีทางกฎหมาย
มีนัยที่ลึกซึ้ง มีการพิจารณาหลักการที่อยูเบื้องหลังของกฎหมาย หรือหลักการทางกฎหมาย
ที่อยูเบื้องหลังคำวินิจฉัยของศาล (under the surface of law) ดวย เชน หลักสิทธิมนุษยชน 
หลักสัญญาตองเปนสัญญา หลักความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย หลักสุจริต เปนตน ในขณะที่ 
legal dogmatic เปนการมองกฎหมาย คำวินิจฉัยของศาลแบบผิวเผิน กฎหมายกำหนดไวเชนไร 
ศาลมีคำวินิจฉัยอยางไรก็วาตามกัน ตรงนี้ผมไมไดบอกวาจะตองไมยอมรับ หรือคัดคานคำวินิจฉัย
ของศาลนะครับ หากถูกตองเหมาะสมก็ไมมีปญหา แตที่เปนหวงก็คือ หากเราทำความเขาใจกฎหมาย
ดวยวธิกีาร legal dogmatic อาจไมคอยเหมาะสมนกัโดยเฉพาะอยางยิง่กบักฎหมายมหาชนทีม่ลีกัษณะ
เปนนามธรรมและเปนปรัชญาสูง การมองแบบนี้ไมไดทำใหประเทศเปนนิติรัฐนิติธรรมที่แทจริงไดเลย 

 นอกจากน้ี มอีกีประเด็นหน่ึงทีผ่มอยากจะใหขอคดิและขอสงัเกต เก่ียวกับบทบาทของศาลไทย 
ซึ่งผมมองวาหากทำไดก็จะสงผลใหประเทศไทยเปนประชาธิปไตยมากข้ึน และจะนำไปสูการสถาปนา
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หลักนิติธรรมทีแ่ทจริงใหเกิดขึ้นในอนาคตไดโดยงายดาย คือ ประเด็นความเกี่ยวพันระหวางองคกร
ตุลาการ หรือศาล กบัประชาชน สำหรบัผมมองวาศาลไทยยังไมคอยมีจุดเกาะเก่ียว หรอืความเช่ือมโยง
กบัประชาชนเทาท่ีควร ซึ่งสงผลตอภาพลกัษณความเปนประชาธปิไตยขององคกรตลุาการในประเทศไทย
ดวย หากนำมาเปรียบเทียบกับองคกรทีใ่ชอำนาจอธิปไตยอื่นอยางเชน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี 
เราจะเห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง ความสัมพันธขององคกรเหลานี้กับประชาชน ที่เห็นไดชัดเจนก็คือ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งก็คือฝายนิติบัญญัติ 
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สวนฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยทางออม กลาวคือ
ฝายนิติบัญญัติทำการเลือกฝายบริหารอีกครั้งหนึ่ง และภายหลังจากทีเ่ขามาดำรงตำแหนงแลวก็ยังมี
จดุเช่ือมโยงกบัประชาชน เชน กรณีที่ประชาชนมกีารเรยีกรองสทิธ ิหรือตอรองกบันกัการเมอืง การสื่อสาร
ของประชาชนกบั ส.ส. ส.ว. หรอื รฐัมนตร ีแตเราไมเคยเหน็ภาพลกัษณเชนนั้นระหวางประชาชนกบัศาลเลย 
ทัง้ ๆ  ท่ีในทางหลักการ หรอืการอธิบายถงึอำนาจของศาลจะมีการบอกวาใชอำนาจแทนประชาชนภายใต
ระบอบประชาธิปไตยอยูก็ตามที แตยังไมชัดเจน ทั้งในดานทีม่าของศาล จะเห็นไดวาเปนระบบ
การสอบแขงขันและแตงตั้ง ไมมจุีดเชื่อมโยงกับประชาชน จุดนีเ้องอาจกอใหเกิดการเปรียบเทียบ
ความเปนประชาธิปไตยกับสององคกรที่กลาวมาแลวในสังคมไทย 

มีนักวิชาการบางทานมีขอเสนอใหองคกรตุลาการหรือศาล มีจุดเกาะเกี่ยวเชื ่อมโยงกับ
ประชาชนมากขึ้น ทั้งนีก้็เพื่อสรางความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ขององคกรตุลาการ ซึ่งผมก็เห็นดวย แตอาจจะยังไมครบถวนนัก เพราะหากพิเคราะหแลวจะเห็นวา
ตรงนี้เปนไปในเชิงรูปแบบมากกวา สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกวาเรื่องในเชิงรูปแบบนั้น คือ เราตองมองไปในเชิง
เนือ้หาดวยวา การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตยหรือไม กลาวคือ ในเนื้อหา
ของคำวินิจฉัยศาลมีการใหเหตุผลอันสงผลเปนการเขาไปคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม 
ตรงนีผ้มขอหยิบยกหลักเรื่อง “หลักประชานิติศาสตร” ซึ่งหลักการนี้ถือเปนหลักการใหมสำหรับ
ประเทศไทย ไมมีใครรูจัก แตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกลาวถึงกันมาไดในระยะหนึ่งแลว 
คำวา “ประชานิติศาสตร” แปลมาจากคำวา Demosprudence คือ หลักการตรากฎหมาย และ 
การตีความกฎหมาย นั้นหาใชอยูบนพื้นฐานทางปจจัยภายในอยางเดียว เชน มีการพูดคุยถกเถียงกัน
ภายในองคกร หรอืภายในวิชาชีพตนเอง เชน ส.ส., ส.ว., ทนายความ หรอืแมกระท่ังผูพพิากษา หากแต
ตองคำนึงถงึแงมุมภายนอกดวย ซึ่งกค็อื ประชาชน อันเปนพื้นฐานของหลกัประชาธปิไตย ศาลรฐัธรรมนูญ 
ศาลปกครอง อาจมีมุมที่เกี่ยวพันกับประชาชนพอสมควร เพราะดวยภาพลักษณ สภาพโดยธรรมชาติ
ขององคกรและคดท่ีีอาจมีความเกี่ยวพนักบัเรื่องทางการเมอืงเรื่องสทิธเิสรภีาพคอนขางมาก ฉะนั้น เนื้อหา
ของคำวินิจฉัยโดยสภาพจึงอาจจะเห็นภาพของการสื่อสารกันระหวางศาลกับตัวประชาชนในแนวคิด
วาดวยประชาธิปไตยไมมากก็นอย เพราะตัวบทกฎหมายทีใ่ชพิจารณาโดยสวนใหญจะเกี่ยวของกับ
รัฐธรรมนูญ แตเราตองไมลืมวาองคกรตุลาการนั้นรวมถึง “ศาลยุติธรรม” ดวยนะครับ

 หลักนิติรัฐมีความชัดเจนของเนื ้อหาทางหลักการมากกวาหลักนิติธรรม 
มีความเปนระบบมากกวา โดยหากพิเคราะหใหลึกไปกวานั้นก็คือวา ในขณะที่หลักนิติรัฐ
เปนหลักการที่ใชบังคับกับองคกรที่ใชอำนาจอธิปไตยทัง้ ๓ องคกร ไดแก องคกร
นิติบัญญัติ บริหาร และตลุาการ

หลั
ามเปมีคว หลกนตรฐ

ก องคกร
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  คำถามคอืศาลยุตธิรรมมีภาพของความเชื่อมโยงกับประชาชนและมแีนวคดิของประชาธิปไตย
มากนอยเพียงใด มีการสือ่สารกับประชาชนทำนองเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองหรือไม 
ตรงนีเ้ปนประเด็นทีน่าสนใจมาก ยกตัวอยาง เชน คดีหมิน่ประมาท โดยมากศาลจะเนนตีความและ
อธิบายตัวบทกฎหมายผานคำวินิจฉัยดวยพื้นฐานของกฎหมายอาญา เนนวา ผูถูกกลาวหามีเจตนา 
หรือไมมีเจตนา ทีจ่ะพูดหรือกลาวถอยคำทีเ่ปนการหมิ ่นประมาทนั ้นหรือไม คำถามก็คือวา 
ศาลไดคำนึงหรอืไมวา เรื่องคดหีม่ินประมาทจรงิ ๆ  แลวกค็อืแนวคดิวาดวย เรื่องของเสรภีาพในการพดู 
การแสดงออก อันเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยทีไ่ดรับการรับรองและคุมครอง 
ตรงนีส้ะทอนใหเห็นวาศาลยุติธรรมตีกรอบแนวคิดไวกับกฎหมายลูกอยางกฎหมายอาญา กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ โดยศาลมองวาขอพิพาทนี้เปนเรื่องทีม่ีฐานความคิดอยูในกฎหมายลูก
เทานัน้ ซึ่งผมมองวาอาจเปนความเขาใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งวิธีคิดของนักนิติศาสตรไทย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในทางปฏิบัติคอนขางมีปญหามาก โดยเราคอนขางท่ีจะไปใหความสำคัญในกฎหมายลูก
มากกวากฎหมายแมบทอยาง “รฐัธรรมนูญ” โดยหารูไมวากฎเกณฑตาง ๆ  ท่ีปรากฏอยูในกฎหมายลกู 
จริง ๆ แลวเปนการออกมาเพื ่อรองรับแนวคิดของตัวรัฐธรรมนูญ ซึ ่งตรงนี้ผมมองวาคือ “มิติ
ทางกฎหมายที่นักกฎหมายไทยมืดบอดไป” ในขณะทีต่างประเทศเขาไมเปนกัน โดยเฉพาะประเทศ
ทีเ่ปนเสรีประชาธิปไตย เชน คดีหมิน่ประมาท ศาลพึงตองมีการใหเหตุผลในเชิงหลักการทีส่อดคลอง 
สงเสรมิระบอบประชาธิปไตย เปนการสื่อสารกบัประชาชนดวยวา “ประชาชน” มีเสรภีาพในการแสดงออก 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พวกเขาทำได ไมมีความผิด 

หากถามวามันมีความสำคญัมากไหม สำหรบัผมสำคญัมากเลย เพราะมนัสะทอนถงึการ “สื่อสาร
อยางเปนสัญลักษณที่มีนัยสำคัญวา ศาลนั้นอยูเคยีงขางประชาชน ศาลนั้นทำหนาที่ในการรับรองและ
คุมครองสทิธเิสรภีาพประชาชน ศาลมแีนวคดิทางดานประชาธปิไตย” โดยเฉพาะอยางย่ิงในสงัคมไทย 
ชวงนีศ้าลถูกวิพากษวิจารณและถูกตั ้งคำถามมากมายโดยเฉพาะเรื ่องความเปนประชาธิปไตย
ทีข่าดหายไประหวางองคกรตุลาการกับประชาชน ซึ่งเราตองสรางตรงนี้ขึ ้นมาใหได นี่คือสังคม
ประชาธปิไตยโดยแทจรงิ และตองไมลืมวาองคกรอ่ืนก็ตองยึดหลกัการดงักลาวดวย หากทำไดความหวงั
ในการสถาปนาหลักนิติธรรมในประเทศไทยก็ไมไกลเกินเอื้อมแนนอน.
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง 

มหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

 โดยมีสาระสำคัญ คือ ไดกำหนดบทนิยามคำวา “การเลน” “การพนัน” “ผูจัดใหมีการเลน”
เปนตน เพื ่อความชัดเจนและสะดวกตอการทำความเขาใจอันจะทำใหการบังคับใชกฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพ และกำหนดใหมีการควบคุมการเลนการพนัน โดยใหการเลนอันระบุไวในบัญชี ก. 
และบัญชี ข. หรือการเปล่ียนแปลงการเลนจากบัญชี ก. เปนบัญชี ข. หรือจากบัญชี ข. เปนบัญชี ก. น้ัน 
ใหออกเปนกฎกระทรวง 

 นอกจากนี ้ยังไดกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต และกำหนด
หามยินยอมหรอืปลอยปละละเลยใหเดก็และเยาวชนเขาเลนหรอืเขาพนันโดยเดด็ขาด เวนแตการเลนใน 
บัญชี ข. หมายเลข ๑ ตลอดจนกำหนดอำนาจหนาทีข่องเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและพนักงาน 
เจาหนาท่ี เชน การออกใบอนุญาต การเพกิถอนใบอนญุาต การปฏบิตัหินาท่ีในการสบืสวนและตรวจสอบ
ขอเท็จจริง การเขาไปในสถานทีท่ีร่ะบุไวในใบอนุญาต การยึดหรืออายัดอุปกรณการเลน เปนตน
รวมทั้งกำหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

   เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

 โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยาม เพื่อใหเกิดความชัดเจนอันจะทำใหการบังคับใช
กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาต รวมทัง้กำหนดหลักเกณฑหามมิใหผู ประกอบการจัดใหมีการใหรางวัล
ดวยการเสี่ยงโชค  
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 ทั้งนี้ ไดกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผู ขอใบอนุญาต อำนาจหนาทีข่อง
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและพนักงาน เจาหนาท่ี เพ่ือใหการใชบังคับกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมาก
และกำหนดบทลงโทษ เพื่อใหผูกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว และไมกลาฝาฝนกระทำความผิด
นอกจากนี ้ไดกำหนดใหรัฐมนตรีแตงตั ้งคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร
และในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม โดยใหมอีำนาจเปรยีบเทียบความผดิภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
สำหรับอัตราโทษที่ไมสูงมาก ทั้งนี้ เพื่อใหคดีสิ้นสุดในชั้นเจาหนาที่ 

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเสนอ และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 

 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 (๑) กำหนดใหพระราชบัญญัตินี ้ใชบังคับเมือ่พนกำหนด ๑๘๐ วันนับแตวันทีป่ระกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 (๒) ใหแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “สวนปา” เพื่อใหทีด่ินทีป่ลูกไมทุกชนิดสามารถนำมา

ขึ้นทะเบียนเปนสวนปาได และแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของทีด่ินทีจ่ะขึ้นทะเบียนเปนสวนปาได
ตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญตัสิวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแกไขเพ่ิมเตมิความใน (๔) และเพิ่มเตมิ 
(๖) และ (๗) ของมาตรา ๔ รวมถึงใหแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติสวนปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพิ่มเติมรางมาตรา ๑๑/๑ เพื่อใหผูทำสวนปาตั้งโรงงานแปรรูปไมได และใหอธิบดี
เปนผูมีอำนาจอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม โดยใหรัฐมนตรีเปนผูกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

 (๓) ใหแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๔ แหงราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือใหไดรับ
การยกเวนไมตองเสียคาภาคหลวง คาบำรุงปา และคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาสงวน
แหงชาติ และเพิ่มเติมรางมาตรา ๑๔/๑ แหงราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหการเก็บหา
ของปาบางชนิดในสวนปาไดรับการยกเวนไมตองเสียคาภาคหลวงและคาบำรุงปาตามกฎหมายวาดวย
ปาไม และกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ

 (๔) ใหเพิ่มเติมรางมาตรา ๒๖/๑ แหงราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อกำหนดใหมี
มาตรการลงโทษทางปกครองในกรณีไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำสวนปา หรือไมปฏิบัติตามคำสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ 

 (๕) กำหนดบทกำหนดโทษ
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   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ โดยสงใหสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

 โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมใหผู ทีฝ่าฝนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปา
คุมครอง และผูทีฝ่าฝนการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
ตองรับโทษทางอาญา ตามมาตรา ๔๘ สำหรับผูทีไ่ดรับอนุญาตจากอธิบดีแลว แตมีกรณีฝาฝน
หรอืไมปฏบัิตติามขอกำหนดในกฎกระทรวงหรือเงื่อนไขในใบอนญุาต ใหไดรบัเพยีงโทษทางปกครองโดยการ
พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนในอนุญาต ตามมาตรา ๔๓ โดยไมตองรับโทษทางอาญา
ตามมาตรา ๔๘ อีก 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

    เรือ่ง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๑) กำหนดใหมีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหซึ ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงค

เพื่อควบคุม สงเสริม และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห และกำหนดอำนาจหนาทีข่องสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห โดยใหรายไดของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหมาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผนดิน คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบำรุง คาธรรมเนียมตาง ๆ ผลประโยชนจากการดำเนินกิจกรรม
ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห เงินหรือทรัพยสินทีม่ ีผู บริจาคหรือมอบให เงินหรือทรัพยสิน
ทีส่ภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น และดอกผลทีเ่กิดจากเงิน
หรือทรัพยสินขางตน

  (๒) กำหนดประเภทของสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห คุณสมบัติ สิทธิและหนาที ่
การส้ินสุดความเปนสมาชิกภาพ และประเภทของวิชาชีพสังคมสงเคราะหท่ีเปนวิชาชีพสังคมสงเคราะห
ควบคุม
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 (๓)  กำหนดใหมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห องคประกอบ คุณสมบัติ 
วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง และอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการดังกลาว

 (๔)  กำหนดใหผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหตองประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามขอบังคับ
และตองดำรงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหดวย รวมถึงหามมิใหผูใด
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมหรือกระทำดวยวิธีใด ๆ ทีแ่สดงใหผูอืน่เขาใจวาตนมีสิทธิ
ทีจ่ะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมโดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห เวนแตกรณีที่กำหนดไว ตลอดจนหามมิใหผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุม 
ซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ 
ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุม

 (๕) กำหนดใหขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหจัดทำขึ้น
เปนภาษาไทย และกำหนดโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ตลอดจน
กำหนดใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ คุณสมบัติของคณะกรรมการ องคประกอบวาระการดำรง 
ตำแหนง การพนจากตำแหนง

 (๖)   กำหนดใหมีบทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาลตามกฎหมาย
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
   แหงประเทศไทย พ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหงประเทศไทย พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

 โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยามคำวา “อุตสาหกรรมไอซีที” หมายความวา กิจการ 
ทีเ่กี ่ยวกับการผลิต การประกอบ และการคา ซึ่งผลิตภัณฑ และบริการดานไอซีทีทุกชนิดและ
ทุกประเภท 

 กำหนดใหมีสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารแหงประเทศไทย วัตถุประสงค 
ทีม่าของรายได องคประกอบของสมาชิก และกำหนดสิทธิและหนาทีข่องสมาชิก รวมถึงกำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย องคประกอบ
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จุลนิติ

ของคณะกรรมการ ตลอดจนอำนาจหนาท่ี คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง
ของกรรมการ

 นอกจากนี ้ใหม ีสำนักงานสภาโดยมีผู อำนวยการเปนหัวหนาสำนักงานโดยตำแหนง
และกำหนดใหหลกัเกณฑ และวธีิการสรรหาผูอำนวยการใหเปนไปตามขอบงัคบั รวมทั้งมกีารกำหนดการ
ดำเนินกิจการและการกำกับดูแลการดำเนินงานของสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร
แหงประเทศ และกำหนดใหมีบทกำหนดโทษ

  
   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษเสรีชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบญัญัติเหรียญพิทักษเสรีชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  

  โดยมีสาระสำคัญ คือ ใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคในการพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
เพื่อใหครอบคลมุถงึผูที่ทางราชการมคีำสั่งใหปฏบิตัหินาท่ีในการปองกนัประเทศ การรกัษาความมั่นคง 
ภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ
ในตางประเทศ หรือปฏิบัติหนาทีอ่ื ่น ๆ อันเปนการสนับสนุน การรักษาความมั่นคงของประเทศ
และแกไขหลักเกณฑในการพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓ และมาตรา ๔ โดยใหการขอพระราชทานเหรยีญ การประดับ และกรณีที่ใหประดับเหรียญ
บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญและบัตรประจำตัวคืน เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกำหนด
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  นอกจากน้ี ใหแกไขบทบัญญัติเก่ียวกับการพระราชทานเครือ่งหมายของเหรยีญพิทักษเสรีชน 
โดยกำหนดใหในกรณีทีผู่ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑ ปฏิบัติการถึงขัน้ที่จะไดรับ
พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑ อีก ก็จะไดรับพระราชทานเครื่องหมายเปนรูปชอชัยพฤกษ
ชอเดียวติดเพิ่มกลางแพรแถบในทางดิ่งกับชอชัยพฤกษเดิมทุกครั้ง

 ทั้งนี้ ไดกำหนดบทเฉพาะกาลรองรับใหบุคคลตามมาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันการกระทำอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใชบังคับจนถึงวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จะมีสิทธิไดรับพระราชทาน
เหรียญพิทักษเสรีชนตามพระราชบัญญัติน้ีในเหตุการณใดพ้ืนท่ีใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

  
   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)
    พ.ศ. .... (จัดต้ังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) 

  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และให
ส งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพจิารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตอไป โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รับความเห็นของสำนักงบประมาณในเรื ่องการบริหารจัดการอัตรากำลังภายในกรอบอัตรา
กำลังที่มีอยูเดิม เพื่อมิใหเปนภาระงบประมาณในระยะยาวไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย  

  โดยมีสาระสำคัญ คือ
 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อยกฐานะ

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ขึ้นเปนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเพิ่มเติมกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรเปน (๗) ของมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕  และกำหนดใหโอนบรรดาอำนาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
ขอบังคับ ประกาศ คำสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรี และบรรดากิจการ ทรัพยสินงบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังที่เปนของสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณเฉพาะในสวนที ่เกี ่ยวกับสำนักงานฝนหลวงและการบินเกษตรไปเปนของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

ตามทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหนายทหาร
ประทวนชั้นยศจาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ พันจาเอกพิเศษ 
พนัจาอากาศเอกพเิศษ และนายทหารสญัญาบตัรชั้นยศรอยตร ีเรอืตร ีเรอือากาศตร ี ถงึรอยเอก เรอืเอก 
เรืออากาศเอก มีสิทธิไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรเีห็นชอบรางพระราชบญัญตัเิครื่องหมายการคา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสำนกังาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   โดยมีสาระสำคญั คอื แกไขเพิ่มเตมิบทนยิามคำวา “เครื่องหมาย” เพื่อกำหนดใหหมายความถงึ 
กลิน่และเสียงดวย และแกไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม รวมทัง้ใหยกเลิกบทบัญญัติทีห่ามขอจดทะเบียนสำหรับสินคาตางจำพวกกันในคำขอ
จดทะเบียนเครื ่องหมายการคาหนึ ่งฉบับ ตลอดจนขยายระยะเวลาการชำระคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญตัิ  

     

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ)
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

   เร่ือง สรุปผลการพิจารณาคาใชจายในการใหความชวยเหลือ ฟนฟู
    เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามทีส่ำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 

 โดยมีสาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการฟนฟู
เยียวยาจากสถานการณอุทกภัย สำหรับโครงการดำเนินการไดทันทีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
เปนเงิน ๒๐,๑๑๐.๕๕๗๒ ลานบาท ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมอบหมายใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดำเนินการ ดังนี้ 

 (๑) สวนราชการจัดสงขอมูลตัวเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ของประชาชนทีจ่ะไดรับเงิน
ชดเชยใหกระทรวงมหาดไทย เพื ่อรวบรวมขอมูลของประชาชนในแตละพื้นที่ที ่ตองการรับ
ความชวยเหลือจากรัฐ
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  (๒) กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานประกอบการที่ไดรับ
ความชวยเหลือตามมาตรการของรัฐใหสามารถกลับมาดำเนินการไดเปนปกติโดยเร็ว

  (๓) ทุกสวนราชการดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ การกำหนด
TOR การจัดทำ EIA/HIA และกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวเปนการลวงหนา แตจะลงนามในสัญญาได 
ตอเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแลว

  (๔) ให ส วนราชการที ่ได ขอร ับการจัดสรรงบประมาณจัดสงข อม ูลในระบบGIS
ใหสำนักงบประมาณเพื่อบูรณาการขอมูล จัดการวางแผนติดตามตรวจสอบ การใชจายงบประมาณ

  (๕) กรณีที่โครงการตามคำขอของจังหวัดมีความซ้ำซอนในดานภารกิจและเปาหมาย
กับโครงการที่นำเสนอโดยกระทรวงและสวนราชการ สำนักงบประมาณจะสงโครงการดังกลาว
ใหกระทรวงและสวนราชการที่เกี่ยวของตรวจสอบอีกครั้งกอนดำเนินการตอไป

  (๖) ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ
ผูตรวจราชการของทุกกระทรวงเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสวนราชการ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

   เร ือ่ง  ร างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาช ีพการแพทย
   แผนไทย พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ..) 
   พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   รวม ๓ ฉบับ

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาเปนเรื่องดวน และแจงใหคณะกรรมการประสานงานสภาแทนราษฎรไปพรอมกัน  

 ๑) รางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. .... 
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดใหมีสภาการแพทยแผนไทย มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค 

อำนาจหนาที ่ และที ่มาของรายไดสภาการแพทยแผนไทยตามที ่กำหนด รวมถึงกำหนดใหมี
คณะกรรมการสภาการแพทยแผนไทยประกอบดวย กรรมการโดยตำแหนง กรรมการซึ่งเปนผูแทน
สถาบันการศึกษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งจากสมาชิก กำหนดอำนาจหนาที่ 
วาระการดำรง ตำแหนงและการพนจากตำแหนง

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
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จุลนิติ

  (๒) กำหนดคณุสมบัติและลกัษณะตองหาม สทิธิและหนาท่ี และการสิ้นสดุของสมาชกิภาพ 
ของสมาชิกสภาการแพทยแผนไทย กำหนดคุณสมบัติผู ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑการเลือกนายกสภาการแพทย
แผนไทย กรรมการอ่ืน ๆ  และใหนายกสภาการแพทยแผนไทยเลอืกกรรมการเพื่อดำรงตำแหนงเลขาธกิาร                    

  (๓) กำหนดหลักเกณฑการควบคมุการประกอบวิชาชพีการแพทยแผนไทย การขึ้นทะเบยีน 
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
คุณสมบัติผู ขอขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต และหลักเกณฑการกลาวโทษผู ประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย อำนาจหนาทีค่ณะอนุกรรมการฯ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน และอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑการเพิกถอนใบอนุญาต

  (๔) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการยื ่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ คำสั ่งไมรับ
ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต และการพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

  (๕) นอกจากนี ้ไดกำหนดบทกำหนดโทษสำหรับผู ฝ าฝน โดยมีโทษจำคุกและปรับ
และกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการกระทำตาง ๆ

 ๒) รางพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ

คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของกรรมการ และแกไขเพิ่มเตมิหลกัเกณฑการเลอืกตั้งกรรมการวชิาชพี 
ของแตละสาขาวชิาชีพ รวมทั้งวาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการวิชาชีพ    

 ๓) รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมคำนิยาม “สถานพยาบาล” “ผูประกอบวิชาชีพ” 

และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการออกใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล การแสดงรายละเอียด 
ของสถานพยาบาล ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบของผูดำเนินการสถานบริการ 

   เรือ่ง  รางพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชน
   ตอบแทนอยางอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
   ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. .... 
   และรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
   การประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภา
   และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบ 
  (๑) อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทน

อยางอืน่ของประธานและรองประธานสภาผู แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ....
ตามทีส่ำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวยแลวดำเนินการ
ตอไปได 

   (๒) เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
การประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ  และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพรอมกับ
รางพระราชกฤษฎีกาตามทีส่ำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอตามขอ ๑. แลวดำเนินการ
ตอไปได เมื่อรางพระราชกฤษฎีกาตามขอ ๑. มีผลใชบังคับแลว 

 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ๑) สาระสำคัญของรางพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทน

อยางอืน่ของประธานและรองประธานสภาผู แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. .... 

  (๑) ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไขเพิ่มเติม
รวม ๗ ฉบับ และกำหนดเงินประจำตำแหนงและเงินเพ่ิมของประธานและรองประธานสภา
ผ ู แทนราษฎรประธานและรองประธาน วุฒิสภา  ผู นำฝ ายค านในสภาผู แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยใหประธานสภาผูแทนราษฎร(ประธานรัฐสภา)
ไดรับเงินประจำตำแหนงและเงินเพิ่มเทากับนายกรัฐมนตรี

  (๒) กำหนดคาใชจายในการเดินทางของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการรวมกัน
ของทัง้ ๒ สภา  โดยใหนำพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มาใชบังคับ
โดยอน ุโลม  และให ไดรับส ิทธิในอ ัตราเดียวกันกับหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง 
สวนกรรมาธิการฯ ทีม่ ิไดเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใหไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทาง

  (๓) กำหนดใหกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา
และกรรมาธิการรวมกันของทั้ง ๒ สภา ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งทีม่าประชุมในอัตรา
ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท  

  (๔)  กำหนดใหอนุกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการ
รัฐสภา และอนุกรรมาธิการรวมกันของท้ัง ๒ สภา ไดรับเบ้ียประชุมเปนรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม
ในอัตราครั้งละ ๘๐๐ บาท

  (๕) กำหนดใหผู ชวยเลขานุการในคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการรัฐสภาสามัญ ไดรับเบี้ยประชุม
เปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
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จุลนิติ

  (๖) กำหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล
เพ่ือเปนการประกันสุขภาพในระหวางท่ีดำรงตำแหนงตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  รวมถึง
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทีเ่ดินทางโดยพาหนะสวนตัวมีสิทธิไดรับเงินชดเชย
เปนคาพาหนะในการเดินทางมาประชุม

 ๒) สาระสำคัญของรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี ่ยวกับ
การประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....
กำหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพื่อเปน
การประกันสุขภาพในระหวางที่ดำรงตำแหนงตามอัตราที่กำหนดไวทายรางระเบียบนี้ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔

   เ ร่ือง รางกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติม
   ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ….

 คณะรัฐมนตรีอนุม ัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดคดีพิเศษเพิ ่มเติม
ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอและ
ใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแลวดำเนินการตอไปได

 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวย

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้ 
 (๑) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
 (๒) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
 (๓) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 (๔) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยแร 
 (๕) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 (๖) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องสำอาง 
 (๗) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 (๘) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยยา 
 (๙) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยอาหาร  
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   เรื่อง รางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
   พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑวิธีการระยะเวลา
    และอัตราการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะ
   ในชวงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
   คณะรัฐมนตรีอนมุัติหลักการรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชน
ทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะในชวงเวลาทีม่ีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ ตามทีก่ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา  แลวดำเนินการตอไปได
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้
   ๑) รางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม พ.ศ. .... โดยมสีาระ สำคญั คอื 
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จุลนิติ

๒. รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชน
ทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะในชวงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   โดยมีสาระสำคัญ คือ จายเงินบำเหน็จชราภาพเพิ ่มขึ ้นอีกรอยละ ๑ ของคาจาง 
เฉพาะผูประกันตน ซึ่งจายเงินสมทบตั้งแต ๑๒ เดือนขึ้นไปในชวงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
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ประชาธิปไตยตองมีศีลธรรมเปนรากฐาน

ประชาธิปไตยนั้นมันดีตอเมื่อมีศีลธรรมเปนรากฐาน 

ถาไมมีศีลธรรมเปนรากฐานมันก็เปนประชาธิปไตยโกง 

คือประชาชนทั้งหลายไมมีศีลธรรม แตถาระบบประชาธิปไตย มันก็

มีโอกาสที่จะใชกิเลสของตนอยางเสรี เมื่อประชาชนเลือกผูแทนโกง 

ก็ไดผูแทนโกง ผูแทนโกงทั้งหลายไปประกอบกันเปนรัฐสภา 

ก็เปนรัฐสภาโกง รัฐสภาโกงไปตั้งคณะรัฐบาล ก็เปนคณะรัฐบาลโกง 

เจาหนาที่ทุกคนก็เปนคนโกง โกงกันทั้งบานทั้งเมือง 

จนกระทั่งพระเจาพระสงฆก็ไมเวน หรือจะโกงกันไปถึงเทวดา 

เพราะวาคนโกงมันทำบุญทำกุศล ไปเกิดเปนเทวดา มันก็เปนเทวดาโกง 

โกงกันหมดทั้งจักรวาล แลวจะอยูกันไดอยางไร

 คนไทยนับถือฝรั่งเปนอาจารย เมื่อฝรั่งเขาวาอยางไร 

ก็พูดตามกันไปอยางนั้น วาประชาธิปไตยนี้เพื่อประชาชน ของประชาชน 

โดยประชาชน แตลืมพูดไปวา ที่มีศีลธรรม

(ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ  แสงทอง น. ๑๙)

๔๒
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ
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บุคคลผูดํารงตําแหนง
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

๑

 การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนง (Impeachment) คือ การถอดถอนบุคคลผูมีพฤติการณ
ใชอํานาจตามตําแหนงหนาทีโ่ดยทุจริตหรือมิชอบใหพนจากตําแหนงกอนทีจ่ะครบวาระ ในหลาย
ประเทศไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา เยอรมนี รัสเซีย ฯลฯ ไดนําหลักการดังกลาวนี้มาใชเปนวิธีการหนึ่ง
ในการควบคมุตรวจสอบการใชอํานาจรฐัและลงโทษผูท่ีใชอํานาจตามตาํแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ สาํหรบั
ประเทศไทยนัน้ก็ไดนําหลักการการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงมาใชเชนกันตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยไดกําหนดเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตอมา
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังคงหลักการเดิมเอาไว  
 หลักเกณฑในการถอดถอนบุคคลผูดาํรงตาํแหนงตามรฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดถกูกาํหนด
ไวในมาตรา ๒๗๐-๒๗๔ มีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงเปนของ
วฒิุสภาอันเปนองคกรท่ีมีความเปนกลางทางการเมอืงและมสีมาชกิท่ีไมดํารงตําแหนงอ่ืนใดทางการเมอืง 
โดยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทัง้ใน
ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ องคกรอิสระ และขาราชระดับสูง ไดแก (๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ประธานศาลฎีกา (๖) ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ (๗) ประธานศาลปกครองสูงสุด (๘) อัยการสูงสุด (๙) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(๑๐) กรรมการการเลือกต้ัง (๑๑) ผูตรวจการแผนดนิ (๑๒) กรรมการตรวจเงินแผนดนิ (๑๓) ผูพิพากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว 
ไดใหนิยามคําวาผูดํารงตําแหนงระดับสูงไว มีความหมายวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง หรือกรมสําหรับขาราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 ๑น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ; น.ม. มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ; Master of Management ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

การถอดถอน

โดยวุฒิสภา
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การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา 

จุลนิติ

ผูบ ัญชาการเหลาทัพสําหรับขาราชการทหาร ผู ดํารงตําแหนงผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ
ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหนาหนวยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญทีม่ีฐานะเปนนิติบุคคล กรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (“คณะกรรมการ ป.ป.ช.”) กําหนด และ 
ผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
 วุฒิสภาจะมีอํานาจในการถอดถอนบุคคลที่ดํารงตําแหนงดังกลาวขางตน เมื่อปรากฏวา ผูดํารง
ตําแหนงนั้นมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรอืตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขดัตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู
หรือกฎหมาย หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยกระบวนการ
ในการถอดถอนของวุฒิสภาจะเริ ่มต นเม ือ่มบีุคคลตามทีก่ฎหมายกําหนดเข าชื ่อร องขอตอ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมตถิอดถอนผูดาํรงตาํแหนง กฎหมายไดกําหนดผูท่ีจะเขาชื่อรองขอได
แบงเปน ๓ ประเภท คือ (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยู (๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
แตสมาชิกวุฒิสภาจะสามารถรองขอไดเฉพาะแตกรณีขอถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนง
เทานัน้ (๓) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตัง้ กลาวคือ เปนประชาชนสัญชาติไทยทีม่ีอายุไมตํ ่ากวา 
๑๘ ปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ เชน ไมเปนผูอยูระหวางถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง เปนตน โดยจะตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน จึงจะเขาชื่อรองขอ
ใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงได
 เม่ือประธานวฒิุสภาไดรบัคาํรองขอดังกลาวแลว ประธานวุฒิสภาจะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพื่อดาํเนนิการไตสวนขอเท็จจรงิและทํารายงานเสนอตอวฒุสิภา พรอมท้ังทําความเหน็วาคาํรองขอ
มีมูลหรือไม หากวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหานั้น
เปนอันตกไป แตถาปรากฎวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดวาขอกลาวหาใดมีมูล จะเปนผลใหผูถูกกลาวหาจะปฎิบัติหนาที่ตอไปมิได
จนกวาวุฒิสภาจะมีมต ิทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาคดีมีมูล ประธาน ป.ป.ช. จะตอง
สงเรื่องไปยังอัยการสูงสุดและประธานวุฒิสภา เพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง และเพื่อใหประธานวฒุสิภาจัดใหมีการประชมุวฒุสิภา
เพื่อพจิารณาเรื่องดังกลาวโดยเรว็ โดยการประชมุของวฒุสิภาเพื่อพจิารณาถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงนั้น 
สามารถกระทําไดทัง้ในสมัยประชุมสามัญทัว่ไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๗ อีกท้ังถาปรากฏวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานใหกบัประธานวฒุสิภานอกสมยัประชมุ 
ประธานวุฒิสภาจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการประชุมรัฐสภาเปนสมัยวิสามัญดวย
 สําหรับการดําเนินการในชั้นพิจารณาถอดถอนของวุฒิสภานั้น กระบวนการในการพิจารณา
และลงมติจะตองเปนไปตามทีก่ําหนดไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดแบง
การพิจารณาของวุฒิสภาเปน ๔ วาระ ไดแก วาระแรก ใหผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แถลงเปดสํานวนและใหผูกลาวหาหรอืผูแทนของผูถกูกลาวหามสีทิธคิดัคานโตแยงคาํแถลงเปดสาํนวน
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โดยไมมีการซักถาม หลังจากนัน้จึงจะพิจารณาวาควรจะมีการซักถามผูเกี่ยวของในประเด็นใดอีก 
วาระท่ีสอง จะเปนชวงการซกัถามในประเดน็ปญหาท่ีไดกําหนดไวแลวตั้งแตวาระท่ีหน่ึง วาระท่ีสาม คือ 
การแถลงปดสํานวนโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.และผูถกูกลาวหา และวาระสดุทาย คอื การลงคะแนนเสยีง
ถอดถอนซึ่งจะกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับในคูหา โดยมติเห็นชอบใหถอดถอนของวุฒิสภาจะตอง
ถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกที่มีทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
 ถาวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาใหพนจากตําแหนง จะมีผลใหผูถูกถอดถอนพนจาก
ตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันทีวุ่ฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผู นั ้นในการ
ดํารงตําแหนงในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา ๕ ป ในทางกลับกัน ถาหากวุฒิสภามีมติ
ไมถอดถอนก็จะทําใหเรื่องดังกลาวเปนอันตกไป มติของวุฒิสภานี้ถือเปนที่สิ้นสุด และจะมีการรองขอ
ใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันไมได แตไมกระทบการเทือนตอการพิจารณาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กลาวคือ ไมวาวุฒิสภาจะมีความเห็น
ใหถอดถอนหรือไมถอดถอนผูดํารงตําแหนงหรือไม การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลดังกลาวยังคงจะ
ดําเนินการควบคูกันไป มติของวุฒิสภาไมมีผลกระทบตอการดําเนินคดีอาญา
 นับแต พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีประเทศไทยไดใชระบบการถอดถอนผูดํารงตําแหนงวุฒิสภาเปนครั้งแรกนั้น 
วฒิุสภาไดมีการพจิารณาถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงจาํนวนหลายครั้ง แตครั้งท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน
และมปีระเดน็ขอกฎหมายท่ียังเปนท่ีกังขาอยูคงจะเปนการพจิารณาถอดถอนชวง พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณขีอง
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ อดตีนายกรัฐมนตร ีท่ีถกูย่ืนขอถอดถอนเน่ืองจากการออกคาํสั่งสลายการชมุนมุ
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรณีของนายนพดล ปทมะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศ ที่ถูกยืน่ขอถอดถอนเพราะการลงนามในบันทึกความตกลงรวมไทย-กัมพูชาในการ
ขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งระหวางการพิจารณาถอดถอนบุคคลทัง้สองทีก่ลาวมานั้น 
มีประเด็นปญหาเกิดขึ ้น เนือ่งจากมาจากกระบวนการขอถอดถอนนายสมชาย วงศสวัสดิ ์ และ
นายนพดล ปทมะ นั้นไดเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลดังกลาวไดพนจากตําแหนงหนาที่ไปแลว จึงทําใหเกิด
ปญหาวาวุฒิสภาจะสามารถถอดถอนผู “เคย” ดํารงตําแหนงหรือไม ในเรื่องนี้มีผูใหความเห็นตางกัน
ไปแบงไดเปน ๒ ฝายดวยกัน
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การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา 
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 ฝายแรก เหน็วาสามารถถอดถอนผูเคยดํารงตาํแหนงได เน่ืองจาก นอกจากรฐัธรรมนูญจะกําหนด
ใหวุฒิสภาสามารถถอดถอนบุคคลจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการแลว ยังไดกําหนดโทษแก
ผูถูกถอดถอนอีกประการหนึ่ง คอื การตดัสทิธใินการดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืการรบัราชการอกี
เปนเวลา ๕ ป ดังนัน้แลว การถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงจึงสามารถกระทําไดเพื่อใหผูถูกถอดถอน
ไดรับการลงโทษโดยมาตรการประการหลัง อีกทัง้ยังเปนการปองกันมิใหบุคคลสามารถหลีกเลี่ยง
การถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือการรับราชการโดยการลาออกกอนที่วุฒิสภาจะมีมติถอดถอนได 
 ฝายทีส่อง เห็นวาไมสามารถถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงได เนื่องจากเมื่อบุคคลไดพนจาก
ตําแหนงไปแลว ยอมไมมีสถานะการดํารงตําแหนงใหดําเนินการถอดถอนได โดยในประเด็นที่ฝายแรก
มีความเห็นวา การถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงสามารถทําไดเพื่อเปนการลงโทษตัดสิทธิในการดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือการรับราชการนั้น ฝายทีส่องนี้ไดโตแยงวา ตามรัฐธรรมนูญนั้นไดใชคําวา 
ใหถอดถอนจากตําแหนง “และ” เพิกถอนสิทธิทางการเมืองหรือรับราชการเปนเวลา ๕ ป ทําใหอาจ
ตีความไดวาการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองนั้นจะเปนกลไกทีม่าควบคูกับการถอดถอนจากตําแหนง
ไมอาจแยกจากกันได อีกทั้งตามหลักการตีความของกฎหมายอยางรัฐธรรมนูญแลว ในกรณีที่เปนการ
กระทบสิทธิของบุคคล การตีความจะตองจาํกัดและเครงครดั ดงัน้ัน เม่ือการถอดถอนออกจากตาํแหนง
เปนการจํากัดสิทธิทางการเมืองของบุคคล การตีความจึงตองตีความโดยเครงครัดและไมอาจตีความ
ใหกวางเพื่อวุฒิสภามีอํานาจไปถึงการถอดถอนอดีตผูดํารงตําแหนงได 
 ปญหาเรื่องนี้ ในชั้นพิจารณาของวุฒิสภาไดมีมติทีจ่ะดําเนินการพิจารณาถอดถอนนายสมชาย
วงศสวัสดิ์ และนายนพดล ปทมะ ตอไป แตทายทีสุ่ด ผลการพิจารณาของวุฒิสภาปรากฏวาวุฒิสภา
มีเสียงไมถึง ๓ ใน ๕ ใหถอดถอนบุคคลทัง้สอง จึงถือไดวาวุฒิสภามีมติไมถอดถอนบุคคลดังกลาว 
อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ก็ยังไมมีการนําประเด็นปญหาเรื่องวุฒิสภาถอดถอนบุคคลผูเคยดํารงตําแหนง
ไดหรือไมเขาสูศาลรัฐธรรมนูญ จึงทําใหยังคงไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นปญหาเรื่องนี ้ คงจะตอง
รอจนกวาจะมีผูทีเ่ห็นวาตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการถอดถอนผูดํารงตําแหนงของวุฒิสภา
ยืน่คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยชี้ขาดและสรางแนวทางทีช่ัดเจนในการตีความบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเรื่องนี้ตอไป
 นอกจากประเดน็ปญหาเกี่ยวกบัการถอดถอนผูเคยดาํรงตาํแหนงแลว ปญหาขอกฎหมายเก่ียวกบั
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงยังมีอีกหลายประการ ตัวอยางปญหาอีกประการหนึ่ง คือ กรณีทีผู่ถูก
กลาวหาไดถึงแกความตายกอนทีวุ่ฒิสภาจะไดมีมติถอดถอน ซึ ่งไดเกิดขึ ้นกรณีการกลาวหา
นายสมัคร สุนทรเวช กระทําความผิดในการเห็นชอบและลงนามในบันทึกความตกลงรวมไทย-กัมพูชา 
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดยุติการไตสวนขอเท็จจริงกรณีนายสมัคร สุนทรเวช เนื่องจากถึงแก
อนิจกรรมแลว โดยเหน็วากรณีอาจเทียบเคยีงไดกับประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา ๓๙ 
ทีไ่ดวางหลักวา เมือ่ผูกระทําความผิดใดถึงแกความตาย จะเปนผลใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟอง
ระงับไป และทายที่สุด วุฒิสภาไดลงมติวาจะไมดําเนินการพิจารณาถอดถอนตอไป
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 ทัง้นี ้นอกจากกระบวนการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงตามรฐัธรรมนูญซึ่งผูเขยีนไดอธบิายโดยสรปุ
ไวขางตนแลว วุฒิสภายังมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายอื่นดวย ไดแก อํานาจ
ถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดวยเหตุทีบุ่คคล
ดังกลาวไดปฏิบัติหนาทีโ่ดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชน หรือไมเปนกลาง
หรือมีความประพฤติเสือ่มเสียหรือบกพรองทางศีลธรรมจรรยาที่อาจมีผลกระทบหรือกอนใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอการดํารงตําแหนงหนาที่ หรือตอการสงเสริมหรือคุมครองสิทธิมนุษยชน 
หรอืมีสวนไดเสียในกจิการหรอืธุรกจิใด ๆ  ท่ีอาจมผีลกระทบโดยตรงหรอืกอใหเกิดความเสยีหายทํานอง
เดยีวกนั หรอืมีหรอืเคยมีพฤติการณละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืบกพรองตอหนาท่ีอยางรายแรง โดยหาก
ปรากฏวากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีพฤติกรรมดังกลาว ผูทีส่ามารถยืน่คํารองขอตอประธาน
วฒิุสภาใหดําเนินกระบวนการถอดถอนได คอื สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาไมนอยกวา 
๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในแตละสภา และมติในการถอดถอนของวุฒิสภานั้น จะตอง
ไดคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
 จะเหน็ไดวากระบวนการและหลกัเกณฑในการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหงชาตน้ีิ จะแตกตางจากกระบวนการตามรฐัธรรมนูญหลายประการ  เชน การถอดถอน
ตาม พรบ.คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ ไมจําเปนตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณา
ไตสวน ซึ่งจะสงผลใหผูถูกกลาวหาไมจําตองหยุดปฏิบัติหนาที,่ ประชาชนไมสามารถเขาชื่อยืน่คํารอง
ขอถอดถอนได ฯลฯ อยางไรกต็าม ในสวนของขั้นตอนการพจิารณาของท่ีประชมุวุฒิสภาในการพจิารณา
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายอื่นจะเปนกระบวนการพิจารณาแบบเดียวกับการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๒๘ 
ไดกาํหนดใหกระบวนการพจิารณาของท่ีประชมุวุฒิสภาในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายอื่น
ใหเปนไปเชนเดียวกับกระบวนการการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่ผานมาไดเคย
มีตัวอยางการถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเทศไทยมาแลว ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทีส่ภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งปฏิบัติหนาทีท่ัง้ในฐานะสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาไดมีมติ
ถอดถอนนายจรัล ดิษฐาอภิชัย ใหพนจากตําแหนง 
 สุดทายน้ี ผูเขยีนขอตั้งขอสังเกตในเรื่องน้ี ดังตอไปน้ี ประการแรก จะเหน็ไดวากระบวนการในการ
ถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงโดยวฒิุสภาจะเริ่มตนไดตอเมื่อมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒิุสภา หรอื
ประชาชน จาํนวน ๒๐,๐๐๐ คน เขาชื่อย่ืนคาํขอตอประธานวฒุสิภา ดงัน้ันแลว การเขาชื่อขอถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงจึงเปนอีกชองทางหนึ่งทีป่ระชาชนจะสามารถมีสวนรวมทางการเมือง อีกทัง้ยังถือเปน
กลไกท่ีมีความสําคญัเนือ่งมาจากหากวาไมมีการรองขอโดยบคุคลท่ีกฎหมายกาํหนดแลว วฒุสิภาจะไม
สามารถเริ่มตนกระบวนการพจิารณาถอดถอนไดเลย เพราะฉะน้ัน ประชาชนจึงควรจะมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของผูดํารงตําแหนง หากพบวามีผูใดใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบแลว ประชาชน
ควรจะรวมมือกันเขาชื่อถอดถอนบุคคลดังกลาว เพื่อเปนการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเมือง
ของประเทศไทยใหมีความโปรงใสตามระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็งตอไป
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การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา 

จุลนิติ

 ประการท่ีสอง ในการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงของวฒุสิภาตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาตินั้น กฎหมายไมไดเปดชองใหประชาชนสามารถเขาชื่อขอถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาตไิด ดงัน้ันแลว หากจะแกไขกฎหมายดงักลาวในภายหนา ควรจะแกไขใหประชาชนสามารถเขามา
มีสวนรวมในการเขาชื่อถอดถอนได เพื่อเพิ่มชองทางในการมีสวนรวมของประชาชนและใหเปนไปตาม
หลักการเดียวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
 ประการที่สาม จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจของวุฒิสภาในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง และกําหนดใหการพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือไมนั้นตองพิจารณา
จากนิยามท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจรติแหงชาติ ซึ่งตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดงักลาวน้ันไดเปดชองใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. สามารถขยายนิยามศัพทคําวาผูดํารงตําแหนงระดับสูงไดโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ดงัน้ันแลว หากวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดาํเนนิการขยายนยิามศพัทของคาํวาผูดาํรงตาํแหนงระดบัสงู 
ใหมีความหมายรวมถงึกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตแิลว จะทําใหวฒุสิภาสามารถอดถอนกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่ง  
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ
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๑. ขอความทั่วไป
  รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปจจุบนั บญัญตัไิวในมาตรา ๓ วรรคสอง วา “การปฏบิตัิ
หนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไป
ตามหลักนิติธรรม” นับเปนครั ้งแรกทีไ่ดมีการบัญญัติคําวา “หลักนิติธรรม” ไวในรัฐธรรมนูญ 
อยางไรกต็ามหากไปตรวจดปูระวัตกิารรางรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี จะพบวาแตเดมิในชั้นยกรางน้ัน ผูยกราง
รัฐธรรมนูญรางแรกไดใชคําวา “หลักนิติรัฐ” ไมใช “หลักนิติธรรม” ไมปรากฏเหตุผลในการจัดทํา
รฐัธรรมนูญวา เหตุใดในเวลาตอมา ผูยกรางรฐัธรรมนูญจึงไดเปลี่ยนแปลงคาํวา “หลกันิตริฐั” เปนคําวา
“หลักนิติธรรม” ไมปรากฏการอภิปรายวาผูยกรางรัฐธรรมนูญเขาใจหลักการทัง้สองวาอยางไร และ
โดยสรุปแลวหลักการทัง้สองเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร๑ ยิง่ไปกวานั้น หากไปสํารวจตรวจสอบ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมทีย่อมรับนับถือกันเปนสากลแลว จะพบวาบทบัญญัติหลายมาตรา
ในรฐัธรรมนูญฉบับน้ีไมไดสอดคลองกับหลกัการดงักลาวเลย บทความน้ีจะสาํรวจตรวจสอบความหมาย 
ความเปนมา ตลอดจนเนือ้หาของหลักการทัง้สองดังกลาว พรอมทัง้จะไดชี้ใหเห็นถึงความเหมือน
และความแตกตางของหลักการทั้งสองโดยสังเขป

 ๑ในชั้นการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางแมจะมีการอภิปรายถึงคําวานิติรัฐและนิติธรรม แตไมปรากฏการอภิปราย
ในทางเนือ้หาถึงความแตกตางของหลักการทั้งสอง ไมมีกรรมาธิการผูใดอภิปรายถึงความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมกับความมีอํานาจ
สูงสุดของรฐัสภา และความเชื่อมโยงของหลักนติริฐักบัการยอมรบัคาบงัคบัของสทิธขิั้นพื้นฐานวาเปนคาบงัคบัในระดบัรฐัธรรมนญูเลย  
ในชั้นสภารางรฐัธรรมนูญกเ็ชนเดยีวกนั คงมีแตการอภปิรายวาหลกัการใดกวางแคบอยางไร ซึ่งไมทําใหเหน็ถงึสารตัถะของความเหมอืน
และความแตกตางของหลักการทัง้สอง จนทําใหในทีสุ่ดแลว แมจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อหาขอยุติในการใชถอยคํา แตก็ไมมีผูใด
สรุปไดวาความเหมือนและความแตกตางในทางเนื้อหาของหลักการทัง้สองคืออะไรกันแน อนึ่ง หากตรวจดูบันทึกเจตนารมณของ
คณะกรรมาธกิารวสิามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตแุละตรวจรายงานการประชมุ สภารางรฐัธรรมนญู กไ็มไดความกระจางเชนกนั.

หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
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หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม  

จุลนิติ

  โดยท่ัวไปเราใชคําวาหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมคูกันไป โดยท่ีไมไดแยกแยะความแตกตาง
ในรายละเอียด อนัทีจ่ริงจะวาการใชถอยคําทัง้สองคาํในความหมายอยางเดยีวกนัเปนความเขาใจผดิ
อยางส้ินเชิงของผูใชถอยคํานี้คงจะไมได เพราะท้ังหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมตางก็ไดรับการ
พฒันาข้ึนในโลกตะวันตกโดยมีเปาหมายท่ีจะจํากดัอาํนาจของผูปกครองใหอยูในกรอบของกฎหมาย 
กลาวอีกนัยหนึ่งทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมตางก็ไมตองการใหมนุษยปกครองมนุษยดวยกันเอง 
แตตองการใหกฎหมายเปนผูปกครองมนุษย ซึ่งหมายความวาผูที่ทรงอํานาจบริหารปกครองบานเมือง
จะกระทําการใด ๆ  กต็าม การกระทํานัน้จะตองสอดคลองกับกฎหมาย จะกระทําการใหขดัตอกฎหมาย
ไมได
  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว จะพบวาหลักการทั้งสองมีความแตกตางกันอยู 
สาเหตุแหงความแตกตางนั้นอยูที่พัฒนาการในทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในเยอรมนี
ซึ่งเปนแหลงกําเนิดความคิดวาดวยหลักนิติรัฐและในอังกฤษซ่ึงพัฒนาความคิดวาดวยหลักนิติธรรมข้ึน 
ความแตกตางของหลักการทั้งสองในรายละเอียดนั้นไมเปนสิ่งที่น าประหลาดใจแตอยางใด 
เพราะหลักการท้ังสองเก่ียวพันกบั “กฎหมาย” แต “กฎหมาย” นัน้ กฎหมายเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม
ที่เชื่อมโยงกับประวัติความเปนมาของชนแตละชาติ ความเขาใจบางประการที่แตกตางกันที่ชนชาติ
เยอรมันและอังกฤษมีตอมโนทัศนวาดวย “กฎหมาย” ตลอดจนประวัติศาสตรการตอสูทางการเมือง
ที่แตกตางกันของชนชาติทั้งสองยอมสงผลตอเน้ือหาของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม และตอการ
จัดโครงสราง บทบาท และความสัมพันธขององคกรของรัฐดวย หลักนิติรัฐซ่ึงไดรับการพัฒนา
อยางจริงจังในเยอรมนีในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๑๙ นั้น ไดแผขยายอิทธิพลออกไปทั่วภาคพื้น
ทวีปยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งตอกฎหมายมหาชนในอิตาลีที่ไดรวมชาติขึ้นสําเร็จในชวงเวลาน้ันและ
ตอฝรั่งเศสในชวงสาธารณรัฐที่สาม สวนหลักนิติธรรมซึ่งมีรากเหงามาจากประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองและรัฐธรรมนูญของอังกฤษต้ังแตสมัยที่ชาวนอรแมนเขายึดครองเกาะอังกฤษน้ัน ก็มี
อิทธิพลไมนอยตอโครงสรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและตอหลายประเทศที่ไดรับแนวความคิด
จากสถาบันการเมืองการปกครองของอังกฤษ๒

๒. หลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip)
  ๒.๑ พัฒนาการของหลักนิติรัฐ
  คําวา “นิติรัฐ” เปนคําที่แปลมาจากภาษาเยอรมันวา “Rechtsstaat” คําวา “Rechtsstaat” 
ประกอบข้ึนจากคําสองคํา คอื คาํวา Recht ทีแ่ปลวา กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันคาํ ๆ  นี ้สามารถแปลวา 
“สิทธิ” ไดดวย) และคําวา Staat ที่แปลวา รัฐ แตคําสองคํานี้เมื่อมารวมกันแลวไดกลายเปนคําศัพท
ทางนิติศาสตรในระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งยากจะหาคําในภาษาตางประเทศที่แปลแลวใหความหมาย
ไดตรงกับคาํในภาษาเดิม ตาํราท่ีเขยีนเปนภาษาอังกฤษจํานวนหน่ึงไดใชคาํ ๆ  นี ้ทบัศพัทภาษาเยอรมัน
โดยไมแปล๓ อยางไรก็ตามมีความพยายามในการแปลคําวา Rechtsstaat อยูเชนกัน ถึงแมวาคําแปล

 ๒D. Zolo, The Rule of Law : A Critical Reappraisal, in : P. Costa / D. Zolo (eds.), The Rule of Law History, 
Theory and Criticism, Dordrecht : Springer, ๒๐๐๗, p. ๓.
 ๓J. Stone, The Province and Function of Law, Cambridge : Harvard University Press, ๑๙๕๐, p. ๗๑๓.; 
P. Van Dijk, Judicial Review of Governmental Action and the Requirement of a Interest to Sue, Alphen aan den Rijn: 
Sijthoff & Noordhoff, ๑๙๘๐, p. ๑.
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ทีพ่ยายามคิดกันขึ้นนั้นไมสามารถสื่อความหมายของคําวา Rechtsstaat ไดอยางสมบูรณก็ตาม 
เชน ในระบบกฎหมายอังกฤษ แปลคําวา Rechtsstaat วา rule of law หรือ state-under-law๔ 
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสแปลวา état constitutionnel แตตํารากฎหมายฝรั่งเศสยุคหลัง ๆ มักแปลวา
état de droit ซึ่งเปนแนวโนมการแปลในภาษาอื่น ๆ ดวย คือแปลตรงตัว เชน ระบบกฎหมายอิตาลี 
แปลวา Stato di diritto หรือระบบกฎหมายสเปนแปลวา Estato de derecho เปนตน สําหรับ
ในสหรฐัอเมรกิาหากไมแปลคาํวา Rechtsstaat วา rule of law ก็มกัจะยกเอาหลกัการในทางกฎหมาย
ทีม่ีเนือ้หาบางสวนทีค่ลายคลึงกับ Rechtsstaat มาเทียบเคียง เชน  due-process-clause หรือ
การกลาวถงึ limited government ในฐานะมโนทัศนทางกฎหมายท่ีใกลเคยีงกับ Rechtsstaat เปนตน
  ในทางวิชาการ ไมวาจะแปลคําวา Rechtsstaat วาอยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญยอมอยูที่
ความหมายอันเปนแกนแทของหลักการนี้ กลาวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น 
กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสใหผู ปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ ภายใตกฎหมายบุคคลทุกคน
ตองเสมอภาคกัน และบุคคลจะตองสามารถทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตน
ทําอะไรหรือไมใหตนทําอะไร ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร ทัง้นี้เพื่อทีบุ่คคลจะได
ปฏิบัติตนใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานดังกลาวนี้ยอมจะกอใหเกิดหลักตาง ๆ 
ตามมาในทางกฎหมายมากมาย เชน หลกัไมมคีวามผดิ ไมมโีทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena 
sine lege) หลักการหามลงโทษซํ้าซอน หลักการหามตรากฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคล 
เปนตน๕

  เมือ่ยอนกลับไปพิจารณาพัฒนาการของนิติรัฐแลว จะพบวาแนวความคิดวาดวยนิติรัฐมีขึ้น
เพื่อจาํกดัอํานาจของรฐัหรอืผูปกครองใหอยูในขอบเขตของกฎหมาย คาํกลาวท่ีวานิตริฐัคอืรฐัท่ีปกครอง
โดยกฎหมาย ไมใชโดยมนุษย (government of law and not of men) ดจูะเปนการใหความหมายของนิตริฐั
ในเบือ้งตนทีต่รงทีสุ่ด ในแงของประวัติศาสตรการเมืองการปกครองแนวความคิดวาดวยนิติรัฐเริ่มตน
ขึ้นในชวงศตวรรษที่ ๑๗ ในฐานะทีเ่ปนปฏิกิริยาทีม่ีตอการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
อาจกลาวไดวาเสาหลักท่ีคํ้าจนุนิตริฐัไวก็คอืการปกปองบคุคลจากการกระทําตามอําเภอใจของรฐั หรอื
ผูปกครอง แนวความคิดนี้สอดคลองตองกันกับพัฒนาการและความเช่ือที่มีมาตั้งแตยุคกลางวาสันติสุข
และความยุตธิรรมจะเกดิขึ้นไดยอมตองอาศยักฎหมาย อยางไรก็ตามในวงวิชาการเยอรมนั ซึ่งเปนแหลง
ทีพ่ัฒนาแนวคิดเรื่องนิติรัฐขึ้น จนถึงปจจุบันก็ยังไมเปนทียุ่ติวาใครเปนผูทีใ่หความหมายของคําวา 
Rechtsstaat อยางชดัเจนเปนคนแรก แตสวนใหญเชื่อกนัวา Robert von Mohl ซึ่งไดศกึษารฐัธรรมนญู
ของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นเปนอยางดี เปนคนแรกที่นําเอาความคิดทีว่าการดํารงอยูของรัฐไมควร
จะขึ้นอยูกับกําลังอํานาจ แตควรขึ้นอยูกับเหตุผล มาอธิบายอยางเปนระบบในตํารากฎหมายวาดวยรัฐ
แหงราชอาณาจักรวัวรดเท็มแบรก (Staatsrecht des Koenigreichs Wuerttemberg) อนึ่ง สําหรับ 
Mohl แลวเสรีภาพของปจเจกบุคคลยอมถือเปนหัวใจของมโนทัศนวาดวยนิติรัฐ

 ๔N. MacCormick, “Constitutionalism and Democracy” in R. Bellamy   (ed.), Theories and Concepts 
of Politics, Manchester (NY) : Manchester University Press, ๑๙๙๓, pp. ๑๒๕, ๑๒๘-๓๐; อยางไรก็ตาม MacCorMick 
เห็นวา นิติรัฐ (Rechtsstaat) ไมมีความแตกตางในสาระสําคัญจากนิติธรรม (rule of law) ดู N. MacCormick, Der Rechtstaat 
und die “rule of law”, Juristenzeitung, ๓๙ (๑๙๘๔), p. ๕๖.
 ๕K. Doehring, Allgemeine Staatslehre, Heidelberg : Mueller, ๒๐๐๔., p. ๑๗๒.
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  อันที่จริงแลว กอนที่จะเริ่มมีคําอธิบายเกี่ยวกับนิติรัฐในทางตํารา เมื่อครั้งที่ยุโรปยังปกครองกัน
ในระบบศกัดนิาสวามภิกัดิ ์กเ็ริม่ปรากฏหลกัเกณฑในทางกฎหมายทีจ่าํกัดอาํนาจอําเภอใจของกษตัรยิ
บางแลว๖ พัฒนาการของความคิดเรื่องนิติรัฐเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ ๑๘ 
เม่ือรัฐสมัยใหมในยุโรปพัฒนาจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไปสูความเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย
ทีถ่กูเรยีกรองมากขึน้ในแงของเหตผุล กลาวคอื ถงึแมวากษตัรยิซึง่เปนผูปกครองจะยงัมอีาํนาจเบด็เสรจ็
เดด็ขาดก็ตาม แตในการใชอาํนาจน้ันมกีารเรียกรองใหกษตัรยิตองคาํนงึถงึเหตุผลดวย ปรชัญาวาดวยรฐั
ในยุคสมัยแหงพุทธิปญญาน้ีไดรับอิทธิพลอยางมากจากนักคิดอยาง Immanuel Kant ซึ่งนําเอา
ความคิดวาดวยเสรีภาพและเหตุผลมาเปนศูนยกลางของปรัชญาของตน อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา 
Kant ไมไดเนนเสรีภาพของบุคคลไปที่เสรีภาพทางการเมืองเหมือนกับที่ปรากฏในหลาย ๆ ประเทศ 
แตเนนไปที่เสรีภาพในทางความคิด การมุงเนนในประเดน็ดังกลาวของ Kant นี่เอง ที่ทําใหมโนทัศน
วาดวยนิติรัฐ แมจะเปนมโนทัศนที่สนับสนุนเสรีภาพ แตก็ขาดลักษณะประชาธิปไตย๗ เราจะเห็น
ไดจากประวัติศาสตรของชาติเยอรมันวาในหวงเวลาน้ันไมมีคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธในทาง
อํานาจระหวางรัฐกับราษฎรดังเชนที่ปรากฏในฝรั่งเศสเลย ในขณะที่นักคิดในเยอรมันคงมุงเนนเรื่อง
เสรีภาพในทางความคิดนั้น ชาวฝร่ังเศสกลับมุงความสนใจไปท่ีเสรีภาพในทางการเมือง และในท่ีสุด
ชนชาติฝรัง่เศสกส็ามารถปลดปลอยตนเองใหพนจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยไดเมือ่มกีารปฏวิตัใิหญ
ใน ค.ศ. ๑๗๘๙

 ๖Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, Berlin Heidelberg : Springer, ๒๐๐๔, p. ๒๒๗.
 ๗Böckenförde E.-W., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, ๑๙๙๑, p. ๑๔๖.
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  ประเด็นทีน่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของนิติรัฐในชวงศตวรรษที ่๑๘ นี้ อยูทีก่ารฟนตัวของ
ความคดิสํานกักฎหมายธรรมชาติ แนวความคดิท่ีวาจักรวาลดาํรงอยูอยางเปนระบบระเบยีบ เพราะถกู
กํากับควบคุมโดยสิ่งที่มีคุณภาพในทางสติปญญาที่เรียกวา logos (เหตุผลสากล) นั้น ปรากฏขึ้นตั้งแต
ในสมัยกรกีโบราณ โดยเฉพาะในปรชัญาของสาํนักสโตอิคส (Stoicim) นักคดิสาํนักน้ีเชื่อวามนุษยไดรบั
ประกายแหงเหตุผลจากเหตุผลสากล มนุษยทุกคนจึงเกิดมามศีกัดิ์ศรเีหมือนกัน ไมมีใครเกิดมาในฐานะ
ท่ีเปนทาส มนุษยทุกผูทุกนามมีความสามารถท่ีจะรูวาอะไรถกูอะไรผดิไดดวยตนเอง กลาวคอื มนษุยทุกคน
สามารถเขาถงึกฎหมายธรรมชาติหรอืกฎหมายแหงเหตผุลไดโดยท่ีไมตองมใีครชวยตคีวามให ความคดิ
ท่ีนิยมยกยองเหตผุลดงักลาวมีอิทธพิลอยางย่ิงในอาณาจักรโรมัน (ผานความคดิของนักคดิสาํนักสโตอคิส
ทีเ่ปนชาวโรมันอยางเชนซเิซโร) ทําใหชาวโรมนัสามารถพฒันาวิชานิตศิาสตรท่ีตั้งอยูรากฐานของเหตผุล
อยางเปนระบบขึ้นมาได อยางไรกต็าม แนวความคดิท่ีนิยมยกยองเหตผุลของมนุษยออนแรงลงในสมยักลาง 
ซึ่งเปนสมัยทีน่ิติปรัชญาแนวคริสตครอบงํายุโรป จวบจนกระทัง่นักคิดอยาง Samuel Pufendorf 
(ค.ศ. ๑๖๓๒ ถึง ๑๖๙๔) และ Christian Wolff (๑๖๗๙ - ๑๗๕๔) ไดรื้อฟนแนวความคิดดังกลาว
ขึ้นมาพัฒนาตอ ความคิดวาดวยกฎหมายธรรมชาติจึงกลับฟนตัวขึ้น โดยนักคิดในยุคสมัยนั้นได
เชื่อมโยงความคิดวาดวยกฎหมายธรรมชาติกับสิทธิตามธรรมชาติเขาดวยกัน ตามคําสอนของนักคิด
สํานักกฎหมายธรรมชาติในยุคฟนตัวนี้ สิทธิตามธรรมชาติ คือสิทธิทีม่นุษยแตละคนมีติดตัวมา
ตามธรรมชาติ เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธิดังกลาวนี้มนุษยแตละคนมีอยูโดยไมขึ้นอยูกับรัฐ
และไมขึ้นอยูกับกฎหมายบานเมือง กลาวคือ เปนสิทธิทีม่ีอยูกอนมีรัฐ สิทธิตามธรรมชาติทีก่ลาวถึง
นี้เองที่ตอมาจะกลายเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในทางเนื้อหาของหลักนิติรัฐ
  การเริ่มตระหนักรูถงึสิทธท่ีิกลาวมาน้ี ทําใหในราวปลายศตวรรษท่ี ๑๘ ตอเน่ืองมาจนตนศตวรรษ
ที่ ๑๙ ราษฎรไดเรียกรองใหรัฐปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินตลอดจนเสรีภาพของตนมากขึ้น 
เมือ่พิจารณาจากพัฒนาการทางการเมือง การเรียกรองดังกลาวไมใชเรื่องทีอ่ยูเหนือความคาดหมาย 
เพราะในชวงเวลาน้ันราษฎรท่ีเปนสามัญชนเริ่มมีพลงัอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อราษฎรตางเริ่มมี
ทรพัยสินมากขึ้น กย็อมตองการความม่ันคงปลอดภยัในทรพัยสนิท่ีตนหามาไดเปนธรรมดา ราษฎรเหลานี้
ตางเห็นวาการปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพดังกลาวจะปรากฏเปนจริงไดก็ตอเมื่อมีรัฐธรรมนูญ
ท่ีกาํหนดใหอํานาจของรฐัตองผูกพนัอยูกบักฎหมาย กฎหมายยอมจะตองเปนกฎเกณฑท่ีกาํหนดขอบเขต
ภารกิจของรัฐ กฎหมายจะตองสรางกลไกในการควบคุมการใชอํานาจของรัฐ และกฎหมายจะตอง
ประกันสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล
  ในราวปลายศตวรรษที ่ ๑๙ ซึ่งยังเปนชวงทีเ่ยอรมนีอยูภายใตการปกครองของจักรพรรดิ ์
พัฒนาการเกี่ยวกับความคิดวาดวยนิติรัฐเกิดการหักเหขึ้น ทีว่าเกิดการหักเหก็เนื่องจากในชวงเวลานี้
มโนทัศนวาดวยนิติรัฐถูกจํากัดลงเหลือแตเพียงองคประกอบในทางรูปแบบเทานั้น เหตุทีเ่ปนเชนนี้
กเ็น่ืองจากในเวลาน้ันคาํสอนในทางปรชัญากฎหมายของสาํนกักฎหมายบานเมอืงหรอืสาํนกัปฏฐิานนยิม
ทางกฎหมาย (Legal Positivism) เจรญิงอกงามเฟองฟขูึ้น แนวคดิหลกัของสาํนกัคดิดงักลาวเปนแนวคดิ
ทีต่องการสรางความชัดเจน ความมัน่คง และความแนนอนใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมาย สํานักคิดนี้
ปฏิเสธคําสอนวาดวยกฎหมายธรรมชาติ เพราะเห็นวาเปนสิ่งที่เลื่อนลอย จับตองไมได ทําใหกฎหมาย
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ไมมีความแนนอน สําหรับสํานักกฎหมายบานเมืองหรือสํานักปฏิฐานนิยมทางกฎหมายแลว กฎหมาย
ที่ไดรับการตราข้ึนโดยผูที่ทรงอํานาจตรากฎหมายตองถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความถูกตอง 
เปนธรรม ดงันัน้หลกัใหญใจความของนติริฐัจงึอยูทีค่วามผูกพนัของฝายปกครองตอกฎหมายท่ีบงัคบัใช
อยูในบานเมือง และการปกปองคุมครองสิทธิของปจเจกชน (ที่เกิดจากกฎหมายที่ตราขึ้น) จากการ
ลวงละเมิดของฝายปกครองโดยองคกรตุลาการเทานั้น แมวารัฐชนิดน้ีจะใชกฎหมายเปนเครื่องมือ
ในการปกครอง แตโดยที่ไมมีการพูดถึงองคประกอบในทางเนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งความยุติธรรม 
ตํารากฎหมายจํานวนหนึ่งจึงเรียกรัฐชนิดนี้วา Gesetzesstaat๘ ( คําวา Gesetz ในภาษาเยอรมัน
แปลวา กฎหมาย เหมือนกับคําวา Recht แต Gesetz มุงหมายถึงกฎหมายที่ไดรับการบัญญัติขึ้น
เปนสําคัญ) รัฐที่สนใจแตเพียงกฎหมายในทางรูปแบบเชนน้ีเองที่ทําใหในที่สุดเกิดรัฐตํารวจ 
(Polizeistaat) ขึ้น ในรัฐชนิดนี้ ฝายปกครองก็ผูกพันตนตอกฎหมาย แตไมตองสนใจวากฎหมายนั้น
ถูกตองเปนธรรมหรือไม โดยปรากฏการณเชนนี้ คําวา “รัฐตํารวจ” จึงไดกลายเปนคําตรงกันขามกับ
คําวา “นิติรัฐ” ผลพวงจากการเกิดขึ้นของรัฐตํารวจ ทําใหในเวลาตอมาเกิดแรงตานจากฝายเสรีนิยม 
จนในที่สุด มโนทัศนวาดวยนิติรัฐก็ไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมองคประกอบในทางเนื้อหาดวย 
คอืเปนนติริฐัทีเ่ปนเสรนียิม คาํนงึถงึความยตุธิรรม และทําใหในปจจบุนันีเ้มือ่กลาวถงึนติริฐัจะตองพดูถึง
องคประกอบทั้งสองดาน คือ ทั้งในทางรูปแบบ และในทางเนื้อหา การกลาววานิติรัฐเปนรัฐที่ปกครอง
โดยกฎหมาย อาจจะนําไปสูความเขาใจผิดได โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทยที่วงการกฎหมายไทย
ตลอดจนองคกรตุลาการยอมรับบรรดาคําสั่งของคณะรัฐประหารท้ังปวงวาเปนกฎหมาย โดยท่ีไมได
ตั้งคําถามในทางเนื้อหาเลยวาส่ิงที่เกิดจากการประกาศของคณะรัฐประหารนั้นมีเนื้อหาที่สอดรับ
กับความถูกตองเปนธรรมและสมควรจะไดชื่อวาเปน “กฎหมาย” ที่ผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติ
ตามหรือไม
  ในประเทศเยอรมนี ภายหลังจากพายแพสงครามโลกคร้ังทีห่น่ึง ไดมกีารพดูถงึนติริฐัในทางเนือ้หา
มากขึ้น แตการขึ้นครองอํานาจของ Adolf  Hitler ก็ทําใหพัฒนาการในเรื่องน้ีสะดุดลง จนกระท่ัง
ประเทศเยอรมนีพายแพสงครามโลกคร้ังทีส่อง แนวความคิดดงักลาวจึงพฒันาตอไปภายใตรฐัธรรมนูญ
ฉบับใหม
  ไดกลาวมาแลววาแนวความคิดพ้ืนฐานของนิติรัฐก็คือ การจํากัดอํานาจของรัฐโดยกฎหมาย 
การทําใหรัฐตองผูกพันอยูกับหลักการพื้นฐานและคุณคาทางกฎหมายโดยไมอาจบิดพริ้วได ดวยเหตุนี้
หลักนิติรัฐจึงไมมีความหมายแคเพียงการบังคับใหรัฐตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบคุคลเทาน้ัน แตยัง
เรียกรองใหรัฐตองดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นอยางแทจริงในสังคม
ดวยวัตถปุระสงคดงักลาวจะบรรลุไดกแ็ตโดยการสรางระบบการปกปองคุมครองสิทธเิสรีภาพของบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมีองคกรตุลาการข้ึนมาโดยเฉพาะ (ศาลรัฐธรรมนูญ) ใหองคกร
ดงักลาวพิทกัษปกปองคุณคาในรัฐธรรมนูญ รฐัธรรมนญูของเยอรมนีหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่องท่ีเรียกวา 
“กฎหมายพื้นฐาน” (Grundgesetz) ไดเดินตามแนวทางนี้และไดบัญญัติใหหลักนิติรัฐเปนหลักการ
พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ

 ๘A. Katz, Staatsrecht, Heidelberg : Mueller, ๑๙๙๙, p. ๘๓.
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  ๒.๒ องคประกอบของหลักนิติรัฐ
             ปจจบัุนเปนท่ียอมรบักนัท่ัวไปในระบบกฎหมายเยอรมนัวา หลกันติริฐัมอีงคประกอบสาํคัญ
สองสวน คอื องคประกอบในทางรปูแบบ และองคประกอบในทางเน้ือหา ความเปนนิติรฐัในทางรปูแบบ 
คอื การท่ีรฐัผกูพนัตนเองไวกบักฎหมายทีอ่งคกรของรฐัตราขึ้นตามกระบวนการท่ีรฐัธรรมนญูกาํหนดขึ้น
หรือทีร่ัฐธรรมนูญมอบอํานาจไว ทัง้นี้เพื่อจํากัดอํานาจของรัฐลง เมื่อพิจารณาในทางรูปแบบแลว 
ยอมจะเห็นไดวาหลักนิติรัฐมุงประกันความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะของบุคคล สวนความเปนนิติรัฐ
ในทางเนื้อหานั้น กค็อื การที่รฐัประกนัสทิธเิสรีภาพขั้นพื้นฐานของราษฎร โดยกาํหนดใหบทบัญญตัวิาดวย
สิทธิเสรีภาพมีคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ เรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดยยุติธรรมและถูกตอง 
พิจารณาในทางเนื้อหา นิติรัฐ ยอมตองเปนยุติธรรมรัฐ (Gerechtigkeitsstaat)
    ในทางปฏิบัตเิปนไปไดเสมอท่ีหลกัความม่ันคงแนนอนแหงนิตฐิานะกบัหลกัความยุตธิรรม
อาจจะขดัแยงกนั เปนหนาท่ีขององคกรนิตบิญัญตัท่ีิจะพยายามประสานสองหลกัการน้ีเขาดวยกนั และ
ในบางกรณีจะตองตัดสินใจวาจะใชหลักการใดเปนหลักการนํา บอยครั้งทีอ่งคกรนิติบัญญัติตัดสินใจ
เลือกหลักความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะเพื่อประกันความมั่นคงในระบบกฎหมาย เชน การกําหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความไวในระบบกฎหมาย เปนตน
    ๒.๒.๑  องคประกอบในทางรูปแบบของหลักนิติรัฐ
       พจิารณาในทางรปูแบบ หลกันติริฐัประกอบไปดวยหลกัการยอย ๆ  หลายประการ
ที่สําคัญไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ 
หลักการประกนัสทิธใินกระบวนการพจิารณาคด ีตลอดจนหลกัการประกันสทิธิของปจเจกบคุคลในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรม
       หลักการแบงแยกอํานาจ เรียกรองมิใหอํานาจของรัฐรวมศูนยอยูทีอ่งคกรใด
องคกรหน่ึง แตใหมีการแบงแยกการใชอํานาจหรอืกระจายการใชอํานาจของรฐัใหองคกรตางองคกรกนั
เปนผูใช เพื่อใหเกิดการดุลและคานอํานาจกัน โดยทัว่ไปรัฐธรรมนูญของนิติรัฐจะแบงแยกองคกร
ที่ใชอํานาจรัฐออกเปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ องคกรที่ใชอํานาจบริหาร และองคกรที่ใชอํานาจ
ตุลาการ
        หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ เรียกรองให
การกระทําขององคกรนติิบัญญัติตองผกูพนัอยูกับรฐัธรรมนูญ กลาวคอื ในการตรากฎหมายขึ้นใชบงัคับ
ในรัฐนัน้ องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายลวงกรอบทีร่ัฐธรรมนูญบัญญัติไวไมได หลักการดังกลาวนี้
ยังเรียกรององคกรบริหาร (โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรฝายปกครอง) และองคกรตุลาการใหตองผูกพัน
ตอกฎหมาย ซึ่งหมายถงึตองผูกพนัตอรฐัธรรมนญูและบรรดากฎหมายตาง ๆ  ท่ีใชบงัคบัอยูจรงิในบานเมอืง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่องคกรนิติบัญญัติไดตราขึ้น กลาวเฉพาะฝายปกครองหลักการดังกลาวนี้
เรียกรองใหฝายปกครองตองกระทําการโดยไมขัดตอกฎหมาย และในกรณีทีก่ารกระทําทางปกครอง
มีผลกาวลวงสิทธเิสรภีาพของราษฎร ยอมจะตองมกีฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําการเชนนั้นได 
หากไมมีกฎหมายใหอํานาจแลว การกระทําทางปกครองนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย
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       หลักการประกนัสทิธใินกระบวนการพจิารณาในชัน้เจาหนาทีแ่ละศาล เรยีกรอง
ใหรัฐตองเปดโอกาสใหราษฎรไดตอสูปองกันสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาตาง ๆ ของรัฐ
ไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้ระบบกฎหมายของรัฐจึงกําหนดใหองคกรของรัฐตองรับฟงบุคคล เปดโอกาส
ใหบคุคลนําพยานหลักฐานเขาหักลางขอกลาวหาตาง ๆ  กอนท่ีจะตัดสนิใจกําหนดมาตรการทางกฎหมาย
ทีเ่ปนผลรายแกบคุคลน้ัน ทัง้นีก้ระบวนการพิจารณาท่ีไดรบัการออกแบบข้ึนจะตองเปนกระบวนพิจารณา
ทีเ่ปนธรรม (fair) ดวย อนึง่ในกรณทีีร่าษฎรไดความเสยีหายจากการใชอาํนาจมหาชนขององคกรของรฐั 
รัฐจะตองเปดโอกาสใหราษฎรสามารถฟององคกรของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนตอศาลได
       สําหรบัหลกัการประกนัสทิธขิองปจเจกบคุคลในการเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมนัน้
เรียกรองใหรัฐกําหนดกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน
อยางมีประสิทธิภาพ เอกชนที่พิพาทกันเองตองมีหนทางในการนําขอพิพาทนั้นไปสูศาล และกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีในช้ันศาลจะตองไดรับการออกแบบใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางรอบดานตลอดจน
กําหนดผลผูกพันเด็ดขาดของคําพิพากษาไวเพื่อใหเกิดความมั่นคงแนนอนในระบบกฎหมาย
    ๒.๒.๒  องคประกอบในทางเนื้อหาของนิติรัฐ
       ลําพังแตการเรียกรองใหองคกรของรัฐตองผูกพันตอกฎหมายในการกระทํา
การตาง ๆ นั้น ยังไมเพียงพอที่จะชวยปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได หากกฎหมายที่ไดรับ
การตราขึน้นัน้ไมสอดคลองกบัความถูกตองเปนธรรม ดวยเหตนุีห้ลกันติริฐัจึงเรยีกรองตอไปอกีวาในการ
ตรากฎหมายข้ึนใชบังคับกับราษฎรน้ัน กฎหมายท่ีไดรับการตราข้ึนจะตองมีความชัดเจนและแนนอน
เพียงพอที่ราษฎรจะเขาใจได ยิ่งไปกวานั้นระบบกฎหมายจะตองคุมครองความเชื่อถือและไววางใจ
ที่บุคคลมีตอกฎหมาย การตรากฎหมายยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคคล ทั้ง ๆ ที่จะตองคุมครอง
ความไวเนือ้เช่ือใจท่ีบคุคลมีตอกฎหมาย โดยหลักแลวไมอาจกระทําได หลกัการดังกลาวน้ีเปนหลักการ
ที่บังคับใชโดยไมมีขอยกเวนในกรณีของกฎหมายอาญา สารบัญญัติ อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา
หากผลรายที่เกิดขึ้นกับปจเจกบุคคลไมใชโทษทางอาญาแลว รัฐสามารถตรากฎหมายยอนหลังไป
เปนผลรายแกบคุลไดทกุกรณีดงัทีเ่ขาใจผดิพลาดกันอยูในวงการกฎหมายไทยแตอยางใดไม การวนิจิฉยั
วาการตรากฎหมายยอนหลังเปนผลรายแกบคุคลจะกระทําไดหรอืไมจะตองพิจารณาองคประกอบในแง
ความไวเนือ้เชือ่ใจทีบ่คุคลมตีอระบบกฎหมาย ตลอดจนการคาดหมายความคุมครองจากระบบกฎหมาย
ของบคุคลประกอบกนั โดยหลกัทัว่ไปแลว ในกรณทีีบ่คุคลไดกระทาํการจบสิน้ไปแลวในอดตี ไมสามารถ
หวนกลับไปแกไขเปล่ียนแปลงการกระทําของตนไดแลว การตรากฎหมายไปกําหนดองคประกอบ
ความผิดขึ้นใหม กําหนดโทษขึ้นใหมหรือเปลี่ยนแปลงโทษที่มีอยูในกฎหมายในขณะที่ไดกระทําการ 
แมโทษนั้นจะไมใชโทษอาญาก็กระทําไมได
       นอกจากหลักนิติรัฐในทางเน้ือหาจะเรียกรองการคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจ
ที่บุคคลมีตอระบบกฎหมายแลว หลักการดังกลาวยังกําหนดใหสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลมีคาบังคับ
ทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและถือวาบทบัญญัติวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานเปนกฎหมายโดยตรง
อีกดวย บทบัญญัติวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามหลักนิติรัฐที่ปรากฏในเยอรมนีจึงมีสองมิติ 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

คือ มิติแรก สิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิหรืออํานาจทีป่จเจกบุคคลสามารถยกขึ้นใชยันรัฐได
โดยทั่วไปสิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่จะปองกันตนจากการลวงละเมิดโดยรัฐ 
เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธใินทรพัยสนิ แตในบางกรณ ีโดยเฉพาะอยางย่ิงในรฐัท่ีเปนสงัคมรฐั
หรือรัฐสวัสดิการ (Sozialstaat) สิทธิขั้นพื้นฐานยังมีลักษณะเปนสิทธิที่ปจเจกบุคคลสามารถเรียกรอง
ใหรัฐกระทําการทีเ่ปนประโยชนแกตนดวย เชน สิทธิทีจ่ะไดรับการรักษาพยาบาล เปนตน สําหรับ
อีกมิติหนึง่หนึง่ สิทธิขั ้นพื้นฐานยอมมีฐานะเปน “กฎหมาย” ทีม่ีผลผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐ
ทุกองคกรโดยตรง
      หลักการสําคญัอีกประการหน่ึงในทางเน้ือหาของนิตริฐั คอื หลกัความพอสมควร
แกเหตุ หลักการนีเ้รียกรองใหการใชอํานาจของรัฐจะตองเปนไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคทีช่อบธรรม ในนิติรัฐ รัฐไมอาจใชมาตรการใด ๆ ก็ไดเพื่อทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตนตองการ (ดวยเหตุนี้แนวความคิด The end justifies the means จึงไปดวยกันไมไดกับนิติรัฐ) 
การบรรลุวัตถุประสงคทีช่อบธรรมตองใชเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายทีถู่กตอง พอเหมาะ
พอประมาณดวย ดังนัน้แมวาระบบกฎหมายจะมอบเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายใหองคกร
ของรฐัดําเนนิการ แตหากการใชเครื่องมือหรอืมาตรการน้ันไมอาจบรรลวุตัถปุระสงคได หรอืวตัถปุระสงคนั้น
อาจบรรลุได เพียงแคใชเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงนอยกวา หรือในทีสุ่ดแมไมมี
เครื่องมือหรอืมาตรการทางกฎหมายท่ีรนุแรงนอยกวา แตการท่ีจะบรรลวัุตถปุระสงคน้ันปรากฏวาทําให
ปจเจกบุคคลไดรับผลรายอยางรุนแรง ตองเสียหายเกินกวาที่จะคาดหมายจากบุคคลนั้น ไมไดสัดสวน
กบัประโยชนท่ีสาธารณะจะไดรบั การใชเครื่องมือหรอืมาตรการทางกฎหมายน้ันก็ยอมไมอาจกระทาํได
ในนิตริฐั นอกจากหลักความพอสมควรแกเหตแุลว ในแงเนื้อหา หลกันติริฐัยังหามการกระทําตามอาํเภอใจ
ของรฐั เรยีกรองใหรฐัตองกระทําการโดยเคารพตอหลกัความเสมอภาค กลาวคอื เรยีกรองรฐัตองปฏบิตัิ
ตอส่ิงท่ีมีสาระสําคญัเหมือนกนัใหเหมือนกัน และปฏบิตัติอสิ่งท่ีมีสาระสาํคญัแตกตางกัน ใหแตกตางกนั
ออกไปตามสภาพของสิ่งนั้น ๆ ดวย

 ๓. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
   ๓.๑ พัฒนาการของหลักนิติธรรม๙

        คาํวาหลักนิติธรรมน้ัน วงการกฎหมายไทยแปลมาจากคาํวา The Rule of Law ซึ่งเปนหลกัการ
พื้นฐานในระบบกฎหมายอังกฤษ ในประเทศองักฤษความคดิท่ีวามนษุยไมควรตองถกูปกครองโดยมนษุย 
แตควรจะตองถูกปกครองโดยกฎหมายนั้น ปรากฏขึ้นอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในศตวรรษที่ ๑๗ 
ในหนังสือช่ือ “The Common Wealth of Oceana” อันเปนผลงานของ James Harrington ซึ่งเปน
ผูที่นิยมระบอบสาธารณรัฐอยางแนวแน๑๐ อยางไรก็ตาม แมจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ คําวา rule of law 
ก็เหมือนกับคําวา Rechtsstaat ทีย่ากจะหาคําจํากัดความหรือนิยามซึ่งยอมรับกันเปนยุติได 

 ๙งานเขียนในภาคภาษาไทยทีอ่ธิบายสรุปหลักนิติธรรมในแงความเปนมาไวเปนอยางดี ดู จรัญ โฆษณานันท, นิติปรัชญา, 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๗ (หรือทีพ่ิมพปอืน่ ๆ) บทที่ ๑๔ บริบททางสังคมและประวัติศาสตรของอุดมการณ 
“หลักนติิธรรม”.
 ๑๐Th. Fleiner / L. Basta Fleine, Allgemeine Staatslehre, Berlin-Heidelberg : Springer, ๒๐๐๔, p. ๒๒๖.
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หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม  

จุลนิติ

การทําความเขาใจความหมายของ rule of law จึงควรตองทําความเขาใจจากความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของอังกฤษซึ่งใหกําเนิดแนวความคิดนี้
  แนวความคดิวาดวย rule of law หรือนิตธิรรมอาจสืบสาวยอนกลบัไปไดถงึยคุกลาง โดยเฉพาะ
อยางยิง่ยอนกลบัไปถงึ ค.ศ. ๑๒๑๕ ซึง่เปนปทีพ่ระเจาจอนหน (King John) กษัตรยิองักฤษในเวลานัน้
ไดลงนามในเอกสารสําคัญที่ชื่อวา Magna Carta๑๑ เอกสารฉบับนี้เปนพันธสัญญาที่กษัตริยอังกฤษ
ใหไวแกบรรดาขุนนางของพระองคในการท่ีจะจาํกดัอาํนาจของพระองคลง อาจกลาวไดวา Magna Carta 
เปนกาวสําคัญในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของมนุษยที่จะนําไปสูการปกครองโดยกฎหมาย
เปนใหญในเวลาตอมา เนื่องจากเอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารทางกฎหมายฉบับแรกท่ีทําใหหลักการ
ปกครองโดยกฎหมายไดรับการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร และการประกันสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
เปนไปอยางชัดแจง๑๒    
  อยางไรก็ตาม ไมพึงเขาใจวาเมื่อมีการลงนามใน Magna Carta แลวกษัตริยเปนอันถูกจํากัด
อาํนาจลงจนไมมอีาํนาจ ในเวลานัน้อาํนาจยงัคงอยูทีก่ษัตรยิ กฎเกณฑทีจ่าํกดัอาํนาจกษัตรยิลงในเวลาน้ัน
ก็มีแต Magna Carta และหลักกฎหมาย Common Law อันเปนกฎหมายประเพณีที่รับสืบทอด
และพัฒนามาโดยศาลเทานั้น แมวาในเวลาตอมาจะไดมีการตั้งรัฐสภาขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๒๖๕ แตอํานาจ
ในการปกครองบานเมือง (Prerogatives) ก็ยังคงอยูในมือของกษัตริยอยางเดิม จะถูกจํากัดลงบาง
กเ็พยีงเล็กนอย อาํนาจของกษัตรยิองักฤษพัฒนาข้ึนถงึจดุสงูสดุในสมัยราชวงศ Tudor อนัเปนชวงเวลา
ที่บทบาทของรัฐสภาถดถอยลง อาจกลาวไดวาในชวงเวลาน้ันกษัตริยอังกฤษมีอํานาจมากและเขาใจ
วิธีการในการรักษาอํานาจของตนและจํากัดอํานาจของรัฐสภา อีกทั้งยังรูจักที่จะใชรัฐสภาเปนฐาน
ในการสรางความเขมแข็งใหแกตนดวย อยางไรก็ตามในเวลาตอมารัฐสภาไดพัฒนาตอไปกลายเปน
สถาบันซึ่งเปนผูแทนของกลุมคนตาง ๆ  และเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจนกลายเปนคูปรับสําคัญของกษัตริย
  ใน ค.ศ. ๑๖๒๘ ในยุคสมัยของพระเจาชารลที่หนึ่ง (King Charles I ค.ศ. ๑๖๐๐ ถึง ๑๖๔๙) 
รัฐสภาไดตรา Petition of Rights ขึ้นเพื่อปกปองคุ มครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินและเสรีภาพ
สวนบุคคล โดยประกาศวาผูปกครอง รัฐบาล ตลอดจนศาลตองเคารพในสิทธิดังกลาว ภายหลังจาก
ไดมีการตรา Petition of Rights ไดสิบสองป ไดเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอังกฤษ ตามมาดวยการ
ประหารชีวิตพระเจาชารลที่ ๑ Petition of Rights ไมไดเปนเพียงเอกสารที่กลาวถึงความยินยอม
ในการเสียภาษีเทานั้น แตยังเพิ่มอํานาจใหแกรัฐสภาเปนอยางมาก๑๓ ในเวลาตอมาเอกสารฉบับนี้ได
ถูกเพิ่มเติมโดยเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่ชื่อวา Habeas Corpus Act (ค.ศ. ๑๖๗๙) เอกสารฉบับหลังนี้
นบัเปนจดุเร่ิมตนของการประกันสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิรรม เนือ้หาหลักของเอกสารฉบับนี้ 

 ๑๑Magna Carta เปนชือ่ทีเ่รียกกนัยอ ๆ  ของเอกสารฉบบัหนึง่ทีช่ือ่วา Magna Carta Libertatum ซึง่อาจจะแปลไดวา “มหาบัตร
แหงเสรีภาพ”.
 ๑๒ดู อาทิ article ๓๙ Magna Carta “ No free man shall be arrested or imprisoned or dissseised or outlawed 
or exiled or in any way victimised, neither will we attack him or send anyone to attack him, except by the lawful 
judgment of his peers or by the law of the land.”
 ๑๓G. Decker / M. Wirth, Das politische System Grossbritaniens, Berlin : Wissenschaftlicher Autoren, ๑๙๘๒,p. ๗. 
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คือ การใหสิทธิแกบุคคลทุกคนที่ถูกจับกุม กลาวคือ ในกรณีที่บุคคลใดถูกจับกุม บุคคลนั้นยอมมีสิทธิ
ที่จะฟองรองปกปองตนเองตอศาลโดยคําฟองที่เรียกวา writ of habeas corpus ทันที๑๔

  รัฐสภาสามารถทีจ่ะสถาปนาและขยายอํานาจของตนออกไปอยางมัน่คงตามลําดับ การขยาย
อํานาจของรัฐสภามีผลทําใหกษัตริยคอย ๆ ถูกจํากัดอํานาจลง และในทีสุ่ดกษัตริยเริ่มรูสึกวารัฐสภา
มีอํานาจมากเกินไปและเริ่มเปนอันตรายตอพระองคเสียแลว การแขงกันเพื่อครองอํานาจทีเ่หนือกวา
ระหวางรัฐสภากับกษัตริยเปนไปอยางเขมขน และไดก็เกิดเปนสงครามกลางเมืองขึ้นในระหวาง 
ค.ศ. ๑๖๔๒ ถึง ๑๖๔๙ หลังจากสงครามกลางเมืองดังกลาว การตอสูก็คงดําเนินตอไปอีก จนกระทั่ง
ในที่สุดรัฐสภาก็กําชัยชนะไดในการปฏิวัติอันรุงโรจน (Glorious Revolution) ระหวาง ค.ศ. ๑๖๘๘ 
ถึง ๑๖๘๙ ผลของการปฏิวัติดังกลาวนํามาซึ่งเอกสารสําคัญอีกฉบับหนึ่ง คือ Bill of Rights และทําให
รัฐสภาอังกฤษกลายเปนรัฐาธิปตยคูกันกับกษัตริยโดยเหตุทีใ่นชวงตนศตวรรษที ่ ๑๗ ยังไมปรากฏ
แนวความคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจในอังกฤษ ปญหาสําคัญปญหาหนึ่งทีเ่กิดขึ้นก็คือปญหาที่วาใคร
จะเปนผูทีม่ีอํานาจวินิจฉัยในทางกฎหมายเปนทีสุ่ด อํานาจดังกลาวควรอยูกับกษัตริย สภา หรือศาล
Francis Bacon (ค.ศ. ๑๕๖๑ ถึง ๑๖๒๖) เห็นวาโดยเหตุที่กษัตริยมีอํานาจปกครองโดยเด็ดขาด และ
ดํารงอยูเหนือกวากฎหมายที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมือง ไมวาจะเปนกฎหมายลายลักษณอักษรที่ออก
โดยรฐัสภา หรอื Common Law ที่พฒันาขึ้นโดยศาล ดงัน้ันกษัตรยิจึงมอํีานาจเหนือรฐัสภาและศาล๑๕ 
ดวยเหตดุงักลาวกษตัรยิยอมตองมอีาํนาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีผานรฐัสภามาแลวและมี
อํานาจทีจ่ะเขายุงเกี่ยวกับทางปฏิบัติของศาลโดยสามารถตรวจสอบแนวคําพิพากษาบรรทัดฐานตาม 
Common Law ได  อยางไรกต็ามพฒันาการทางการเมืองในเวลาตอมาก็ไมไดเปนไปตามแนวความคิด
ของ Francis Bacon  เนือ่งจากรัฐสภาสามารถจํากัดอํานาจกษัตริยจนสําเร็จและไดกลายเปน
รฐัาธปิตยแทนท่ีกษตัรยิอังกฤษ และในชวงท่ีรฐัสภาองักฤษตอสูกบักษตัรยิอยูนี้ ศาลกไ็ดเขามบีทบาทดวย 
โดย Sir Edward Coke (ค.ศ. ๑๕๕๒ ถึง ๑๖๓๔) ไดพิพากษาคดีไปในทางยืนยันความเปนกฎหมาย
สูงสุดของ Common Law ที่พัฒนาขึ้นโดยศาล โดยเห็นวาทัง้กษัตริย๑๖ และรัฐสภา๑๗ ยอมตอง
ตกอยูภายใต Common Law กษัตริยก็ดี รัฐสภาก็ดีจะตรากฎหมายหรือกําหนดกฎเกณฑใดใหขัดกับ 
Common Law ไมได และศาลทรงไวซึ่งอํานาจเด็ดขาดในการวินิจฉัยวากฎหมายหรือกฎเกณฑนั้น
ขัดหรือแยงกับ Common Law หรือไม แมวาแนวความคิดและคําพิพากษาของ Coke จะไมไดทําให
ศาลกลายผูทรงอํานาจสูงสุดในระบบการปกครองของอังกฤษ เพราะศาลตองผูกพันตอกฎหมายที่สภา
ตราขึ้น จะอาง Common Law ปฏเิสธกฎหมายท่ีสภาตราขึ้นไมได แมกระน้ันแนวความคดิของ Coke 
ที่ปรากฏในคําพิพากษาก็ไดเปนสวนประกอบสําคัญของหลักนิติธรรมในอังกฤษจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้

 ๑๔Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๒๙.
 ๑๕Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๓๑.
 ๑๖ความเห็นของ Coke ในเรื่องนี้ปรากฏใน Case of Proclamations (๑๖๑๐),๑๒ Co. Rep. ๗๔.
 ๑๗ความเห็นของ Coke ในเรื่องนี้ปรากฏใน Dr. Bonham’s Case (๑๖๑๐), ๘ Co. Rep. ๑๑๔.
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หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม  

จุลนิติ

 ในศตวรรษท่ี ๑๙ ซึง่เปนชวงท่ีรฐัสภาเขมแข็งมากแลวนัน้ คณะรัฐมนตรีปฏบิตัหินาทีโ่ดยข้ึนอยูกบั
สภาผูแทนราษฎร และในเวลาตอมากค็อยสลดัตนเองพนจากอทิธิพลของราชวงศ เมือ่กาวเขาสูศตวรรษ
ที่ ๒๐ อาจกลาวไดวาอังกฤษไดพัฒนาตนไปสูความเปนรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยอมรับสิทธิเลือกตั้ง
ของราษฎร สภาผูแทนราษฎรอังกฤษพัฒนาไปในทิศทางของการมีพรรคการเมืองใหญสองพรรค
ผลดักนัเขามาบรหิารประเทศ โดยฝายบรหิาร คอื นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรเีริม่มอีาํนาจมากขึน้ 
และยังคงความเขมแข็งจนถึงทุกวันนี้

  ๓.๒  เนื้อหาของหลักนิติธรรม
   นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่มี
บทบาทมากทีส่ดุคนหนึง่ในการชวยพฒันาหลกันติธิรรม 
กค็อื A.V. Dicey (ค.ศ. ๑๘๓๕ ถงึ ๑๙๒๒) ตาํราของเขา
ที่ชื่อวา Introduction to the Study of the Law of
the Constitution (พิมพครั้งแรก ค.ศ. ๑๘๘๕)
ไดกลายเปนตํารามาตรฐานและเปนตําราที่นักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอังกฤษสวนใหญตองอางอิงเมื่อจะตอง
อธิบายความหมายของหลักนิติธรรม Dicey เห็นวา 
หลักนิติธรรมจะตองสัมพันธใกลชิดกับความมีอํานาจ
สูงสุดของรัฐสภา๑๘ และหลักนิติธรรมนั้นยอมมีเน้ือหา
สาระทีส่าํคญั คอื บคุคลทกุคนยอมเสมอภาคกนัตอหนา
กฎหมาย บคุคลไมวาจะในชนชัน้ใดยอมตองตกอยูภายใต
กฎหมายปกติธรรมดาของแผนดิน (the ordinary 
law of the land) ซึ่งบรรดาศาลธรรมดาทั้งหลาย 
(ordinary courts) จะเปนผู รักษาไวซึ่งกฎหมาย
ดังกลาว๑๙ หลักนิติธรรมในความหมายนี้ยอมปฏิเสธ
ความคิดทั้งหลายท้ังปวงท่ีจะยกเวนมิใหบรรดาเจาหนาที่ทั้งหลายตองเคารพตอกฎหมาย บุคคล
ทั้งหลายยอมไมตองถูกลงโทษ หากไมไดกระทําการอันผิดกฎหมาย และไมมีผูใดทั้งสิ้นแมแตกษัตริย
ที่จะอยูเหนือกฎหมายได
     กลาวโดยรวมแลว Dicey เห็นวา บรรดาการกระทําทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและ
ฝายปกครองจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย จะตองไมกระทําการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรตามอําเภอใจ หากปรากฏวารฐับาลหรือฝายปกครองกระทําการอันขดัตอกฎหมาย การกระทํา
ดังกลาวยอมตองถูกฟองคดียังศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาได เพราะรัฐบาลหรือเจาหนาที่ยอมจะมี
สิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกวาราษฎรไมได เราจะเห็นไดวาหลักนิติธรรมตามแนวความคิดของ Dicey นี้
มุงเนนไปที่ความผูกพันตอกฎหมายของฝายบริหาร ไมไดเรียกรองฝายนิติบัญญัติใหตองผูกพันตอ
กฎเกณฑอื่นใดในการตรากฎหมาย

A.V. Dicey 1835-1922

 ๑๘A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (๑๘๘๕), London : Macmillan, ๑๙๕๙,
p. ๑๙๕.
 ๑๙A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, pp. ๑๘๗-๒๐๓.
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     การที่ Dicey อธิบายเนื้อหาของหลักนิติธรรมในแงที่คนทุกคนตองตกอยูภายใตกฎหมาย
และภายใตศาลเดียวกันตามหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย สงผลให Dicey ปฏิเสธการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นมาเปนอีกระบบศาลหน่ึงเคยีงคูขนานกนัไปกบัศาลยุตธิรรมหรอืศาลธรรมดา โดย Dicey 
เห็นวาหากจัดใหมีศาลปกครองหรือองคกรอื่นซึ่งไมใชศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาทําหนาที่ตัดสิน
คดีปกครอง (ดังทีป่รากฏอยูในประเทศฝรั่งเศสในเวลานั้น) แลว บรรดาขาราชการตาง ๆ ที่ถูกฟอง
ในศาลปกครองวากระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายยอมอยูในฐานะทีไ่ดเปรียบกวาราษฎรทัว่ไป 
ซึง่ Dicey เหน็วาไมถกูตอง แนวความคดิน้ีไดรบัการยึดถอืและเดนิตามในบรรดาประเทศท่ีไดรบัอทิธพิล
จากระบบกฎหมายอังกฤษจนถึงปจจุบันนี้   
   นอกจากนีแ้ลว บรรดาสิทธิทัง้หลายทัง้ปวงของราษฎรนั้นยอมเกิดจากกฎหมายทีร่ัฐสภา
ไดตราขึ้นและเกิดจากกฎหมายประเพณีทีพ่ัฒนามาโดยศาล อาจกลาวไดวา สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ราษฎรอังกฤษไมไดรับการคุมครองและปกปองโดยรัฐธรรมนูญ แตไดรับการปกปองและคุมครองโดย
รัฐสภาและศาล โดยเหตุที่ในระบบกฎหมายอังกฤษ รัฐสภาเปนผูทรงอํานาจสูงสุด ผลที่เกิดขึ้นตามมา
ก็คือ ศาลของอังกฤษไมมีอํานาจที่จะตรวจสอบวากฎหมายทีร่ัฐสภาตราขึ้นชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือ
ชอบดวยกฎหมายใด ๆ  หรอืไม กลาวในทางทฤษฎแีลว รฐัสภาอังกฤษสามารถตรากฎหมายใหมเีนื้อหา
สาระอยางไรก็ไดทัง้สิ้น สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิพลเมืองไมไดมีฐานะเปนกฎหมายทีสู่งกวากฎหมาย
อืน่ใดทีจ่ะผูกพันรัฐสภาอังกฤษได ระบบการประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลในอังกฤษจึงแตกตางจาก
หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภาคพื้นยุโรปทีถ่ือวาสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นมีคาบังคับ
ในระดบัรฐัธรรมนญู และยอมผูกพันรฐัสภาในการตรากฎหมายดวย อยางไรก็ตาม ไมพงึเขาใจวาระบบ
กฎหมายอังกฤษไมคุมครองสิทธเิสรภีาพสวนบคุคล ในทางปฏบิตัสิทิธเิสรภีาพสวนบคุคลยอมไดรบัความ
คุมครองโดยกฎหมายของรัฐสภาและโดย Common Law ท่ีพฒันามาโดยศาลในมาตรฐานท่ีไมตํ่ากวา
ประเทศอื่น ๆ ในภาคพื้นยุโรปเลย
    แนนอนวาในทางทฤษฎี เม่ือยอมรบัวารฐัสภามีอาํนาจสงูสดุ กรณีจึงอาจเปนไปไดท่ีรฐัสภานั้นเอง
จะกระทําการอนักาวลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยตรากฎหมายจํากัดตัดทอนสิทธิของบุคคลเสีย
โดยไมเปนธรรม และเมือ่หลักความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาอยูเหนือกวาหลักนิติธรรมเสียแลว 
ก็ไมมีอะไรเปนเครื่องประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการคุกคามโดยรัฐสภาได แตทางปฏิบัติ
ทีเ่กิดขึ้นในอังกฤษ ไมไดเปนเชนนั้น เพราะตามจารีตประเพณีแลวรัฐสภาจะไมตรากฎหมายที่ขัด
หรือแยงกับหลักนิติธรรม ยิง่ไปกวานั้นโดยเหตุทีก่ารตรากฎหมายของรัฐสภายอมขึ้นอยูกับการ
สนับสนุนของรัฐบาล และพรรคการเมืองทีเ่ปนรัฐบาลยอมเปนพรรคการเมืองทีค่รองเสียงขางมากใน
สภาผูแทนราษฎร หากพรรคการเมืองทีเ่ปนรัฐบาลซึ่งครองเสียงขางมากสนับสนุนใหตรากฎหมาย
ทีก่ระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางรุนแรงแลว ผลทีจ่ะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครัง้ถัดมา
ยอมเปนที่คาดหมายได ในทีสุ่ดแลว การตรากฎหมายของรัฐสภาจึงขึ้นอยูกับเจตจํานงของประชาชน 

p49-67.indd  61 1/27/2012  9:03:51 AM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๕๖๒

หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม  

จุลนิติ

กลาวใหถงึทีส่ดุแลวประชาชนอังกฤษน้ันเองท่ีจะเปนผูกาํหนดทิศทางหลัก ๆ ของการตรากฎหมาย และ
เมือ่กลาววารฐัสภาเปนผูทรงอาํนาจสงูสดุ ในระบอบประชาธปิไตยทีพ่ฒันามาในองักฤษ ยอมตองเขาใจ
วารัฐสภายอมทรงอํานาจสูงสุดในหมูองคกรตาง ๆ ของรัฐ แตในที่สุดแลว ในทางการเมืองก็อยูใต
ประชาชน ดังนั้นในประเทศอังกฤษ การจํากัดอํานาจของรัฐสภาจึงไมไดเกิดจากกฎหมายเหมือนกับ
ในภาคพื้นยุโรป แตเกิดจากธรรมชาติทางการเมืองและจารีตประเพณีที่รับสืบตอกันมา ในประเทศ
ที่สิทธิเสรีภาพฝงลึกอยู ในจิตวิญญาณประชาชาติเชนประเทศอังกฤษนี้ ยอมไมมีความจําเปน
แตอยางใดเลยท่ีจะตองบัญญัติกฎเกณฑวาดวยความเปนนิติรัฐ หรือบัญญัติรัฐธรรมนูญกําหนด
สิทธิเสรีภาพเปนลายลักษณอักษรเปนมาตรา ๆ ไป
    แมวาในปจจบุนั การใหคาํอธบิายเกีย่วกบัเน้ือหาของหลกันติธิรรม อาจจะแตกตางกนัอยูบาง
ในรายละเอียด แตองคประกอบสําคัญของหลักนิติธรรมนั้น ตําราตาง ๆ ก็ไมไดอธิบายความแตกตาง
กันมากนัก องคประกอบที่สําคัญของหลักนิติธรรม คือ ความคาดหมายไดของการกระทําของรัฐ ความ
ชัดเจนของกฎหมาย ความมั่นคงของกฎหมาย ความเปนกฎเกณฑทั่วไปของกฎหมาย ความเปนอิสระ
ของศาล การเคารพในหลักความยตุธิรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเขาถงึกระบวนการ
ยตุธิรรม ในยคุหลงัมผีูอธบิายลกัษณะของกฎหมายทีจ่ะชวยสรางใหเกดิการปกครองตามหลกันิตธิรรม 
ดังเชนคําอธิบายของ Lon L. Fuller นักนิติศาสตรที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันที่เห็นวากฎหมายที่จะทําให
หลักนิติธรรมปรากฏเปนจริงไดนั้นตองมีลักษณะสําคัญ๒๐ คือ
   ๑)  กฎหมายจะตองบงัคบัเปนการทัว่ไปกับบคุคลทกุคน ไมเวนแมแตองคกรเจาหนาทีข่องรัฐ 
    ๒)  กฎหมายจะตองไดรับการประกาศใชอยางเปดเผย
    ๓)  กฎหมายจะตองไดรับการตราขึ้นใหมีผลบังคับไปในอนาคต ไมใชตราขึ้นเพื่อใชบังคับ
ยอนหลังไปในอดีต
    ๔)  กฎหมายจะตองไดรับการตราข้ึนโดยมีขอความท่ีชัดเจน เพื่อหลีกเล่ียงมิใหเกิดการ
บังคับใชที่ไมเปนธรรม
    ๕)  กฎหมายจะตองไมมีขอความที่ขัดแยงกันเอง
    ๖)  กฎหมายจะตองไมเรียกรองใหบุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ไมอาจเปนไปได
    ๗)  กฎหมายตองมีความมั่นคงตามสมควร แตก็จะตองเปดโอกาสใหแกไขใหสอดคลอง
กับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได
    ๘)  กฎหมายทีไ่ดรบัการประกาศใชแลวจะตองไดรบัการบงัคบัใหสอดคลองตองกนั กลาวคือ
ตองบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาของกฎหมายที่ไดประกาศใชแลวนั้น

 ๒๐L. L. Fuller, The Morality of law, Revised Edition, New Haven : Yale University Press, ๑๙๖๙. pp. ๔๖-๙๑.
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๔. ผลของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมและความแตกตางระหวางหลักการทั้งสอง
  เมือ่พิจารณาความเปนมาทางประวัติศาสตรประกอบกับการปรับใชหลักนิติรัฐ และนิติธรรม
ในระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายอังกฤษแลว พบวาหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมมีความ
แตกตางกนัอยู ท้ังในแงของบอเกดิของกฎหมาย วธิกีารคุมครองสทิธขิั้นพื้นฐาน การกาํหนดใหมหีรอืไมมี
ศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดี ตลอดจนการแบงแยกอํานาจ ดังจะชี้ใหเห็นไดในเบื้องตน ดังนี้

  ๔.๑ ความแตกตางในแงบอเกิดของกฎหมาย
    ในระบบกฎหมายอังกฤษ ผูพิพากษาซึ่งแตเดิมเปนผูแทนของกษัตริยนั้นไดเริ่มพัฒนา 
Common Law มาตั้งแตราวศตวรรษที่ ๑๒ ทั้งนี้เพื่อใหอํานาจของกษัตริยที่สวนกลางมั่นคงเขมแข็ง 
กฎหมายทีศ่าลใชในการตัดสินคดีนั้นมีลักษณะทัว่ไป กลาวคือ เปนกฎเกณฑทีม่ีเนื้อหาสอดคลอง
กับจารีตประเพณีทีป่ฏิบัติกันโดยทัว่ไปในราชอาณาจักร จึงเรียกวา Common Law๒๑ กฎหมาย
ดังกลาวไดรบัการ “สราง” ขึ้นโดยผูพพิากษา เม่ือศาลไดตดัสนิคดใีดคดหีน่ึงไปแลว หลกักฎหมายท่ีศาล
ไดสรางขึ้นเพื่อใชตัดสินคดีก็ตกทอดตอมาเปนลําดับ และกลายเปนสวนหนึ่งของกฎหมายทีใ่ชบังคับ
อยูจริงในบานเมืองดวย “กฎหมาย” ในระบบกฎหมายอังกฤษ จึงไมไดหมายถึงเฉพาะแตกฎหมาย
ที่ไดรับการตราขึ้นโดยรัฐสภาที่เรียกวา “Statute Law” เทานั้น แตยังหมายถึงหลักการและแนวทาง
การตัดสินของผูพิพากษา (Case Law) ทีเ่กิดจากจารีตธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตอันเปนกฎเกณฑ
ทีศ่าลยอมรับสืบตอกันมา (Common Law) ดวย เอกสารทางประวัติศาสตรอยาง Magna Carta 
(ค.ศ. ๑๒๑๕) Petition of Right (ค.ศ.๑๖๒๘) Habeas Corpus (ค.ศ. ๑๖๗๙) หรือ Bill of Right 
(ค.ศ. ๑๖๘๙) ยังมีฐานะเปนบอเกดิของกฎหมายท่ีศาลสามารถนํามาใชตดัสนิไดในอังกฤษจนกระทั่งถงึ
ทกุวนันี ้อน่ึง โดยเหตท่ีุ Common Law มีผลใชบงัคบัไดในคดท่ีีศาลไดตดัสนิวางหลกัไปแตละคด ีคําวา 
Case Law กบั Common Law จงึเปนคาํท่ีใชในความหมายเดียวกัน น่ันคอืหมายถงึ กฎหมายท่ีเกดิจาก
ผูพิพากษา
  การทีร่ะบบกฎหมายอังกฤษยอมรับใหผูพิพากษาสามารถ “สราง” กฎหมายขึ้นมาไดเองนี ้
สงผลใหระบบกฎหมายของอังกฤษมีลักษณะทีย่ดืหยุน และสามารถพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
ของสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาในระบบกฎหมายอังกฤษ 
ศาลจะเปลีย่นแปลงแนวการตัดสินอยางไรก็ไดตามอําเภอใจ เพราะหลัก “satre decisis” คือ 
หลักทีว่าศาลในคดีหลังตองผูกพันตามหลักกฎหมายทีศ่าลในคดีกอนไดตัดสินไวแลว ยังเปนหลัก
ที่สําคัญ การเปลีย่นแปลงแนวคําพิพากษาจึงไมใชจะกระทําไดโดยงาย ในขณะทีร่ะบบกฎหมาย
อังกฤษเริ่มพัฒนามาโดยใหผูพิพากษามีอํานาจ “สราง” กฎหมายขึ้นมาไดนั้น ระบบกฎหมายใน
ภาคพื้นยุโรปกลับมีธรรมเนียมปฏบัิตท่ีิแตกตางออกไป เพราะในภาคพื้นยุโรปกฎหมายเกดิขึ้นจากการตรา

 ๒๑คําวา Common Law มีหลายความหมาย โดยทัว่ไปหมายถึงกฎหมายของอังกฤษทัง้หลายทัง้ปวงทีร่วมกันขึ้นเปนระบบ
กฎหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะ แตกตางจากระบบกฎหมายในภาคพื้นยุโรปท่ีเรยีกวา Civil Law สวนอกีความหมายหนึ่งซึ่งเปนความหมาย
ท่ีกาํลงักลาวถงึอยูนี้ Common Law หมายถงึกฎหมายท่ีศาลในสมยักลางพฒันาขึ้นมาจากบรรดากฎหมายประเพณีตาง ๆ ท่ีใชบงัคบั
รวมกนัในราชอาณาจักรอังกฤษ กลายเปนกฎหมายท่ัวไปในราชอาณาจักร ไมใชกฎหมายท่ีใชบงัคบัเฉพาะทองถิ่นใดหรอืเฉพาะชนเผาใด
ชนเผาหนึ่งในอังกฤษ.
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โดยกระบวนการนิติบัญญัติ ผูพิพากษาในฐานะที่เปนผูที่รับใชรัฐมีหนาที่ในการปรับใชกฎหมาย 
การตดัสนิคดขีองผูพพิากษาในแตละคดไีมมผีลเปนการสรางกฎหมายขึน้มาใหม แนวทางการตดัสนิคดี
ของศาลในภาคพื้นยุโรปจึงไมถือวาเปนบอเกิดของกฎหมาย
  เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกฎหมาย Common Law ของอังกฤษ ระบบกฎหมาย Civil Law 
ของภาคพื้นยุโรปมีลักษณะเปนระบบกฎหมายที่ “ปด” กวา ขอดีของระบบนี้ก็คือ ความมั่นคงแนนอน
แหงนติฐิานะจะมสีงูกวา แตกอ็าจจะมขีอออนตรงการปรบัตัวใหเขากบัสภาพของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
อยางไรกต็าม การประมวลถอยคาํขึน้ตวับทกฎหมายในระบบกฎหมาย Civil Law นัน้ ถอยคาํจาํนวนหนึง่
เปนถอยคําเชิงหลักการ หรือถอยคําที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง ศาลในระบบกฎหมาย Civil Law 
จึงมีความสามารถในการตีความตัวบทกฎหมายใหสอดรับกับความยุติธรรมและสภาพของสังคม
ไดเชนกันภายใตกรอบของนิติวิธี

  ๔.๒ ความแตกตางในแงของการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
    โดยเหตุทีร่ะบบกฎหมาย Common Law ในอังกฤษไมมรีฐัธรรมนูญทีเ่ปนลายลักษณอกัษร 
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในอังกฤษ จึงไมไดเปนการประกันในระดับรัฐธรรมนูญ สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลในอังกฤษไมไดมีฐานะเปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับโดยตรงและอยูในลําดับช้ัน
ทีส่งูกวากฎหมายธรรมดาท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภา อยางไรก็ตามในทางปฏิบตับิคุคลยอมไดรบัการประกันสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานโดยองคกรตุลาการ ในภาคพืน้ยโุรป โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบกฎหมายเยอรมนั การคุมครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเปนการคุมครองในระดับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
ที่ไดรับการบัญญัติไวใน “กฎหมายพื้นฐาน” ซึ่งถือวาเปนรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีนั้น ผูกพัน
ทั้งองคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการในฐานะที่เปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับไดโดยตรง๒๒

ซึ่งหมายความวาในการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ องคกรนิติบัญญัติมีหนาที่ในทางรัฐธรรมนูญที่จะตอง
ไมตรากฎหมายใหขัดหรือแยงตอบทบัญญัติวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐาน มิฉะน้ันยอมตองถือวากฎหมาย
ดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ

  ๔.๓ ความแตกตางในแงของการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมาย
    ตามหลักนิติรัฐ องคกรนิติบัญญัติยอมตองผูกพันตอรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมาย
ข้ึนใชบังคับ เพื่อใหหลักความผูกพันตอรัฐธรรมนูญขององคกรนิติบัญญัติมีผลในทางปฏิบัติ ประเทศ
หลายประเทศที่ยอมรับหลักนิติรัฐจึงกําหนดใหมีองคกรที่ควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายท่ีองคกรนิติบัญญัติตราข้ึน องคกรท่ีทําหนาที่ในลักษณะเชนน้ี โดยปกติแลวยอมไดแก
ศาลรัฐธรรมนูญ อาจกลาวไดวาตามหลักนิติรัฐ การตรากฎหมายขององคกรนิติบัญญัติยอมตกอยู
ภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคกรตุลาการ อยางไรก็ตามการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมาย
ขององคกรนิติบัญญัตินั้น องคกรตุลาการซ่ึงทําหนาที่ดังกลาวน้ี คือ ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองผูกพันตน

 ๒๒กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา ๑ (๓) – Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
Art. ๑ (๓).
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ตอรฐัธรรมนญูดวย ศาลรฐัธรรมนูญจงึควบคมุตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายท่ีตราข้ึน
โดยองคกรนิติบัญญัติโดยเกณฑในทางกฎหมาย ไมอาจนําเจตจํานงของตนเขาแทนทีเ่จตจํานงของ
องคกรนิติบัญญัติได
    ในอังกฤษซึ่งเดินตามหลักนิติธรรมนั้น ถือวารัฐสภาเปนรัฐาธิปตย ในทางทฤษฎีรัฐสภา
สามารถตรากฎหมายอยางไรกไ็ดท้ังสิ้น ไมอาจมีกรณท่ีีรฐัสภาตรากฎหมายขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูได 
แมหากวาจะมีผูใดอางวารฐัสภาตรากฎหมายขดักับรฐัธรรมนูญจารตีประเพณี การอางเชนน้ันกห็ามผีล
ทําใหกฎหมายทีต่ราขึ้นโดยรัฐสภานั้นสิ้นผลลงไม ศาลในอังกฤษไมมีอํานาจทีจ่ะตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีของกฎหมายทีต่ราขึ ้นโดยรัฐสภา และดวยเหตุนี ้อังกฤษจึงไมมี
ศาลรัฐธรรมนูญ การควบคุมการตรากฎหมายของรัฐสภาอังกฤษจึงเปนการควบคุมกันทางการเมือง 
ไมใชทางกฎหมาย
    เม่ือพจิารณาจากองคกรท่ีตรากฎหมาย ตลอดจนกระบวนการควบคุมตรวจสอบกฎหมาย
มิใหขัดกับรัฐธรรมนูญแลว เราอาจจะกลาวไดวา หลักนิติรัฐทีพ่ัฒนามาในเยอรมนีสัมพันธกับหลัก
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
โดยองคกรตุลาการ ในขณะทีห่ลักนิติธรรมทีพ่ัฒนามาในอังกฤษสัมพันธกับหลักความมีอํานาจสูงสุด
ของรัฐสภา

  ๔.๔  ความแตกตางในแงของการมีศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดี
    ระบบกฎหมายอังกฤษไมมีการแบงแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนออกจากกัน 
ดวยเหตุนีอ้ังกฤษจึงไมมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาเปนอีกระบบศาลหนึ่ง โดยเฉพาะคูขนานไปกับ
ศาลยุติธรรมดังทีป่รากฏในภาคพื้นยุโรป ในการฟองรองขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําของฝายปกครองนัน้ ราษฎรอังกฤษอาจฟองไดในศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดา โดยหลัก
นิติธรรมถอืวาท้ังราษฎรและองคกรเจาหนาท่ีของรฐัตางตองตกอยูภายใตกฎหมายเดยีวกนัและภายใต
ศาลเดียวกัน
    ระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนออกจากกันนั้น ไมได
ยึดถือหลักการทํานองเดยีวกบัหลักนิตธิรรมในอังกฤษท่ีเรยีกรองใหการพจิารณาพพิากษาคดตีองภายใต 
“ศาลปกติธรรมดา” (ordinary court) เทานั้น ปจจุบันนี้ประเทศเยอรมนีมีระบบศาลแยกออก
ตางหากจากกนัถงึหาระบบศาล (ยังไมนับศาลรฐัธรรมนูญ) คอื ระบบศาลธรรมดา (ศาลยุตธิรรม) ระบบ
ศาลปกครอง ระบบศาลแรงแรงงาน ระบบศาลภาษีอากร และระบบศาลสงัคม โดยคดปีกครองจะไดรบั
การพิจารณาจากศาลใน ๓ ระบบศาล คือ คดีปกครองทั่วไป จะไดรับการพิจารณาโดยศาลปกครอง 
สวนคดปีกครองท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คอื คดภีาษอีากร จะไดรบัการพจิารณาโดยศาลภาษอีากร และคดสีงัคม 
(ขอพิพาทอันเกิดจากกฎหมายประกันสังคม ฯลฯ) จะไดรับการพิจารณาโดยศาลสังคม
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    อาจกลาวไดวาในขณะที่หลักนิติธรรมที่พัฒนามาในระบบกฎหมายอังกฤษปฏิเสธการ
จัดต้ังศาล “เฉพาะ” เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี เพราะเกรงวาจะกอใหเกิดความไมเสมอภาคหรือ
ไมเทาเทียมกันนั้น หลักนิติรัฐที่พัฒนามาในระบบกฎหมายเยอรมันไมมีขอกังวลตอปญหาดังกลาว 
อยางไรกต็าม แนวคดิทีแ่ตกตางกนัในเรือ่งนีร้ะหวางระบบกฎหมายองักฤษ กบัระบบกฎหมายเยอรมนั
สงผลตอการออกแบบระบบวธิพีจิารณาคดตีลอดจนการนาํพยานหลกัฐานเขาสบืในชัน้ศาลดวย กลาวคือ 
ในระบบกฎหมายอังกฤษ ศาลอังกฤษจะทําหนาที่เปนคนกลางอยางเครงครัด ศาลจะรับฟงพยาน
หลักฐานของคูความในคดีไมวาคดีนั้นจะเปนคดีแพงหรือคดีปกครอง จะควบคุมกระบวนพิจารณา
ใหคูความท้ังสองฝายตอสูกันอยางเปนธรรม แลวตัดสินคดี บทบาทของผูพิพากษาในอังกฤษจึงเปน
เสมือนผูที่แกไขปญหาความขัดแยงโดยทําใหผลของคดีมีลักษณะเปนการชดเชยใหความเปนธรรม๒๓ 
ในระบบกฎหมายเยอรมนั ในคดทีางกฎหมายมหาชน ศาลเยอรมนัมอีาํนาจในการคนหาความจรงิในคดี
โดยไมจาํเปนตองผูกพนัอยูกบัพยานหลกัฐานทีคู่ความไดยืน่มาเทาน้ัน ผูพพิากษาเยอรมันจึงเปรียบเสมอืน
เปนแขนของกฎหมายที่ยื่นออกไป มีลักษณะเปนผูแทนของรัฐที่ถือดาบและตราชูไวในมือ วินิจฉัยคดี
ไปตามกฎหมายและความยุติธรรม และบังคับใชกฎหมายใหบรรลุผล๒๔ เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของ
ผูพิพากษาอังกฤษกับเยอรมันแลว จะพบวาผูพิพากษาเยอรมันจะมีบทบาทมากกวาในการขับเคลื่อน
กระบวนพจิารณาคด ีในขณะทีผู่พพิากษาองักฤษจะทาํหนาทีค่ลายเปนคนกลางผูควบคมุกฎการตอสูคดี
เทานัน้ แมกระน้ันอาํนาจของผูพพิากษาศาลอังกฤษในแงของการส่ังลงโทษบุคคลก็มมีากกวาผูพพิากษา
ของศาลเยอรมนั ในคดปีกครองศาลองักฤษอาจสัง่ลงโทษบคุคลฐานละเมดิอาํนาจศาลได แมบคุคลนัน้
จะเปนเจาหนาที่ของรัฐ หากปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล ในขณะท่ี
ศาลปกครองเยอรมัน แมศาลจะมอีาํนาจสัง่ใหเจาหนาทีข่องรฐักระทาํการได แตหากเจาหนาทีไ่มปฏบิตัิ 
ศาลปกครองก็ไมมีอํานาจสั่งลงโทษเจาหนาที่โดยถือวาเจาหนาที่ละเมิดอํานาจศาลได๒๕

  ๔.๕  ความแตกตางในแนวความคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจ
    หลกันติริฐัถอืวาหลกัการแบงแยกอาํนาจเปนหลกัการทีเ่ปนองคประกอบสาํคญัอนัจะขาด
เสียมิได ในขณะที่เมื่อพิเคราะหคําอธิบายวาดวยหลักนิติธรรมแลวจะเห็นไดวาไมปรากฏเรื่องการ
แบงแยกอํานาจในหลักนิติธรรม ในทางตําราก็ปรากฏขอถกเถียงกันอยูวาตกลงแลวในอังกฤษมีการ
แบงแยกอํานาจจริงหรือไม นักกฎหมายบางทานมีความเห็นวาในอังกฤษรัฐสภากับรัฐบาลมีความ
เชื่อมโยงกันอยางมาก นอกจากนี้ยังปรากฏวาในอังกฤษมีการมอบอํานาจใหองคกรฝายปกครอง
ออกกฎหมาย บงัคบัการตามกฎหมาย และอาจวนิจิฉยัชีข้าดขอพพิาทในลกัษณะทีเ่ปนการกระทาํในทาง
ตุลาการดวย ดังนั้นจึงอาจจะพอกลาวไดวาอังกฤษไมมีการแบงแยกอํานาจ๒๖ อยางนอยก็ไมไดมีการ
แบงแยกอํานาจในความหมายเดียวกันกับที่ปรากฏในภาคพ้ืนยุโรป อยางไรก็ตามในสวนท่ีเกี่ยวกับ
องคกรตลุาการ ทัง้หลกันติริฐัและหลกันิตธิรรมตางมอีงคประกอบประการหนึง่ตรงกนั คอื การยอมรบั
ความเปนอิสระขององคกรตุลาการ

 ๒๓Th. Fleiner, p. ๒๕๑.
 ๒๔Th.Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๕๑.  
 ๒๕Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๖๕.
 ๒๖K. Loewenstein, Staatsrecht und Staatspraxis von Grossbritannien, Bd. I, Berlin-Heidelberg-New York: 
Springer, ๑๙๖๗, p. ๘๔.
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 ๕. บทสงทาย
  ถึงแมวาหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมจะมีความแตกตางกันอยู แตหลักการทัง้สองตางก็เปน
หลักการทีมุ่งจะสรางความยุติธรรมและสันติสุขใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมายเหมือนกัน และคงจะตอบ
ไดยากวาหลักการใดดีกวาหลักการใด หากนําเอาแนวความคิดทัง้สองมาพิเคราะหเพื่ออธิบายระบบ
กฎหมายไทยโดยมุงไปทีก่ารจัดโครงสรางขององคกรของรัฐในรัฐธรรมนูญไทยตลอดจนการกําหนด
ความสัมพันธระหวางรัฐกับราษฎรแลว จะเห็นไดวาในแงของรูปแบบ ระบบกฎหมายไทยพยายาม
จะเดินตามแนวทางของหลักนิติรัฐทีพ่ัฒนามาในภาคพื้นยุโรป ดังจะเห็นไดจากการยอมรับหลักการ
แบงแยกอํานาจในมาตรา ๓ การยอมรับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๖ 
ตลอดจนการประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรไวในหมวด ๓ แมกระนั้นเมือ่พิเคราะหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย ฉบับปจจบัุน ประกอบกบัทางปฏบิตัท่ีิเกดิจากการปรบัใชรฐัธรรมนญูแลว จะเหน็
ไดวาประเทศไทยยังหางไกลจากความเปนนิติรฐัมากนัก แมมาตรา ๓ ของรฐัธรรมนูญจะประกาศยอมรบั
หลักการแบงแยกอํานาจ แตหลักการดังกลาวก็ไดถูกทําลายลงในมาตรา ๒๓๙ ทีร่ัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีอํานาจวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้งของบุคคลกอนประกาศผล
การเลือกตั้งและใหคําวินิจฉัยนัน้เปนทีสุ่ด ซึ่งเทากับใหอํานาจองคกรทีท่ําหนาทีบ่ริหารจัดการ
การเลือกตั้งเปนศาลไดในตัวเอง แมรัฐธรรมนูญจะยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลใน หมวด ๓ 
แตก็ทําลายหลักการประกันสิทธิทางการเมืองของบุคคลในมาตรา ๒๓๗ ที่กําหนดการใหการกระทํา
ความผิดของบุคคลคนเดียวนําไปสูการยุบพรรคการเมืองทัง้พรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลทีเ่ปนกรรมการบริหารพรรคดวย แมบุคคลนั้นจะไมไดกระทําความผิดก็ตาม แมมาตรา ๖
ของรัฐธรรมนูญจะประกาศหลักความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู แตหลกัการดงักลาวกถ็กูทาํลาย
ลงในมาตรา ๓๐๙ เพราะตามบทบัญญติัมาตราดังกลาวการกระทําท่ีเก่ียวเน่ืองกับการกระทําท่ีไดรบัรอง
ไวในรฐัธรรมนญูฉบบัชั่วคราว แมจะกระทําตอไปในอนาคต ก็ไดรบัการรบัรองไวลวงหนาแลววาชอบดวย
รัฐธรรมนูญ  มิพักตองคํานึงวาการกระทํานั้นจะชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม เมื่อพิจารณาในทาง
นิตศิาสตรแลว รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบบัน้ี เปนรฐัธรรมนูญท่ีเขยีนขดัแยงกันเองมากที่สดุ
ฉบับหนึ่ง หากไมพิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับบนพื้นฐานความเขาใจแนวความคิดวาดวยนิติรัฐ
หรือนิติธรรมทีย่อมรับนับถือกันในสากลแลว ก็ยอมจะไมเห็นการซอนเรนอําพรางแนวความคิด
ทางกฎหมายท่ีเปนปรปกษกบัหลักนติริฐัหรอืหลกันติธิรรม ไมวาอยางไรกต็ามหากแนวความคดิท่ีปรปกษ
กับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมยังคงถูกอําพรางอยูในรัฐธรรมนูญในนามของการปกครองแบบไทย ๆ 
ดังทีม่ ีความพยายามสรางความชอบธรรมใหกับรัฐธรรมนูญฉบับทีอ่ ําพรางวาเปนนิติรัฐนี ้แลว
ความยุติธรรมและสันติสุขในระบบกฎหมายยอมยากที่จะเกิดขึ้นได 
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คำคม

จุลนิติ

การเมืองบริสุทธิ์ตองมีศีลธรรมเปนรากฐาน

 ถาจะใหฟาสางทางการเมือง ศีลธรรมตองกลับมา ศีลธรรมกลับมา

จึงจะมีฟาสางทางการเมือง แลวใหมีฟาสางทางการเมืองที่เรียกวา

ระบบประชาธิปไตย เปนหลักการของธรรมชาติ ที่ใหเราอยูกันอยางเพื่อน 

อยูกันอยางเพื่อนโดยมีศีลธรรมเปนรากฐาน

(ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ  แสงทอง น. ๒๑)

๖๘
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จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑

 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ รวมท้ังรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
ทุกฉบับทีผ่านมาตางไดบัญญัติหลักการสําหรับวางโครงสรางการปกครองของประเทศไทยเอาไววา 
“ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” และมี
บทบัญญัตท่ีิเกี่ยวโยงกบัสถาบันพระมหากษตัรยิไวเปนการเฉพาะใน “หมวดที่วาดวยพระมหากษัตริย” 
อันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยและความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวาง
สถาบันพระมหากษตัรยิกบักฎหมายสงูสดุของประเทศ รวมท้ังบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญในหมวดอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวกบัพระมหากษตัรยิซึ่งลวนมีลกัษณะสาํคญัรวมกนัในการยกยองพระเกยีรตยิศของพระมหากษัตรยิ
ใหทรงดํารงอยูในฐานะทรงเปนประมุขและอันเปนทีเ่คารพสักการะ ยกตัวอยางเชนการกําหนดให
ทรงดาํรงอยูในฐานะตามธรรมเนียมปฏบิตัทิางรฐัธรรมนญูในการถวายพระราชอาํนาจใหพระมหากษัตรยิ
เปนผูทรงใชพระราชอํานาจโดยมีผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปนผูรับผิดชอบ เปนตน 
ซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแตเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจนานาประการ
ในดานกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นไดเปนทีป่ระจักษแจงในพระปรีชาสามารถและ
พระเมตตากรุณา ทั้งในสวนของการพิจารณาทรงลงพระปรมาภิไธยในรางกฎหมาย การพระราชทาน
อภยัโทษ และการพระราชทานพระมหากรณุาธคิณุในเรื่องตาง ๆ  ตลอดจนการสรางรากฐานของระบบ
กฎหมายไทย และกระบวนการยุตธิรรมใหสมบรูณมั่นคง โดยไดทรงมีการพระราชทานพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีพระราชดําริในดานกฎหมายหรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอีก
เปนจํานวนมาก๒ 

 ๑จัดโดย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในโครงการปาฐกถาพิเศษเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับรัฐธรรมนูญ” ในวันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๓๐ 
นาิกา ณ โรงแรมรามาการเดนส (หลักสี่) กรุงเทพมหานคร.
 ๒เนื้อหาสวนหนึ่งถอดความจากคํากลาวเปดงาน.

 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

กับการทรงใชพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ”

ปาฐกถาพิเศษในหัวขอปปปปาาาาฐฐฐฐฐกกกกถถถถาาาาพพพพิเเเเศศศศษษษษใใใในนนนหหหหัววววขขขขออออฐฐ
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ

 ดังนั้น เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทย และเปนที่ประจักษทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนเปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
อันจะกอใหเกิดความภูมิใจและหวงแหนในแผนดินไทย รวมทั้งเกิดความเขาใจและความปรองดอง
สมานฉนัทของคนในชาต ิสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญู จงึไดจดัใหมโีครงการปาฐกถาพเิศษเนือ่งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวักบัรฐัธรรมนญู” ขึน้ เมือ่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ ทีผ่านมา ซึง่โครงการปาฐกถาพเิศษ
ในครัง้นี ้ฯพณฯ นายอรรถนติ ิ ดษิฐอาํนาจ  องคมนตร ีไดเปนประธานในพธิ ีกลาวเปดงาน และปาฐกถา
พเิศษในหวัขอ “พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวักบัการทรงใชพระราชอาํนาจตามรฐัธรรมนญู” รวมทัง้
มีการอภิปรายในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ” โดย ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร. บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ เลขาธกิาร
สถาบนัพระปกเกลา ศาสตราจารย ดร. เสาวนยี อศัวโรจน กรรมการปฏริปูกฎหมาย  ศาสตราจารย (พเิศษ)
ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา๓ และ ดร. เชาวนะ ไตรมาศ  เลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูดําเนินรายการ

 โดยปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ” นั้น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 ฯพณฯ นายอรรถนติ ิดษิฐอาํนาจ องคมนตร ีไดปาฐกถา
พิเศษวา ประเทศไทยมีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขมายาวนาน โดยในอดีตเปนการปกครองแบบ
“สมบรูณาญาสทิธริาชย” ที่พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจ
สูงสุดแตเพียงพระองคเดียว แตหลังจากวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๔๗๕ ไดมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเปนการปกครอง “ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” หรืออาจ
เรียกไดวาเปน “การปกครองแบบพระมหากษัตริยภายใต
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งพระมหากษัตริยทรงจํากัดพระราชอํานาจ
ของพระองคเองโดยการพระราชทานรัฐธรรมนูญ กลาวคือ 
รัฐธรรมนูญทุกฉบับไมวาจะเปนฉบับถาวรหรือฉบับชั่วคราว
พระมหากษัตริย จะเป นผู พระราชทานให   โดยทรงใช 
พระราชอํ านาจของพระองค ภายใต  รั ฐธรรมนูญนั้ น
พระราชทานพระราชอํานาจสูงสุดไปสูปวงชนชาวไทย ซึง่รฐัธรรมนญูจะบญัญตัวิา “อาํนาจอธปิไตย
เปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูนี”้ บทบัญญตัลิกัษณะดงักลาวแสดงใหเหน็วาตามกฎหมายนัน้
“อํานาจอธิปไตย” ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศชาติอยู ที่พระมหากษัตริย
และประชาชน พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นผานทางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝาย
ตลุาการ โดยแตละฝายจะมผีูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ 
 
 

ไ

 ๓ปจจุบันดํารงตําแหนงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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จุลนิติ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชพระราชอํานาจตามรฐัธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครดัเสมอ 
ดังเคยมีพระราชดํารัสในโอกาสทีป่ระธานศาลฎีกานําผูพิพากษาประจําศาล สํานักงานศาลยุติธรรม 
เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ ณ พระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล วันอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๔๙ ความตอนหนึ่งวา 
 “มาตรา ๗ มีสองบรรทัดวา อะไรที่ไมมีในรัฐธรรมนูญ ก็ใหปฏิบัติตามประเพณี หรือตามที่เคย
ทํามา... แตวาในมาตรา ๗ นั้นไมไดบอกวา พระมหากษัตริยสั่งได ไมมี ลองไปดูมาตรา ๗ เขาเขียนวา 
ไมมีบทบัญญัติประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไมไดบอกวา มีพระมหากษัตริยที่จะมา
สัง่การได แลวก็ขอยืนยันวา ไมเคยสั่งการอะไรที่ไมมีกฎเกณฑของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย พระราชบัญญัติตาง ๆ ทําถูกตองตามรัฐธรรมนูญทุกอยาง... พระมหากษัตริยรัชกาล
ที่ ๙ ไมเคยทําอะไรตามใจชอบ ตั้งแตเปนมามีรัฐธรรมนูญหลายฉบับ แลวก็ทํามาหลายสิบป 
ไมเคยทําอะไรตามใจชอบ ถาทําไปตามใจชอบ ก็เขาใจวาบานเมืองลมจมมานานแลว” 

 โดย “การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ” นัน้ เม่ือพจิารณา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลวสามารถแบงออกไดดังนี้ 

 ประการแรก พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ดังบทบัญญัติตอไปนี้
 มาตรา ๒  “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ”
 มาตรา ๓ “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ...”
 มาตรา ๘ “องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะเปนทีเ่คารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได 
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได” 

 ตามบทบัญญัติดังกลาว พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย เปนพระประมุข 
เปนที่เคารพสักการะยิ่งของประชาชนชาวไทย พระองคทรงใชอํานาจอธิปไตยอันเปนของปวงชน
ชาวไทยผานองคกรตาง ๆ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล จะเห็นไดวาความเชื่อมโยงเกี่ยวพัน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้น อํานาจทั้งหมดพระองคพระราชทาน
ใหเปนของปวงชนชาวไทย กลาวคือ ใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ในแตละจังหวัด เพื่อเขามาทาํหนาทีเ่ปนตัวแทนประชาชนผานทางรัฐสภา โดยการเขาดํารงตําแหนง
ของสมาชิกดังกลาวนัน้ไมจําเปนตองมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ทัง้นี้เนื่องจากมีทีม่า
จากประชาชนทีใ่ชอํานาจเลือกตั้งเขามา แตสําหรับคณะรัฐมนตรีและศาลนั้น เมื่อไมมีการใชอํานาจ
ของปวงชนชาวไทยโดยตรง จงึจาํตองมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งในฐานะท่ีทรงเปนประมขุ
และเปนผูใชอํานาจอธิปไตย 
 นอกจากน้ี ตามรฐัธรรมนูญพระองคยงัทรงอยูในฐานะเปนที่เคารพยิ่ง ผูใดจะละเมดิหรอืฟองรอง
มิได ทั้งนี้เพื่อใหพระราชฐานะนั้นไดรับการปกปองและเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ดังนั้น บรรดา
พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการตาง ๆ อันเกี่ยวกับกิจการปกครองแผนดินจึงจําตองมี
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ

ผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ เพราะพระมหากษตัรยิมไิดทรงกระทาํกิจการใดโดยพระองคเอง 
แตลวนมอีงคกรทีม่อีาํนาจหนาทีร่บัผดิชอบกระทาํการนัน้แลวทลูเกลาถวายขอใหทรงลงพระปรมาภไิธย

 ประการที่ ๒ พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 มาตรา ๙ บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก” 
จะเห็นไดวารฐัธรรมนูญกาํหนดใหพระมหากษัตรยิทรงเปนพทุธมามกะ และทรงเปนอคัรศาสนูปถมัภก
แกทกุศาสนา ซึง่ประเทศไทยมกีฎหมายรฐัธรรมนญูรบัรองสทิธเิสรภีาพในการนบัถอืศาสนา๔ โดยเปดกวาง
ใหประชาชนเลือกที่จะเคารพนับถือศาสนาใดก็ไดตามแตศรัทธา ในขณะเดียวกันพระมหากษัตริย
จะทรงเปนอคัรศาสนูปถมัภกแกทกุศาสนา ดงัพระราชดํารสัในโอกาสท่ีเอกอัครราชทูตวาติกนัเขาเฝาฯ 
ถวายพระราชสาสนตราต้ัง ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๒ 
ความตอนหนึ่งวา 
 “ประเทศไทยไดถอืเปนนโยบายเสมอมาในการใหประชาชนพลเมืองมีเสรภีาพในการนับถือศาสนา 
ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพอยางเต็มที่ในการเลือกนับถือใด ๆ ตลอดทั้งการปฏิบัติบูชาตามความเช่ือถือ
ของตน... โดยประการฉะน้ี บรรดาผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทย จงึมีชีวิตอยูรวมกัน
ดวยความผาสุกมานานนับศตวรรษ” 
 พระราชดํารัสอีกองคหนึ่งซึ่งพระราชทานแกผูแทนองคกรศาสนาและผูแทนสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งวา 
 “ในเมืองไทยน้ีใครจะถือปฏิบัติตามศาสนาใดก็ไดทั้งน้ัน เคยชี้แจงอยูเสมอวาเมืองไทยนี้อยูได
ก็เพราะไมมีการกีดกันระหวางคนศาสนาโนน คนศาสนาน้ี แตเปนท่ีทราบกันดีวา ทุกคนปฏิบัติ
ศาสนกิจของตน คือ ความมุงดี หวังดี ตั้งใจที่จะใหเกิดประโยชนตนและประโยชนสวนรวม” 

 ประการที่ ๓ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 มาตรา ๑๐ บญัญตัวิา “พระมหากษตัรยิทรงดาํรงตาํแหนงจอมทพัไทย” พระราชฐานะดงักลาว
มิใชเพียงตําแหนงเกียรติยศหรือทําตามประเพณีเทานั้น แตพระมหากษัตริยทรงเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดของกองทัพไทย ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานยศ พระราชทานพระบรมราโชวาท และคําแนะนําตาง ๆ ทั้งนี ้โดยใชพระราชอํานาจทาง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมซึ่งเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
อันมีผลเทากับทรงสั่งการตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี

 ๔มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง
และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน
อันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ประการที่ ๔ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจนิติบัญญัติ 
 พระราชอํานาจในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจนิติบญัญติัดงักลาวน้ัน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไวในมาตรา ๙๐๕ มาตรา ๑๕๐๖ และมาตรา ๑๕๑๗ โดยกําหนด
ใหรางพระราชบัญญัติทีไ่ดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วนันับแตวันท่ีรบัรางพระราชบญัญตัน้ัินจากรฐัสภา เพื่อพระมหากษตัรยิ
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงมีผลใชบังคับเปนกฎหมายได 
แตหากพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย ก็ทรงไวซึง่พระราชอํานาจที ่จะทรงยับยั ้งได 
โดยพระราชทานคืนมายงัรัฐสภา หรอืเมื่อพน ๙๐ วันแลวมไิดพระราชทานคนืมา รฐัสภาจะตองนาํ
รางพระราชบัญญัตินั้นมาปรึกษาเพื่อพิจารณาใหม 
 การใชพระราชอํานาจในการยับยัง้รางกฎหมายดังกลาวนั้น พระมหากษัตริยจะแจงเหตุผล
ใหทราบวาทีไ่มทรงเห็นชอบดวยนั้นเปนเพราะเหตุใดหรือไมก็ได ทัง้นี ้แลวแตพระราชอัธยาศัย 
ซึ่งสภานิตบัิญญัตมีิหนาท่ีจะตองนํามาปรกึษากนัใหม โดยคาํวา “ไมทรงเห็นชอบดวย” หมายความวา 
ไมทรงเห็นชอบดวยในรูปลักษณะที่สภานิติบัญญัติถวายคําแนะนําและยินยอมใหตราขึ้นเปนกฎหมาย 
ซึ่งอาจเปนการไมทรงเห็นดวยในหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นทัง้หมดหรือเพียงบางสวน หรือ
ทรงเห็นดวยในหลักการนั้นทั้งหมดแตไมทรงเห็นดวยในวิธีดําเนินการที่จะใหเปนไปตามหลักการนั้น ๆ  
ทั้งนี้มีขอพิจารณาวาพระราชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมายนี้มิไดมีลักษณะเปนการยังยั้งเด็ดขาด 
แตเปนการยับยั้งเพือ่ใหรัฐสภาไดใครครวญอีกครั้งหนึ่ง เพราะในขั้นตอนสุดทายหากรัฐสภามีมติ
ยืนยันตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดก็สามารถประกาศรางพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับเปน
กฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
 อยางไรก็ดี พระมหากษัตริยจะไมทรงใชพระราชอํานาจนี้ในการยับยั้งการตรากฎหมายที่เปนไป
เพื่อประโยชนและความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน โดยตลอดระยะเวลาทีผ่านมาพบวา
ทรงใชพระราชอํานาจในการยับยั้งกฎหมายเพียงไมกี่ครั้งเทานั้นดังนี้
 (๑)  เมือ่ครั ้งที ่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติผานรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๑๗ และนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรฐัธรรมนญูนั้น 

 ๕มาตรา ๙๐ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญ
นี้แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป.
 ๖มาตรา ๑๕๐ รางพระราชบัญญัติทีไ่ดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ภายในยีส่ิบวันนับแตวันทีไ่ดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงัคับเปนกฎหมายได.
 ๗มาตรา ๑๕๑ รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพน
เกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของทัง้สองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้น
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึง่ เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน 
ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินัน้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรง
ลงพระปรมาภิไธยแลว.
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ในมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง บญัญตัวิา “ใหประธานองคมนตร ีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงเห็นดวย แตก็มิไดทรงใชพระราชอํานาจ
ยับยั้งโดยตรง หากแตมีพระราชกระแสทายรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา “ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง 
แหงรางรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
สมาชิกวุฒิสภานั้น ไมทรงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง เพราะประธานองคมนตรีเปนผูที่พระมหากษัตริย
ทรงเลอืกและแตงตัง้ตามพระราชอธัยาศยั ตามความในมาตรา ๑๖ เปนการขดักับหลกัทีว่า พระมหากษตัรยิ
ทรงอยูเหนือทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งจะทําใหประธานองคมนตรีอยูในสภาพเสมือน
เปนองคกรทางการเมือง ซึ่งขัดกับมาตรา ๑๗ ดวย” ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามแนวพระราชกระแสท่ีพระราชทานลงมา คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๑๘ มาตรา ๓ ซึ่งกําหนดใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๗ 
โดยบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๗ วรรคสองนั้นไดแกไขเพิ่มเติม “ใหนายกรัฐมนตรีเปนผู ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา” 

 (๒)  เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ในคราวทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดใหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
ที่ผู กระทําละเมิดจะตองชดใชใหแกผู เสียหายในคดีหมิ่นประมาท โดยมีการพิจารณา ๓ วาระ
ในวันเดียว (วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕) ซึ่งบัญญัติใหศาลกําหนดคาเสียหายเทากับจํานวนเงิน ๒๐ เทา
ของราคาโทษปรับขั้นสูงที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา เทากับเพิ่มขึ้นจาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
เปน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เวนแตมกีารพสิจูนความเสยีหายไดมากกวาน้ัน อนัเปนการกาํหนดคาเสยีหาย
ขัน้ตํา่ไวลวงหนาอยางสงูมากในทกุกรณ ีโดยไมเปดโอกาสใหศาลใชดลุพนิจิ แตในระหวางทีร่างพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้อยูในขั้นตอนนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมา และมิไดพระราชทานรางพระราชบัญญัติดังกลาวคืนมายังรัฐสภา
แตอยางใด ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔๔ กําหนดให 
“..บรรดารางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบ หรอืเมือ่พน ๙๐ วนัแลวมไิดพระราชทาน
คืนมา ใหเปนอันตกไป” และหลังจากนั้นก็ไมไดมีการนํารางพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภา

 (๓) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ ในคราวที่นายกรัฐมนตรีไดทูลเกลาฯ ถวายรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย พระองคมิไดทรงลง
พระปรมาภไิธยหากแตพระราชทานกลบัคนืมายงัรฐัสภา โดยมพีระราชกระแสรบัสัง่วา “รางพระราชบญัญตัิ
ดังกลาวมีขอบกพรองในถอยคํา และในการอางอิงบทกฎหมายหลายบท” ดังน้ัน รัฐสภาจึงไดทําการ
ตรวจสอบแกไข และนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธยอีกครั้งหนึ่ง 
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จุลนิติ

 ประการที่ ๕ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจบริหาร 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา 
๑๘๓ กาํหนดใหพระมหากษตัรยิทรงแตงตั้งนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีโดยนายกรฐัมนตรตีองแตงตั้ง
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการเขาสูตําแหนงของนายกรฐัมนตรนีั้นใหสภาผูแทนราษฎรเปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตัง้เปนนายกรัฐมนตรี๘ และใหประธาน
สภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี จากนั้นใหนายก
รฐัมนตรเีปนผูเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรแตงตั้งเปนคณะรฐัมนตรตีอพระมหากษัตรยิเพื่อทรงแตงตั้งตอไป
โดยกอนเขารับตําแหนงหนาทีรั่ฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํา
ดังที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเกี ่ยวกับอํานาจบริหารตามทีก่ําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย นอกจากทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใหมีหนาที่บริหารราชการ
แผนดินแลว ยังทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามคํากราบบังคมทูล
พระกรุณาของนายกรัฐมนตรีดวย รวมทัง้พระราชอํานาจอื่น ๆ เชน พระราชอํานาจในการตรา
พระราชกฤษฎกีาโดยไมขดัตอกฎหมาย พระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด การประกาศสงคราม 
การทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอืน่ ๆ ตอนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ และพระราชอํานาจในการแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายขาราชการพลเรือน
ระดับสูง เปนตน นั้น พระองคมิไดกาวลวงมาใชพระราชอํานาจในทางเนื้อหาแตประการใด เพราะ
พระมหากษัตรยิทรงดํารงความเปนกลางทางการเมอืง ทรงอยูเหนอืความขดัแยง และไมเขายุงเกี่ยว
ทางการเมือง รวมทั้งไมทรงมีพระราชดํารใินดานการเมอืง ตลอดจนไมตองรบัผดิชอบทางการเมอืง
อีกดวย ดังนั้น ในการใชพระราชอํานาจทางดานบริหารดังกลาวจึงตองมีผูถวายคําแนะนําและ
รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ซึง่ผูรับสนองพระบรมราชโองการจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง 
 อนึ่ง พระราชอํานาจเกี่ยวกับอํานาจบริหารนี ้ นอกจากพระราชอํานาจทีร่ะบุไวโดยชัดแจง
ตามรัฐธรรมนูญแลว พระมหากษัตริยยังทรงไวซึ ่งพระราชอํานาจทัว่ไป ซึ่งเปนไปตามประเพณี
การปกครองในฐานะทีพ่ระองคทรงเปนประมุขของประเทศ และในรัฐธรรมนูญก็บัญญัติรับรอง
พระราชอํานาจน้ีไว อันไดแก พระราชอาํนาจท่ีจะทรงรบัคําปรกึษาหารอืและพระราชทานคําแนะนาํ
แกรัฐบาล (The right to be consulted) พระราชอํานาจในการสงเสริมนโยบายและกิจการของ
รัฐบาล (The right to encourage) และพระราชอาํนาจในการตักเตอืนรฐับาล (The right to warn) 

 ๘มาตรา ๑๗๒ ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗
 การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง
 มติของสภาผูแทนราษฎรทีเ่ห็นชอบดวยในการแตงตั้งบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย.
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 ประการที่ ๖ พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
 พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษเปนพระราชอํานาจตามนิติราชประเพณีมาตั้งแต
ดัง้เดมิและเปนพระราชอาํนาจเฉพาะของพระมหากษตัรยิทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ทุกฉบับ ซึ่งเปนพระราชอํานาจอิสระและเปนกลางของพระมหากษัตริย เปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความผกูพนัและพระมหากรณุาของพระมหากษตัรยิทีม่ตีอพสกนกิรผูไมไดรบัความเปนธรรม และนบัเปน
ทางออกสุดทายที่พวกเขาเหลานั้นจะไดรับความยุติธรรมจากการลงโทษที่ไมเปนธรรม 
 การพระราชทานอภัยโทษนี้ ไมไดจํากัดเฉพาะโทษในคดีอาญาเทาน้ัน แตรวมตลอดถึงโทษ
ทางวินยั โทษทางปกครอง และอาจเปนการพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดไมมเีงือ่นไข หรอืพระราชทาน
อภัยโทษโดยเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาก็ได 

 การพระราชทานอภัยโทษแบงออกเปน ๒ ประเภท๙ คอื การพระราชทานอภยัโทษเปนรายบคุคล
ทีท่ลูเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ และการพระราชทานอภัยโทษเปนการท่ัวไป ซึง่มกัจะ
กระทําในโอกาสสําคัญของบานเมือง โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริย 

 ๙การพระราชทานอภัยโทษ หากแบงตามลักษณะของผูไดรับการอภัยโทษแลว อาจแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ
   ประเภทที่ ๑ การพระราชทานอภัยโทษเปนการทั่วไป คือ การพระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑหรือผูตองโทษ โดยการ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามการถวายคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีตอพระมหากษัตริย ตามมาตรา ๒๖๑ ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีนี้ทางราชการจะเปนผูดําเนินการใหแกผูตองราชทัณฑในทุกขั้นตอน โดยที่ผูตองราชทัณฑมิตอง
ดําเนินการใด ๆ ซึ่งการพระราชทานอภัยโทษเปนการทั่วไปนี้ มักจะมีขึ้นในวโรกาสมหามงคลตาง ๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
เชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หรือพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เปนตน
  ประเภทท่ี ๒ การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย คือ การพระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑหรือผูตองโทษเปนราย
บุคคล โดยการทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ตามการถวายคําแนะนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม สวนจะได
รับพระราชทานอภัยโทษหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับพระบรมราชวินิจฉัยขององคพระมหากษัตริย โดยผูมีสิทธิยื่นเรื่องทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ไดแก ผูตองโทษที่คดีถึงที่สุด หรือผูที่มีประโยชนเกี่ยวของ อาทิเชน บิดามารดา บุตร และ
คูสมรส และสถานทูต (ในกรณีที่เปนนักโทษชาวตางประเทศ) (โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ในการพระราชทานอภัยโทษ ; วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๕ ประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หนา ๖๘).
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 การใชพระราชอํานาจในการพระราชทานอภยัโทษนี้ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัจะทรงใครครวญ
อยางรอบคอบเพื่อประโยชนแหงความยุตธิรรม ดงัปรากฏในคาํบรรยายพเิศษ โดย นายสญัญา ธรรมศักดิ์ 
(อดตีนายกรฐัมนตรี ประธานศาลฎีกา และประธานองคมนตร)ี ณ สถาบนัพฒันาขาราชการฝายตลุาการ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ ความวา 
 “เรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกานั้นมีสํานวนประกอบดวยคําพิพากษาศาลชั้นตน คําพิพากษาศาล
อุทธรณ คําพิพากษาศาลฎีกา คํารองของนักโทษ และคํารับรองความประพฤติ บางสํานวนจึงใหญมาก 
ซึ่งระเบียบปฏิบัติทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเปนพระราชกระแสคือ “เมือ่ทูลเกลาฯ 
ถวายฎีกาของนักโทษใหผานความเห็นของคณะองคมนตรี” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรง
ทอดพระเนตรตรวจสํานวนเองแทบทุกเรื่อง แตบางคดีก็สงสํานวนมาใหองคมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชเวลาวินิจฉัยฎีกาลดโทษดวยพระองคเอง ซึ่งบางเรื่องก็งาย เชน 
คดียาเสพติด แตคดีที่ยากและทรงทวงใหพิจารณาอีกครั้งบอย ๆ คือ คดีประหารชีวิต พระราชอํานาจ
ในการพระราชทานอภัยโทษนี้ ถือเปนบทบาทสําคัญยิง่ของพระมหากษัตริยในการผดุงความยุติธรรม
ใหแกพสกนิกรผูตองคดอีาญา เพราะการบงัคับใชกฎหมายนั้น บางกรณกีม็ขีอบกพรองมไิดสอดคลอง
กับความยุติธรรมทางศีลธรรม หรือความรูสึกนึกคิดของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่
กฎหมายลงโทษรุนแรงเกินสมควรและไมไดเปดชองใหศาลใชดุลพินิจในการกําหนดโทษ แตดวย
พระมหากรุณาอาศัยพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ความไมยุติธรรมจึงไดรับการแกไขเยียวยา
และคลี่คลายในที่สุด”

 ประการที่ ๗ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจตุลาการ 
 พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในสวนทีเ่กี่ยวกับการใชอํานาจตุลาการนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๙๗ มาตรา ๒๐๐ และมาตรา 
๒๐๑ ซึ่งมีสาระสําคัญกําหนดใหทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของผูพิพากษาและตุลาการก็กระทําในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยโดยยุติธรรมตามหลัก
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย และกอนเขารับหนาทีผู่พิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริย 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงมีความใกลชดิกบัสถาบนัตลุาการเปนอยางย่ิง โดยไดพระราชทาน
พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชกระแสแนะนําหรือเตอืนใจแกผูพิพากษาและตุลาการ
ตลอดมา ซึ่งทรงเนนยํา้ใหยึดถือความเปนธรรมเปนทีตั่้ง อันสอดคลองกับพระปฐมบรมราชโองการ
ท่ีไดพระราชทานในการพระราชพธีิพระบรมราชาภเิษกวา “เราจะครองแผนดนิโดยธรรมเพ่ือประโยชนสขุ
แหงมหาชนชาวสยาม” และ “ทศพิธราชธรรม ขอ ๑๐ อวิโรธนัง” คือ ความเที่ยงธรรม 
ความหนักแนน ถอืความถกูตองเที่ยงธรรมเปนหลกั ไมเอนเอยีงหว่ันไหวดวยคาํพูด อารมณ หรือลาภ
สักการะใด ๆ และทรงตั้งมั่นอยูใน ขัตติยราชประเพณี ไมทรงประพฤติผิดจากพระราชจริยานุวัตร 
นิติศาสตร ราชศาสตร และทรงดํารงรักษาหลักนิติธรรมมาโดยตลอด 
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงยึดมั่นอยางเครงครัดในการทรงงานตามหลักดังกลาว
โดยอยูในพระราชหฤทัยเสมอมา ดังปรากฏในพระราชจริยวัตร พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส 
หรือพระราชกระแสท่ีพระราชทานแกนักกฎหมาย ทั้งทนายความ อัยการ ผูพิพากษา ตุลาการ 
อาจารยสอนกฎหมาย และผูใชกฎหมายในหนาที่ตาง ๆ ดังปรากฏในพระราชดํารัสในโอกาสที่
ประธานศาลฎีกานําผู พิพากษาประจํากระทรวงเฝาฯ เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งวา 
 “สถาบันตุลาการนั้นก็ถือวาเปนสถาบันหนึ่งในสามสถาบันการปกครอง คือ สถาบันนิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการ ทานก็เปนสวนหน่ึงในสามสถาบันซ่ึงเปนรากฐานของการปกครองประเทศ
ในระบอบประชาธปิไตย ถาทานกระทําดวยดี กห็มายความวาประเทศชาตจิะไปรอด เปนทีน่าสงัเกตวา
สถาบันบริหารนั้นตอเนื่องมาจากสถาบันนิติบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใชกันอยูในปจจุบัน 
สวนสถาบันตุลาการนั้นเปนสถาบันเอกเทศและเปนสถาบันที่ควรจะรักษาความเปนเอกเทศนั้น
เพื่อที่จะใหความยุติธรรมแกประชาชน ในการนี้ก็จะตองทํางานหลาย ๆ ดาน ผูพิพากษานั้นจะตอง
เขาไปตัดสินความตาง ๆ  ในศาลทุกศาลและใหความยุติธรรมแกทุกฝาย จึงเปนสถาบันที่เปนที่พึ่งของ
ประชาชนสามารถท่ีจะคิดวาประเทศเรามีขือ่มแีป ทาํใหสบายใจวาถามเีหตุการณใด ๆ  เกดิขึน้จะมี
ผูที่จะชวยใหไดรับความยุติธรรม ฉะนั้นหนาที่ของผูพิพากษาทุกคนมีความสําคัญอยางยิ่งและอยาให
มีใครบังคับใหทําอะไรได เพราะวาแตละคนมีความรูและมีความสุจริตดังที่ไดกลาวคําสัตย”
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับผูพิพากษาและตุลาการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดํารัส
ในโอกาสท่ีประธานศาลฎีกานําผูพิพากษาประจําศาลเฝาฯ เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 
ณ ทองพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ความสําคัญตอนหนึ่งวา 
 “ทานไดเปลงคําปฏิญาณดวยความเขมแข็ง ก็เขาใจวาทานตั้งใจท่ีจะทําตามคําพูดที่เปลง
ออกมานี้ ที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับขาพเจาคือ ทานไดบอกวาจะปฏิบัติในพระปรมาภิไธย 
หมายความวาขาพเจาถาไดเห็นทานทั้งหลายปฏิบัติดีชอบจริง ๆ ก็สบายใจ แตวาถาสงสัยวาทาน
จะทําอะไรที่ไมถูกตอง ขาพเจาเดือดรอน ที่เดือดรอนเพราะวาเมื่อปฏิบัติอะไรในพระปรมาภิไธย 
พูดงาย ๆ ในนามของพระเจาอยูหัว ถาทานทําอะไรที่มิดีมิชอบ พระเจาอยูหัวก็เปนคนที่ทํา
มดิมีชิอบ ฉะนัน้ จะตองขอกําชบัอยางหนักแนนวาใหทาํตามคําปฏิญาณ เพราะวาจะทําใหขาพเจาเอง
ในสวนตัวและในหนาที่ เดือดรอน แลวก็ถาขาพเจาเดือดรอนก็คงทําใหคนเดือดรอนมากเหมือนกัน 
ก็ทําใหประชาชนไมไดรับความยุติธรรม” 
 สําหรับ “ความยุติธรรม” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงถือวาเปนเรื่องสําคัญนั้น 
ยังมีปรากฏอยูในพระราชดํารัสอีกหลายองค อาทิ พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสที่ประธาน
ศาลฎกีานาํผูพพิากษาประจําศาล สาํนักงานศาลยุตธิรรม เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารบัหนาที่ 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ความตอนหนึ่งวา “บานเมือง
ตองมผีูพพิากษา  ตองมผีูทีร่กัษาความยตุธิรรม ตองมศีาลเพือ่ทีจ่ะรกัษาความยตุธิรรมนี ้ซึง่เปนสิง่สาํคัญ 
เพราะวาในบานเมืองถาไมมีความยุติธรรม บานเมืองก็จะลมจม” และ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ในครั้งที่เกิดวิกฤติปญหาในบานเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ดนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงตักเตือนใหฝายตุลาการซึ่งเปน
ผูใชอํานาจอธิปไตยอีกสวนหนึ่งทีเ่หลืออยูไดใชกฎหมายและอํานาจหนาทีข่องตนประคับประคอง
บานเมืองไว เพื่อใหบานเมืองสามารถปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดตอไป ตลอดจนทรงตักเตือน
ผูใชกฎหมายอยูเสมอวาตองใชกฎหมายอยางเปนธรรม โดยไดพระราชทานพระราชดาํรสัอีกหลายองค
แกนักกฎหมายเพื่อใหตระหนักถึง “ความยุติธรรม” วาเปนอุดมคติสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม 
สวนกฎหมายเปนเพียงวิถีทางหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูความยุติธรรมเทานั้น ดังนั้น จึงตองรักษา
ความยติุธรรมเปนสาํคัญมใิชรักษาตัวเครื่องมอื ความยตุธิรรมจะตองมากอนและอยูเหนอืกฎหมาย 
อีกท้ังการรกัษาความยุตธิรรมกไ็มไดจํากัดอยูเพยีงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายไปถงึศลีธรรม 
จรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย
 
 สรุป ดวยพระบารมีปกเกลาทวยราษฎรตามโบราณราชประเพณีการปกครองอันมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงเปนบอเกดิแหงความสขุสวสัด์ิของอาณาประชาราษฎร พสกนิกร
ทีป่ระสบความทุกขยากดานตาง ๆ ตางขอพึ่งพระบารมีซึ่งพระองคทรงแผพระมหากรุณาธิคุณไปสู
ทวยราษฎร ไมวาจะเปนความทุกขยากจากความแหงแลง อุทกภยั วาตภยั ภยัพบิตั ิพื้นท่ีทํากนิขาดความ
อุดมสมบูรณ สุขภาพพลานามัย รวมไปถงึความยากลาํบากในการทํามาหากนิ พระองคไดทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะหใหกบัประชาชน ทรงใชพระราชวิรยิะอุตสาหะและพระปรชีาญาณคนหาหนทาง
แกไขใหเสมอ โดยพระราชทานแนวพระราชดําริอันกอใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปนจํานวนมาก ตลอดจนการพระราชทานพระบรมราโชวาทแกประชาชนเพื่อเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต อาทิ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อใหประชาชนมีความเปนอยูอยางรมเย็นเปนสุข
พระราชกรณียกจิเหลานี้ลวนแตเปนภารกจิของรฐัและการทาํประโยชนสาธารณะ ซ่ึงพระองคทรงชีน้าํ
และแสดงตัวอยางใหผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตอไป 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงเปนพระมหากษัตรยิในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุอยางแทจรงิ พระองคทรงใชพระราชอาํนาจ
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ทรงตั้งมั่นอยูในทศพิธราชธรรมซึง่เปนคุณธรรม
ของพระราชาในการปกครองแผนดิน ทรงปฏิบติัพระราชกรณยีกจิดวยพระสขุมุคัมภีรภาพ ดวยทรง
หวงใยตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน แสดงใหเห็นถึง
พระราชหฤทัยทีท่รงเชื่อมัน่และทรงจรรโลงระบอบประชาธิปไตยใหมีความมั่นคงถาวรดวยพระปรีชา
สามารถและพระบารมีของพระองคอันเปนทีป่ระจักษแกชาวไทยทัง้ปวง ทรงยึดหลักความเปนธรรม 
ความสามัคคี ความไมมีอคติและทางสายกลางในการแกไขวิกฤตการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม โดยมีพระบรมราชวินิจฉัยตามกรอบแหงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทําใหประเทศไทยผานพนชวงเวลาดังกลาวมาดวยความสงบสุขเรียบรอย 
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ” 

จุลนิติ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงครองแผนดนิมายาวนานถึง ๖๖ ป๑๐ และทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗ รอบในวนัที ่๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พระองคเปนพระมหากษตัรยิทีท่รงครองราชยยาวนานทีส่ดุเทาที่
เคยปรากฏมาในประวัตศิาสตรชาตไิทย มพีระปรชีาสามารถและพระประสบการณสงูกวาบคุคลใด ๆ  
ในแผนดนิ พระวสิยัทศันปกแผไปในทกุยอมหญาและพสกนกิรทกุคน ทรงเหน็ปญหาทัง้รายละเอยีด
และองครวม จงึทรงช้ีปญหาและทรงแนะนําแนวคิดและวิธกีารแกไขปญหาตาง ๆ  แกทกุคน ทัง้รฐับาล 
ขาราชการ ศาล และประชาชน ซึ่งเมื่อนํามาปรับใชตามพระราชดําริก็เกิดผลสัมฤทธิ์เปนประโยชน
แกปวงชนชาวไทยเปนสวนรวมสมดังพระราชปณิธาน 
 พระองคทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ในยามที่เกิดเพศภัยก็ทรงแกไขดวย
พระปรีชาและพระบารมี ในยามท่ีบานเมืองเปนปกติสขุกท็รงพระวิรยิะอุตสาหะทุมเทพระวรกายแกไข
ปญหาเพ่ือประโยชนสุขแกพสกนิกรและประเทศชาติเปนสําคัญ ทั้งน้ี ปวงชนชาวไทยตางประจักษใน
พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอันเปยมลนที่ไดทรงพระราชทานแกพสกนิกรนับตั้งแต
เถลิงถวัลยราชสมบัติตลอดมาจนถึงปจจุบัน ขอใหพระองคทรงพระเจริญและมีพระชนมพรรษา
ยิ่งยืนนาน.๑๑  

 ๑๐พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙.
 ๑๑ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. .... เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ โดยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประธานสภาผูแทนราษฎรไดบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แตกอนที่สภาผูแทนราษฎรจะไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ปรากฏวา ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
อันเปนผลทำใหรางพระราชบัญญัตท่ีิรฐัสภายังมิไดใหความเหน็ชอบคางการพจิารณาอยูในขั้นตอนตาง ๆ  
ของสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภา หากภายหลังการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรอันเปน
การเลอืกตั้งท่ัวไปนั้น รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรอืวฒุสิภา แลวแตกรณจีะพจิารณารางรฐัธรรมนูญแกไข
เพิ่มเตมิ หรอืรางพระราชบัญญัตท่ีิรฐัสภายังมิไดใหความเหน็ชอบตอไปได ถาคณะรฐัมนตรท่ีีตั้งขึ้นใหม
ภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังการเลือกต้ังท่ัวไป 
และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีม ิไดรองขอภายในกำหนดเวลาดังกลาว 
ใหรางรฐัธรรมนูญแกไขเพิ่มเตมิหรอืรางพระราชบญัญตัน้ัินเปนอันตกไป ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 

   ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทัว่ไป เมื่อวันที่ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีชุดใหม (ชุดทีม่ีนางสาวยิง่ลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) 
ไดรองขอตอรัฐสภา เพื ่อใหรัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอไปได 
ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ 
โดยคณะรฐัมนตรไีดรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ี ๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ อันเปนวันเรยีกประชมุรฐัสภา
ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป (กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔) ซึ่งในคราวประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดลงมติเห็นชอบให
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไปได 

 * ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. 

รางพระราชบัญญ ัติ
ควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....

จุลนิติ

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญั ติควบคุมการใชสาร
ตองหามทางการกีฬา พ.ศ. .... 

หลักการ
   ใหมีกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. .... 

เหตุผล
   โดยที่องคกรตอตานการใชสารตองหามโลกซึ่งเปนองคกรเอกชนที่องคกรกีฬานานาชาติ

ยอมรับในมาตรการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา ไดประกาศใหดำเนินการตอตาน
การใชสารตองหามทางการกีฬา โดยการสรางทักษะความพรอมทางกายภาพและจิตสำนึก
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม ในการแขงขันกีฬาดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เปนไปดวยความเสมอภาค
และเปนธรรมโดยไมตองใชสารตองหาม รวมท้ังใหการคุมครองตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของนักกีฬา เพื่อใหมีมาตรการควบคุมการใชสารตองหามที่สอดคลองกับคำประกาศโคเปนเฮเกน
วาดวยการตอตานสารตองหามทางการกีฬา และสงเสริมความรวมมือดานกีฬากับนานาประเทศ 
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสำคัญโดยสรุป

   ๑) บทนิยาม
     “สารตองหาม” หมายความวา สารที่นำเขาสูรางกายแลวทำใหไดเปรียบทางการกีฬา 

ทั้งนี้ ตามรายช่ือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมการใชสาร
ตองหามทางการกีฬา 

     “สมาคมกีฬา” หมายความวา สมาคมที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายวาดวย
การกีฬาแหงประเทศไทย 

     “การกีฬาแหงประเทศไทย” หมายความวา การกีฬาแหงประเทศไทยตามกฎหมาย
วาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย

     “การแขงขนักฬีา” หมายความวา การเขารวมการแขงขนักฬีาในรายการใดรายการหนึง่
ตามระดับ ประเภท หรือชนิดที่คณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬาประกาศกำหนด
       “นักกีฬา” หมายความวา ผูซึ่งเปนสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไวกับสมาคมกีฬา และ
หมายความรวมถึงผูซึ่งเขาแขงขันกีฬาในนามของสมาคมกีฬาหรือเขาแขงขันกีฬาในรายการแขงขัน
ที่สมาคมกีฬาใหการรับรอง 

     “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา” หมายความวา ผูฝกสอน ผูฝกซอม ผูจัดการ ตัวแทน 
เจาหนาที่รวมทีม เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และบุคลากรทางการแพทยหรือกึ่งการแพทย ซึ่งทำงานใหแก
นักกีฬาหรือทำการรักษานักกีฬา 

     “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
     “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคมุการใชสารตองหามทางการกฬีา 
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       “ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักงานควบคุมการใชสารตองหาม
ทางการกีฬา 

     “พนักงานเจาหนาที ่” หมายความวา ผู ซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

     “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

   ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
     ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

     กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
   ๓) คณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
     ๓.๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการใช

สารตองหามทางการกีฬา” ประกอบดวย    
        (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานกรรมการ
        (๒)  ปลัดกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา เปนรองประธานกรรมการ 

คนที่หนึ่ง  
        (๓) ประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
        (๔) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อัยการสูงสุด และประธานฝายแพทยของคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

        (๕) กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิซึ่งรฐัมนตรแีตงตั้งจากผูมคีวามรูความเชี่ยวชาญดาน
การควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา จำนวนไมเกิน ๓ คน 

        ใหผู วาการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ และ
ผูอำนวยการเปนผูชวยเลขานุการ (มาตรา ๕)  

     ๓.๒) อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา  
        ใหคณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬามีอำนาจหนาที ่

ดังตอไปนี้
        (๑)  กำหนดนโยบายและควบคุมดแูลโดยท่ัวไปในการดำเนินการของสำนกังาน 

          (๒)  เสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อของสารตองหาม 
        (๓)  ออกระเบียบหรือประกาศเกี ่ยวกับการพิจารณาโทษ มาตรฐาน 

และมาตรการการลงโทษ 
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        (๔)  สงเสริมการอบรมใหความรูเก่ียวกับสารตองหามแกนักกีฬา บุคคลซ่ึง
สนับสนุนการกีฬา และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการกีฬา   

        (๕)  ออกขอบงัคบั ระเบยีบ หรอืประกาศเพือ่ปฏิบตักิารอืน่ใดใหเปนไปตามอำนาจ 
หนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  

        (๖)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปน
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๙) 

     ๓.๓) กำหนดใหการประชมุคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่
ของจำนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเปนองคประชมุ โดยในการประชมุคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
ถารองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึงไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการคนท่ีสอง
เปนประธานในท่ีประชุม ถารองประธานกรรมการคนท่ีสองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

        การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งใหมี 
๑ เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๐) 

     ๓.๔) กำหนดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี้ 
        (๑) คณะกรรมการการแพทย ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอืน่

มจีำนวนรวมกนัไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน ซึง่คณะกรรมการแตงตัง้จากผูมคีวามรูความเชีย่วชาญ
ในวิชาชีพเวชกรรม และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔) 

        (๒)  คณะกรรมการพจิารณาโทษ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ
อืน่มีจำนวนรวมกนัไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกนิ ๗ คน ซึง่คณะกรรมการแตงตัง้จากผูมคีวามรูความเชีย่วชาญ
ในดานการแพทย ดานกฎหมาย และดานกีฬา อยางนอยดานละ ๑ คน (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕) 

        (๓)  คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ
อืน่มีจำนวนรวมกนัไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกนิ ๗ คน ซึง่คณะกรรมการแตงตัง้จากผูมคีวามรูความเชีย่วชาญ
ในดานการแพทย ดานกฎหมาย และดานกีฬา อยางนอยดานละ ๑ คน (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๖) 

        ใหคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอยูในตำแหนงคราวละ ๒ ป และใหมีอำนาจหนาที่
ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และตามที่คณะกรรมการมอบหมายตลอดจนใหมีอำนาจสั่งให
นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ สงสารตองหาม วัตถุ เอกสาร หลักฐาน 
หรอืขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการตรวจหาสารตองหามได ในการนีจ้ะเรยีกนกักฬีา บคุคลซึง่สนับสนนุการกฬีา 
หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาชี้แจงดวยวาจาก็ได (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓) 

        ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๑๗) 

     ๓.๕) ใหจัดต้ังสำนักงานควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬาเปนหนวยงาน
ในการกีฬาแหงประเทศไทย และใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
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        (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
        (๒) ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใชสารตองหามตาม

ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด 
        (๓) ใหบริการทางวิชาการ สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การประกันคุณภาพ

ของกระบวนการควบคมุการใชสารตองหาม การวิจัยและพฒันา เพื่อพฒันาการปองกันและการควบคมุ
การใชสารตองหาม 

        (๔) สงเสรมิและสนับสนุนความรวมมือในการปองกันการใชสารตองหาม ท้ังใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 

        (๕) จัดทำฐานขอมูลสำหรับเจาหนาทีค่วบคุมการใชสารตองหาม ตลอดจน
รวบรวมและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับการใชสารตองหามใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

        (๖)  จัดใหมีการโฆษณาขาวสารเกี ่ยวกับสารตองหามในการสรางความรู 
ความเขาใจตอนักกีฬาและประชาชน 

        (๗) ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองคกรทีเ่กี่ยวของในการตรวจ
หาสารตองหามทั้งในประเทศและตางประเทศ 

        (๘) ประสานงานกบัองคกรตอตานการใชสารตองหามทางการกฬีาระดบัสากล
          (๙) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปเสนอตอรัฐมนตรีอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง 

        (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีร่ัฐมนตรี คณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมอบหมาย (มาตรา ๑๘) 

        ทั้งนี้ กำหนดใหสำนักงานมีผู อำนวยการคนหนึ่ง ซึ ่งผู วาการการกีฬา
แหงประเทศไทยแตงตั้งจากพนักงานของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีอำนาจหนาทีบ่ริหารกิจการ
ของสำนักงานใหเปนไปตามอำนาจหนาทีข่องสำนักงาน และตามระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย
ที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา ๑๙)  

 ๔) การควบคุมการใชสารตองหาม  
   ๔.๑) กำหนดใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดรายชื่อสารตองหามโดยคำแนะนำของ

คณะกรรมการ (มาตรา ๒๐)
      เมือ่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใหสารใดเปนสารตองหามแลวใหคณะกรรมการ

ประกาศกำหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแขงขันกีฬาทีค่วบคุมการใชสารตองหาม ทั้งนี้ 
ประกาศดังกลาวจะกำหนดการควบคุมการใชสารตองหามในการแขงขันกีฬาและนอกการแขงขันกีฬา
ดวยก็ได (มาตรา ๒๑)  

   ๔.๒) เมือ่มีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แลว หามนักกีฬากระทำการ 
ดังตอไปนี้ 
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       (๑) ใชสารตองหาม 
       (๒)  ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให ขนสง หรือครอบครอง สารตองหาม ไมวาเพื่อตนเอง

หรือนักกีฬาอื่น 
       (๓)  จูงใจ ชักนำ ยุยง แนะนำ สงเสริม สนับสนุน ใชอุบายหลอกลวง หรือขูเข็ญ 
       (๔)  ใหนกักฬีาอืน่ใชสารตองหาม ยกัยาย ทำใหเสยีหาย ทำลาย ซอนเรน เอาไปเสีย 

ทำใหสูญหาย หรือทำใหไรประโยชนซึ่งสารตองหาม เอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการตรวจหา
สารตองหาม หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใชสารตองหามของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๙    

       (๕) กระทำการอ่ืนใดท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ี
คณะกรรมการกำหนด (มาตรา ๒๒) 

       อีกทั้ง หามบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬากระทำการ ดังตอไปนี้ 
       (๑)  ใชสารตองหามกับนักกีฬา 
       (๒)  ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให ขนสง หรือครอบครอง สารตองหามสำหรับนักกีฬา 
       (๓)  จูงใจ ชักนำ ยุยง แนะนำ สงเสริม สนับสนุน ใชอุบายหลอกลวง หรือขูเข็ญ 

ใหนักกีฬาใชสารตองหาม 
       (๔)  ยักยาย ทำใหเสียหาย ทำลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทำใหสูญหาย หรือ

ทำใหไรประโยชนซึ่งสารตองหาม เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการตรวจหาสารตองหาม 
หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหมีการตรวจสอบการใชสารตองหามของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๒๙

       (๕)  กระทำการอ่ืนใดท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการ
กำหนด (มาตรา ๒๓)

       ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษไดรับรายงานจากสำนักงานวา นักกีฬาหรือ
บคุคลซ่ึงสนบัสนุนการกีฬา ฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามขอ ๔.๒) หรอืขอ ๔.๓) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ
พจิารณาโทษดำเนนิการพจิารณาตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการประกาศกำหนด และ
แจงผลการกำหนดโทษตอการกฬีาแหงประเทศไทยเพือ่มคีำสัง่ลงโทษตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาโทษ
กำหนดตอไป (มาตรา ๒๖) 

       ในกรณีที่นักกีฬา หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา ไดรับคำสั่งลงโทษของการกีฬา
แหงประเทศไทยตามมาตรา ๒๖ แลวไมพอใจคำส่ังลงโทษน้ัน ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดภายใน ๑๕ วนันับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่ง (มาตรา ๒๗)

       เมื่อไดรับหนังสืออุทธรณการพิจารณาโทษตามมาตรา ๒๗ แลว ใหคณะกรรมการ 
วนิจิฉยัอทุธรณมอีำนาจพจิารณาและวนิจิฉยัคำสัง่ลงโทษของการกฬีาแหงประเทศไทยตามหลกัเกณฑ 
วธิกีาร และเงือ่นไขท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณตองวินจิฉยัอทุธรณ
ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสอือทุธรณ และใหแจงคำวนิจิฉยัเปนหนงัสอืลงทะเบยีน
ตอบรับใหผูอุทธรณทราบ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด (มาตรา ๒๘)  
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

   ๔.๓) เมือ่มีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แลว นักกีฬาผูใดประสงคจะใช
สารตองหามเพื่อการรักษา ใหยืน่คำขออนุญาตตอสำนักงาน และใหสำนักงานสงคำขอดังกลาว
ใหคณะกรรมการการแพทยพจิารณา โดยการย่ืนคำขอ การพจิารณาและการแจงผลการพจิารณาดงักลาว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการแพทยใหเปนที่สุด (มาตรา ๒๕) 

   ๔.๔) การเกบ็ตัวอยาง การเคลื่อนยายตวัอยางและการขนสง การตรวจทางหองปฏบิตักิาร 
มาตรฐานการตรวจสอบ และคาบริการในการตรวจสอบสารตองหาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ (มาตรา ๒๔) 

 ๕) พนักงานเจาหนาที่  
   ใหพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการใชสาร

ตองหาม เก็บตัวอยางสงตรวจ รายงานผลการตรวจหาสารตองหาม และใหมีอำนาจ ดังตอไปนี้ 
   (๑)  เขาไปเก็บตัวอยางเพื่อการตรวจหาสารตองหามในสถานทีใ่ด ๆ ทีน่ักกีฬาอยูในเวลา

ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 
   (๒)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำ สงคำชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสารหรือ

หลักฐานทีเ่กี ่ยวของกับการตรวจหาสารตองหามมาเพื ่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
(มาตรา ๒๙) 

   ทัง้นี ้ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบญัญตัน้ีิ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบตัรประจำตวั
ตอบคุคลท่ีเกี่ยวของ โดยบัตรประจำตวัพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
(มาตรา ๓๐) 

   ในการน้ีใหนักกฬีา บุคคลซ่ึงสนับสนุนการกีฬา สมาคมกีฬา หรอืบคุคลซึ่งเก่ียวของมหีนาท่ี
อำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๙ (มาตรา ๓๑)

   อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๒) 

 ๖) บทกำหนดโทษ 
    ๖.๑) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ใหไดรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
      (๑) ตัดสิทธิเขารวมการแขงขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษ

กำหนด 
      (๒) ตัดสิทธิเขารวมการแขงขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต 
      ในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นวา การฝาฝนนั้นไมรายแรง จะไมลงโทษ 

และใหภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือนแทนก็ได (มาตรา ๓๓) 
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รางพระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....

จุลนิติ

   ๖.๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ใหไดรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
      (๑) ตัดสิทธิเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาโทษกำหนด
      (๒) ตัดสิทธิเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต (มาตรา ๓๔) 
    ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นวา การฝาฝนนั้นไมรายแรง จะไมลงโทษและให

ภาคทัณฑหรือวากลาวตกัเตือนแทนก็ได

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล 
 โดยทีม่าตรา ๒๘๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
การแตงตั ้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น
พนจากตำแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละทองถิ่น 
รวมทัง้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ ่น
ซึ่งประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการทีเ่กี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ีจำนวนเทากัน 
โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีองคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและ
จรยิธรรมในการบรหิารงานบคุคล ทัง้นี ้ตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิประกอบกบัในปจจบุนั
ไดมีการปรับปรุงระบบตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรอืน ซ่ึงมีผลกระทบตอการท่ีกรงุเทพมหานครไดนำกฎหมาย
ดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อใหกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป 
๑) บทยกเลิกกฎหมาย
 ใหยกเลิก
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒

๒) บทนิยามที่สำคัญ
 “ขาราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
 และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

ทีใ่หแกกรงุเทพมหานครและกรงุเทพมหานครนำมาจดัเปนเงนิเดอืนของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
 “ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความวา ขาราชการ
กรงุเทพมหานครซึง่รบัราชการในสงักดักรงุเทพมหานคร แตไมรวมถงึขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา
 “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความวา
 (๑) ขาราชการกรงุเทพมหานครซึง่ทำหนาทีห่ลกัทางดานการเรยีนการสอน
และสงเสริมการเรียนรู หรือ
 (๒) ขาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ศกึษานิเทศก และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงดำรงตำแหนง
ที่มีหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
 “ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา 
ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
 “บคุลากรกรงุเทพมหานคร” หมายความวา ลกูจางกรงุเทพมหานครและ
พนักงานกรุงเทพมหานคร
 “ลูกจางกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจาง
ของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ที่ใหแกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเปนคาจางของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร
 “พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจาง
ตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทน
ของกรุงเทพมหานคร

๓) คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 ๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
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  กฎหมายกำหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ประกอบดวย 
  (๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
  (๒) กรรมการโดยตำแหนง จำนวน ๕ คน ไดแก ปลดักระทรวงมหาดไทย 
เลขาธกิาร ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  และเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
  (๓)  กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน ไดแก 
รองผู วาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู วาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน 
๑ คน และหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
  (๔)  กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรงุเทพมหานครโดยขาราชการ
กรงุเทพมหานครแตละประเภทคดัเลอืกกนัเอง จำนวน ๕ คน ไดแก ผูแทนขาราชการ
กรงุเทพมหานครสามัญ จำนวน ๒ คน ผูแทนขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน และผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบัน
อุดมศึกษา จำนวน ๑ คน
  (๕)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
ประชุมรวมกันคัดเลือกมา จำนวน ๕ คน
  ทั้งนี้ ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ 
และหัวหน าสำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  เปน
เลขานุการ ก.ก. โดยให ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิ และ ก.ก. ซึ่งเปนผูแทนขาราชการ
กรุงเทพมหานครมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ปโดยอาจไดรับคัดเลือกอีกได
  อำนาจหนาที่ของ ก.ก. 
  (๑)  ใหคำแนะนำแกผูวาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการบรหิารทรพัยากรบคุคล การจัดระบบราชการกรงุเทพมหานคร 
และการพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  (๒)  รวมกับผู ว าราชการกรุงเทพมหานครเสนอใหม ีการตรา
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
  (๓) ออกกฎ ก.ก. ขอบงัคบั หรอืระเบยีบ เพื่อกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร 
และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
หรือตามกฎหมายอื่นที่กฎหมายนี้ใหนำมาใชบังคับ 
  (๔) ใหความเห็นชอบในการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการ
แบงสวนราชการภายในหนวยงานของกรงุเทพมหานคร ตลอดจนกรอบอตัรากำลงั
ของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร
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  (๕) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบังคับกฎหมายน้ี 
  (๖) กำกับ ดแูล ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการบรหิารทรัพยากร
บุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ ใหมีอำนาจเรียกเอกสาร
และหลักฐานจากหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรือสหการในสังกัด
กรงุเทพมหานคร และใหผูแทนหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรอืสหการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขาราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงได
  (๗) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบแขงขัน 
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกและการข้ึนบัญชี รวมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับ
การสอบและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตลอดจนพิจารณาเทียบ
ตำแหนงและระดับตำแหนงของขาราชการกรุงเทพมหานคร
  (๘) กำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
  (๙) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติ
เกีย่วกับวัน เดือน ปเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  (๑๐) แตงตัง้อนกุรรมการวิสามญั เรยีดโดยยอวา “อ.ก.ก. วสิามญั” เพือ่
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ ก.ก. มอบหมาย
  (๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่บญัญัติไวในกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น 
 ๓.๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร
    กฎหมายกำหนดใหมี  “คณะอนุกรรมการสามัญประจำ
กรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการ” เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
    ๓.๒.๑) คณะอนกุรรมการสามญัขาราชการกรงุเทพมหานครสามญั 
กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญ” ประกอบดวยผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครซึ่ งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครซ่ึงปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองประธาน หัวหนา
หนวยงานที่เปนสวนราชการของกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บรหิารราชการกรงุเทพมหานครซึง่คดัเลอืกกนัเอง จำนวน ๑ คน หวัหนาสำนกังาน ก.ก. 
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธาน อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญแตงตั้งซึ่งประกอบดวย
ชายและหญิง จำนวน ๔ คน และขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซ่ึงคัดเลือก
กันเอง จำนวน ๔ คน โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญต้ังเลขานุการ ๑ คน และ 
ผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน 
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       อำนาจหนาที่ของ อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญ 
       (๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
       (๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงานในกรุงเทพมหานคร
       (๓) พิจารณาการเกลี ่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงานใน
กรุงเทพมหานคร
       (๔) กำหนดนโยบาย กำกบั ดแูล และสงเสรมิเกี่ยวกบัการพฒันา
ขาราชการกรุงเทพมหานครเพื ่อเพิ ่มพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติทีด่ี คุณธรรม 
และจริยธรรม 
       (๕) พิจารณากำหนดตำแหนง จำนวน ประเภทตำแหนง 
สายงาน และระดับของตำแหนงของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
       (๖) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
    ๓.๒.๒) คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. 
สามัญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประกอบดวยผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรองผู วาราชการกรุงเทพมหานครซึ ่งผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครซ่ึงปลดักรงุเทพมหานครมอบหมาย เปนรองประธาน ผูอำนวยการ
สำนักการศึกษา หัวหนาสำนักงาน ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน อ.ก.ก. สามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงต้ังซ่ึงประกอบดวยชายและหญิง 
จำนวน ๔ คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผูดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผูดำรง
ตำแหนงครูซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต้ังเลขานุการ ๑ คน และผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน 
       อำนาจหนาท่ีของ อ.ก.ก. สามญัขาราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา 
       (๑) พจิารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบยีบวธิกีารบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
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      (๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงานการศึกษา
      (๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงานการศึกษา
      (๔) พิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดี
ความชอบของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครในหนวยงานการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กำหนด
      (๕) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกำลังใจ 
การปกปอง คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
      (๖) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครท่ีไมอยูในอำนาจหนาท่ี
ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
      (๗) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
    ๓.๒.๓) คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการ
อุดมศึกษา” ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน 
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เปนรองประธาน ผูอำนวยการสำนักการแพทย หัวหนาสำนักงาน ก.ก. 
ผูทรงคุณวุฒซิึง่ประธาน อ.ก.ก. สามัญขาราชการอุดมศึกษาแตงตัง้ซึง่ประกอบดวย
ชายและหญิง จำนวน ๔ คน ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
ดำรงตำแหนงประเภทผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน 
และขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศกึษาซึง่คดัเลอืกกันเอง จำนวน ๒ คน 
โดยให อ.ก.ก. สามญัขาราชการอุดมศกึษาตัง้เลขานุการ ๑ คน และผูชวยเลขานุการ
ไมเกิน ๒ คน 
      อำนาจหนาที่ของ อ.ก.ก. สามัญขาราชการอุดมศึกษา
      (๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
การเกลี่ยอัตรากำลังระหวางสถาบันอุดมศึกษา
      (๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
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      (๓) ออกขอบังคับเกี ่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสำหรับขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 
และการพิจารณาตำแหนงวิชาการ 
      (๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดแูล และสงเสรมิเก่ียวกับการพฒันา
ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เพื ่อเพิ ่มพูนความรู  ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาทีร่าชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
      (๕) กำหนดกรอบของตำแหนง อันดับเงินเดือนของตำแหนง 
และจำนวนของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาท ีพ่ึงมี
ในสถาบ ันอ ุดมศึกษา  รวมท ัง้ภาระหนาท ีค่วามรับผิดชอบของตำแหนง 
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
      (๖) ออกขอบั งคับ เกี ่ยวกับการบั งคับบัญชาข าราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอบังคับดังกลาวตองไมกอใหเกิด
ขั ้นตอนโดยไมจำเปน ขอบังคับเกี ่ยวกับการเลื ่อนเงินเดือนของขาราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ออกขอบังคับเกี่ยวกับการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
      (๗) อนุญาตใหขาราชการกรงุเทพมหานครในสถาบนัอดุมศึกษา
ซึ่งดำรงตำแหนงทางวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ 
      (๘) ปฏิบัติการอืน่ตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
    ๓.๒.๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจำหนวยงานกรุงเทพ
มหานคร กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสาม ัญประจำหนวยงาน
กรงุเทพมหานคร เรยีกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามญัหนวยงาน” โดยออกชื่อหนวยงานนั้น 
เพื่อเปนองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานกรุงเทพมหานคร ตามที่ 
ก.ก. กำหนด โดยหนวยงานใดที่ ก.ก. ยังมิไดกำหนดใหมี อ.ก.ก. สามัญหนวยงาน 
ให อ.ก.ก. สำนักปลดักรงุเทพมหานคร ทำหนาท่ี อ.ก.ก. สามัญหนวยงานน้ัน โดยให
หัวหนาหนวยงานนั้นเปนอนกุรรมการเพิ่มขึ้นดวย อันประกอบดวยหวัหนาหนวยงาน 
เปนประธาน รองหวัหนาหนวยงาน หรอืผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งหวัหนาหนวยงาน
มอบหมาย เปนรองประธาน หวัหนาสวนราชการในหนวยงานน้ันซึ่งคดัเลอืกกนัเอง 
จำนวน ๑ คน ผูแทนสำนักงาน ก.ก. จำนวน ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการ
กรงุเทพมหานครแตงต้ังซึ่งประกอบดวยชายและหญงิ จำนวน ๔ คน และขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญในหนวยงานนั้นซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๔ คน โดยให 
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อ.ก.ก. สามัญหนวยงานตั้งเลขานุการ ๑ คน และผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน 
      อำนาจหนาที่ของ อ.ก.ก. สามัญหนวยงาน 
      (๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในหนวยงาน ซึ่งตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
      (๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงาน
      (๓) พิจารณาการเกลี่ย อัตรากำลังระหวางสวนราชการ
ในหนวยงาน
      (๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และสงเสริมเก่ียวกับการ
พัฒนาขาราชการภายในสวนราชการในหนวยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
      (๕) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.ก. สามัญขาราชการ มอบหมาย
      (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามกฎหมายน้ี และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
      ทั้ ง น้ี  กฎหมายกำหนดใหผู ทรงคุณวุฒิและข าราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับการคัดเลือกตามขอ ๓.๒.๑) ขอ ๓.๒.๒) ขอ ๓.๒.๓) 
และขอ ๓.๒.๔) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๒ ป
 ๓.๓) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
    กฎหมายกำหนดใหมี “สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “สำนักงาน ก.ก.” มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหนาที่ของ ก.ก. และ 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และดำเนินการตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
มอบหมาย
    (๒) วเิคราะหและวจิยัเกีย่วกบัการจดัระบบราชการกรงุเทพมหานคร
เพื่อเสนอ ก.ก.
    (๓) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
หนวยงานและสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ 
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
    (๔) พฒันา สงเสริม วเิคราะห และวิจยัเก่ียวกับนโยบาย ยทุธศาสตร 
ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

p89-108.indd   96 1/27/2012   10:37:33 AM



ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๙๗

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

    (๕) จัดทำยุทธศาสตร ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
    (๖) ดำเนินการเก่ียวกับแผนกำลงัคนของขาราชการกรงุเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมถึงการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด
    (๗) เปนศูนย กลางข อมู ลทรัพยากรบุคคลของข าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
    (๘) สงเสรมิ ประสานงาน เผยแพร ใหคำปรกึษาแนะนำ และดำเนนิการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
    (๙) ดำเนินการเกี ่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู ไดรับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น การกำหนดอัตราเงินเดือนหรือ
คาตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหนงและประเภทตำแหนงสำหรับคุณวุฒิดังกลาว
   (๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
   (๑๑) จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการกรุงเทพมหานครเสนอตอ ก.ก. และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
   (๑๒) ปฏิบัติหนาทีอ่ ืน่ตามทีบ่ัญญัติไวในกฎหมายนี ้ กฎหมายอื ่น 
หรือตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย

๔) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
 กฎหมายกำหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวย กรรมการจำนวน ๕ คน ซึ่งคัดเลือกโดย
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร อันประกอบดวย 
ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาทีไ่ดรับมอบหมาย
จากประธานศาลฎีกา ๑ คน กรรมการ ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คนซึ่งไดรับเลือก
โดย ก.ก. และหัวหนาสำนักงาน ก.ก. เปนกรรมการ และเลขานุการ 
 โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกดั งกลาว  ม ีหนาท ีค่ั ด เลือกบุคคล
ผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๕ คน และใหผูไดรับคัดเลือกดังกลาว
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ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
แลวใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยมีหัวหนาสำนักงาน ก.ก. เปนเลขานุการของ 
ก .พ .ค . ทั้งนี้ กฎหมายไดกำหนดใหกรรมการ ก .พ .ค . กรุงเทพมหานคร 
ดังกลาวนั้นตองทำงานเต็มเวลา โดยใหกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครดังกลาว
มวีาระการดำรงตำแหนง ๖ ปนบัแตวนัทีน่ายกรัฐมนตรีแตงตัง้ และใหดำรงตำแหนง
ไดเพียงวาระเดียว 
  อำนาจหนาที่ของกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
 (๑) เสนอแนะตอ ก.ก. เพือ่ให ก.ก. ดำเนนิการจดัใหมหีรอืปรบัปรงุนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษ
ระบบคุณธรรม
 (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ เรื่องรองทุกข
 (๓) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม
 (๔) ออกกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และ
วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
 (๕) แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร กำหนด เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ กรุงเทพมหานคร 
หรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข กรุงเทพมหานคร
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
บัญญัติใหเปนอำนาจหนาที่ของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้

๕) ขาราชการกรุงเทพมหานคร
 ๕.๑) บททั่วไป
    ๕.๑.๑) การจัดระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมาย
กำหนดใหการจัดระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของกรุงเทพมหานคร ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยให
ขาราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
    ๕.๑.๒) ระบบคุณธรรม ในการจัดระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายนี้ใหคำนึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้
        (๑)  การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงตองคำนึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค 
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
        (๒)  การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคำนึงผลสัมฤทธ์ิ
และประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม
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        (๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื ่อนตำแหนง 
และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนไปอยางเปนธรรม 
โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบ 
การพิจารณามิได
        (๔)  การดำเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ
        (๕)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลาง
ทางการเมือง
    ๕.๑.๓) ประเภทของขาราชการกรงุเทพมหานคร กฎหมายกำหนด
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท คือ
        (๑)  ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
        (๒)  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
        (๓)  ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
    ๕.๑.๔) การบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานคร กฎหมาย
กำหนดใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายน้ี หรอืตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา เวนแตกรณีท่ีมิไดบญัญตัไิว
ในกฎหมายนี ้หรือมิไดกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ใหนำกฎหมายดังตอไปนี้มา
ใชบังคับโดยอนุโลม๑

        (๑) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
        (๒) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาใชบังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และ
        (๓) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษามาใชบังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา  
    ๕.๑.๕) เสรีภาพในการรวมกลุม กฎหมายกำหนดใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุม แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ 

 ๑ ในการนำกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม ใหอำนาจหนาทีข่องคณะรัฐมนตรี ก.พ. ก.ค.ศ. และ ก.พ.อ. 
เปนอำนาจหนาที่ของ ก.ก. สำหรับผูใชอำนาจหนาที่อื่นใหเปนไปตามที่ ก.ก. กำหนด โดยคำนึงถึงตำแหนงผูใชอำนาจหรือการปฏิบัติ
หนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมายนั้นดวย.
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โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรวมกลุมน้ันใหเปนไปตามท่ีกำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
 ๕.๒) การกำหนดตำแหนง การบรรจุ และการแตงตั้ง
    ๕.๒.๑) การกำหนดตำแหนง ภายใตบงัคบัมาตรา ๑๔ (๕)๒ นอกจาก
ตำแหนงที่กำหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแลว 
อ.ก.ก. สามัญขาราชการ อาจกำหนดตำแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการ
บริหารงาน และแจงให ก.ก. ทราบ
    ๕.๒.๒) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
การบรรจบุคุคลเขารบัราชการเปนขาราชการกรงุเทพมหานครสามญัและการแตงตัง้
ใหดำรงตำแหนง ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๑) กา รบร รจุ แ ล ะแต ง ตั้ ง ใ ห ด ำ ร งตำแหน ง ปลั ด
กรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก ตำแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหนงอื่นท่ี ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา ใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
        (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองหัวหนา
หนวยงานระดับสำนัก ตำแหนงหัวหนาหนวยงานต่ำกวาระดับสำนัก ตำแหนง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
หรอืตำแหนงอืน่ท่ี ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา ใหผูวาราชการกรงุเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๓) การบรรจุและแต ง ต้ั ง ใหดำรงตำแหนงหัวหนา
สวนราชการระดบักอง ตำแหนงประเภทวชิาการระดบัชำนาญการพเิศษ ตำแหนง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือตำแหนงอื่นท่ี ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยคำแนะนำ
หรือความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
        (๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนัก
หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเปนสำนัก สำนักงาน ก.ก. 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ใหปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอำนวยการสำนัก
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซ่ึงมีฐานะเปนสำนัก หัวหนาสำนักงาน 
ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสำนักงานเลขานุการ ผูวาราชการ

 ๒ มาตรา ๑๔ (๕) กำหนดให ก.ก. มีอำนาจหนาท่ีในการใหความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร.
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กรุงเทพมหานครหรือผู อำนวยการเขต แลวแตกรณ ี เปนผู มีอำนาจสั ่งบรรจุ
และแตงตั้ง แตถาเปนการแตงตัง้จากสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึง่มีฐานะเปนสำนัก หรือสำนักงาน หรือสำนักงานเขตหนึ ่งไปอีกสำนัก
หรือสวนราชการที ่เรียกชื ่ออยางอื ่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก หรือสำนักงาน 
หรือสำนักงานเขตหนึ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง 
    ๕.๒.๓) การบรรจุและแต งต ัง้ข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง 
ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชีย่วชาญพิเศษ เมื ่อไดรับความเห็นชอบจาก ก .ก . แลว ใหผู วาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนผู ม ีอำนาจสั ่งบรรจุและใหนายกรัฐมนตรีนำความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
        (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ เมื่อไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว ใหปลดักรงุเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๔) การบรรจุและแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงอื ่นนอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซ่ึงมีฐานะเปนสำนกั และสำนกังานเขต เมื่อไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว ให
ผูอำนวยการสำนักหรือหัวหนาสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก 
หรือผูอำนวยการเขต แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง แตถาเปน
การแตงตัง้จากสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึง่มีฐานะเปนสำนัก
หรือสำนักงานเขตหนึ ่งไปอีกสำนักหรือสวนราชการที ่เรียกชื ่ออยางอื ่น
ซ่ึงมฐีานะเปนสำนกัหรอืสำนกังานเขตหนึ่ง เม่ือไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง
    ๕.๒.๔) การบรรจุและแต งต ัง้ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบนัอุดมศกึษา การบรรจบุคุคลเขารบัราชการเปนขาราชการกรงุเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษาและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปน
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
เม่ือไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรงุเทพมหานครเปนผูมอีำนาจ
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สั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
        (๒) การบรรจุและแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 
เมือ่ไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรงุเทพมหานครเปนผูมอีำนาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้ง
        (๓) การบรรจุและแตงต้ังตำแหนงผูชวยศาสตราจารย เมือ่ได
รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง
        (๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูอำนวยการสำนัก
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก แลวแตกรณี 
เปนผูมอีำนาจสัง่บรรจแุละแตงตัง้ แตถาเปนการแตงตัง้จากสำนกัหรอืสวนราชการ
ทีเ่รยีกช่ืออยางอ่ืนซึง่มฐีานะเปนสำนักหน่ึงไปอีกสำนักหรือสวนราชการท่ีเรยีกช่ือ
อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนักหนึ่ง เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง 
 ๕.๓) วินัยและการดำเนินการทางวินัย
    กฎหมายกำหนดใหการส่ังลงโทษทางวินยัอยางรายแรงหรือการส่ัง
ใหออกจากราชการ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุสงเร่ืองให ก.ก. พิจารณา เมื่อ ก.ก. มีมติ
เปนประการใด ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น สวนการส่ัง
ใหออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบตัหินาทีร่าชการหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมเนื่องจากมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑหรือมาตรฐาน 
หรือการสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
    ทั้งน้ี เมื่อผูบังคับบัญชาไดดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการ
เพื่อส่ังใหขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดออกจากราชการแลว ใหรายงาน
การดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน หรือการส่ังใหออกจากราชการตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจสั่งบรรจุ หากปรากฏวา
    (๑) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ 
เหน็วาการยตุเิรือ่ง การงดโทษหรอืการลงโทษ เปนการไมถกูตองหรอืไมเหมาะสม 
ก็ใหมีอำนาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษ
เปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยใหทำทัณฑบนเปนหนังสือ
หรอืวากลาวตกัเตอืน หรอืยกโทษใหถกูตองหรอืเหมาะสมตามควรแกกรณ ีตลอดจน
แกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคำสั่งเดิมใหเปนการถูกตองหรือเหมาะสมไดดวย 
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และในกรณีที่เห็นวาควรดำเนินการอยางใดเพิม่เติมเพือ่ประกอบการพิจารณา
ใหไดความจริงและยตุธิรรม กใ็หมอีำนาจดำเนินการหรอืสั่งดำเนินการไดตามควร
แกกรณี ทัง้นี ้การสั่งลงโทษหรอืเพิ่มโทษเปนสถานโทษท่ีหนักขึ้นตองไมเกนิอำนาจ
ของตนและการเพิ่มอัตราโทษเมือ่รวมกับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอำนาจนั้นดวย 
ถาเกินอำนาจของตนก็ใหรายงานตอผู บังคับบัญชาของผู นั ้นตามลำดับเพื่อให
พิจารณาดำเนินการตามควรแกกรณี
    (๒) ในกรณีทีผู่ ม ีอำนาจสั ่งบรรจุทีไ่ดรับรายงานการดำเนินการ
ทางวินัยฯ เห็นวากรณีเปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
มีอำนาจดำเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
    ทั้งนี้ เมื่อมีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษ
เปนสถานโทษที่หนักขึ้นหรอืลดโทษเปนสถานโทษท่ีเบาลง หรอืงดโทษ หรอืยกโทษ 
คำสั่งลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวน
ทีเ่กินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คำสั ่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนทีเ่กินเปนอันยกเลิก ใหคืน
เงินเดือนที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคำสั่งที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกิน
เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ
    อนึ่ง เมื่อผูมีอำนาจสั่งบรรจุไดดำเนินการทางวินัยหรือไดรบัรายงาน
การดำเนินการทางวินัยฯ และไดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที ่แลว 
ใหรายงานไปยัง ก.ก. เพื่อพิจารณา และเมือ่ ก.ก. ไดรับรายงานแลว และเห็นวา
การดำเนินการทางวนัิยเปนการไมถกูตองหรอืไมเหมาะสมและมีมตเิปนประการใด 
ใหผูมีอำนาจสัง่บรรจุหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ ก.ก.
 ๕.๔) การอุทธรณ
    ใหผูที่ถูกสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการตามกฎหมายนี้ มีสิทธิ
อุทธรณตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวา
ทราบคำสั ่งการอุทธรณ โดยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั ้นใหดำเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของทีท่ำให
การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีก
ซึ่งไมเกิน ๒ ครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน ๖๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของ
ใหปรากฏไวดวย โดยในกรณีทีก่ารพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณไมอาจกระทำได
ภายในระยะเวลาดังกลาว และผูอุทธรณเห็นวากรณีดังกลาวเปนเหตุใหตนไดรับ
ความเส ียหาย ใหถือวาผู อ ุทธรณเปนผู ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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    ในการพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร จะพจิารณา
วนิจิฉยัเองหรอืจะตัง้คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ กรงุเทพมหานคร เพือ่ทำหนาที่
เปนผูพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณกไ็ดและเมือ่ ก.พ.ค. กรงุเทพมหานครพจิารณาวนิจิฉยั
อุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามขอ ๕.๒.๒) ขอ ๕.๒.๓) 
หรือขอ ๕.๒.๔) แลวแตกรณี ดำเนินการใหเปนไปตามคำวินิจฉัยน้ันภายใน ๓๐ วัน
นบัแตวนัที ่ก.พ.ค. กรงุเทพมหานครมคีำวนิจิฉยั ในกรณทีีผู่บงัคบับญัชาไมปฏบิตัติาม 
ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลอื่น
    ทัง้นี ้ในกรณทีีผู่อทุธรณไมเหน็ดวยกบัคำวนิจิฉยัอทุธรณของ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร กฎหมายไดกำหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ
 ๕.๕) การรองทุกข
    กฎหมายกำหนดใหขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีความคับของใจ
อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณี
ที่ไมอาจอุทธรณได มีสิทธิรองทุกขไดหากปรากฏวา
    (๑) เปนการรองทุกขที่มีเหตุเกิดมาจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ 
    (๒) เปนการรองทกุขทีม่เีหตเุกดิมาจากผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก หรือตำแหนงอื่นที่ ก.พ.ค. 
กรุงเทพมหานคร กำหนด ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
    ทั้งนี้ เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ประการใดแลวใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูบังคับบัญชา 
แลวแตกรณี ดำเนินการใหเปนไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
และในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มีอำนาจ
ไมรับเรื่องรองทุกข ยกคำรองทุกข หรือมีคำวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคำสั่ง 
และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือใหดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กำหนด โดยในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาวินิจฉัยเอง 
หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการ
วนิจิฉยัรองทกุขกรงุเทพมหานคร เพือ่ทำหนาทีเ่ปนผูพจิารณาวนิจิฉยัเรือ่งรองทกุข
ก็ได ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
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๖) การคุมครองระบบคณุธรรม
 ในกรณีที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เห็นวากฎ ระเบยีบ หรือคำสั่งใดที่ออก
ตามกฎหมายนี้และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบ
คุณธรรม ให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎระเบียบ 
หรือคำสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดำเนินการแกไขหรือยกเลิกตามควรแกกรณี

๗) บคุลากรกรงุเทพมหานคร
 กฎหมายไดกำหนดใหบุคลากรกรุงเทพมหานคร มี ๒ ประเภท คือ
 (๑) ลูกจางกรุงเทพมหานคร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด โดยใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่ ก.ก. 
กำหนด 
 (๒) พนักงานกรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนดใหกรุงเทพมหานคร
อาจมีพนักงานกรุงเทพมหานครเพื ่อปฏิบัติงานในลักษณะที ่ตองใชความรู 
หรือความเชี่ยวชาญ หรือเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความจำเปนได โดยในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ ก.ก. กำหนด และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการออกขอบังคับ
เกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของพนกังานกรงุเทพมหานครใหสอดคลองกบั
มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กำหนด
 ทั้งนี้ ใหบุคลากรกรุงเทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุ ม แตการ
รวมกลุ มดังกลาวตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน
และความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ 

๘) บทเฉพาะกาล 
 ๘.๑) กำหนดให ก.ก. อ.ก.ก. วสิามัญ อ.ก.ก. ขาราชการคร ูอ.ก.ก. สามญั และ 
อ.ก.ก. สำนกั ซึ่งปฏบิตัหินาท่ีอยูในวนักอนวนัที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปฏบิตัหินาท่ี
ตอไปจนกวาจะแตงตั้ง ก.ก. อ.ก.ก. วสิามญั อ.ก.ก. สามัญขาราชการ หรอื อ.ก.ก. สามญั
หนวยงาน แลวแตกรณี ตามกฎหมายนี้ โดยการดำเนินการใหมี ก.ก.นั้น ใหกระทำ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
    ในกรณท่ีีผูดำรงตำแหนงใน ก.ก. อ.ก.ก. วิสามญั อ.ก.ก. ขาราชการคร ู
อ.ก.ก. สามัญ หรอื อ.ก.ก. สำนัก พนจากตำแหนงซึ่งมิใชตามวาระ ให ก.ก. อ.ก.ก. 
วิสามัญ อ.ก.ก. ขาราชการครู อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก ประกอบดวย
กรรมการหรืออนุกรรมการเทาที่เหลืออยู เวนแตกรณีมีกรรมการหรืออนุกรรมการ
เหลอืไมถงึกึ่งหนึ่งใหดำเนนิการใหไดมาซึ่งกรรมการหรอือนกุรรมการตามหลกัเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
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 ๘.๒) ในระหวางท่ียังมิไดดำเนินการใหมี ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร 
ให ก.ก. ทำหนาที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายนี้ไปพลางกอนจนกวาจะ
ไดแตงตั้ง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายนี้ โดยการดำเนินการแตงตั้ง 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ใหกระทำใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 ๘.๓) กำหนดใหผูท่ีเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครู
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูในวนักอนวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนขาราชการกรงุเทพมหานคร
สามญัหรอืขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากรงุเทพมหานครตามกฎหมายนี ้
แลวแตกรณีตอไป
 ๘.๔) ในระหวางที่ ก.ก. ยังมิไดจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง มาตรฐาน
ตำแหนง มาตรฐานวทิยฐานะ และมาตรฐานตำแหนงวชิาการตามความในหมวด ๓ 
ขาราชการกรุงเทพมหานครแหงกฎหมายน้ี ใหขาราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งดำรงตำแหนงอยูเดิมมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง ตลอดจนมีสิทธิ
อืน่ ๆ  ตามท่ีเคยมีสทิธอิยูตามพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของไปพลางกอน จนกวา 
ก.ก. จะจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง มาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ 
และมาตรฐานตำแหนงวิชาการเสร็จ และจัดตำแหนงขาราชการกรุงเทพมหานคร
ของทุกหนวยงานเขาประเภทตำแหนง สายงาน ระดับตำแหนง ตำแหนงที่
มีวิทยฐานะ และตำแหนงวิชาการตามที่ไดจัดทำและประกาศใหทราบ จึงใหนำ
บทบัญญตัใินหมวด ๓ ขาราชการกรุงเทพมหานคร แหงกฎหมายน้ีมาใชบงัคบัตัง้แต
วันที่ ก.ก. ประกาศ เปนตนไป และใหผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง สั่งแตงตั้ง
ขาราชการกรุงเทพมหานครใหดำรงตำแหนงใหมภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่ 
ก.ก. ประกาศ ทัง้นี ้ให ก.ก. ดำเนนิการประกาศใหแลวเสรจ็ภายใน ๑ ปนบัแตวนัที ่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 ๘.๕) กำหนดใหบรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศหรือคำส่ังใดท่ีอางถึงตำแหนงและระดับตำแหนงของขาราชการ
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหถือวาอางถึงตำแหนงและระดับตำแหนงของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ ก.ก. กำหนดตามกฎหมายนี้
 ๘.๖) กำหนดใหผูที่เปนลูกจางของกรุงเทพมหานครอยูในวันกอนวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนลูกจางกรุงเทพมหานครตามกฎหมายนี้ โดยใน
ระหวางที่ยังมิไดกำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือออกขอบังคับ 
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หรือตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๖๘๓ ใหนำขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
วาดวยลูกจางซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับไปพลางกอน
 ๘.๗) ในระหวางทีย่ ังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกขอบัญญัติ 
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอืน่ใดเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ 
ใหนำพระราชกฤษฎีกา ขอบัญญตัิ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอื่นใด
ซึ ่งใชบังคับกับกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครอยู เดิมมาใช
บังคับโดยอนุโลม เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายน้ี แตในกรณีท่ีไมอาจนำ
พระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอื่นใด
ท่ีกำหนดไวแลวมาใชบงัคบัได การจะดำเนินการเปนประการใดใหเปนไปตามที ่ก.ก. 
กำหนด
 ๘.๘) กำหนดใหข าราชการกรุ ง เทพมหานครท ีม่ี กรณีกระทำผิด
วินัยหรือมีกรณีทีส่มควรใหออกจากราชการกอนวันที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให
ผู บังคับบัญชาตามกฎหมายนี้มีอำนาจสั ่งลงโทษผู นั ้นหรือสั ่งใหผู นั ้นออกจาก
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครที่ใชอยู ใน
ขณะนัน้ สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให
ออกจากราชการ ใหดำเนินการตามกฎหมายนี้ เวนแต
    (๑) กรณีทีผู่บังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมาย
ท่ีใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และยังสอบสวนไมแลวเสรจ็ 
ก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
    (๒) กรณีทีไ่ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทีใ่ชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหการสอบสวน
หรือการพิจารณา แลวแตกรณี นั้นเปนอันใชได
    (๓) กรณีท่ีไดมีการรายงานหรอืสงเรื่อง หรอืนำสำนวนเสนอ หรอืสงให 
ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก ใด พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยู
ในขณะนัน้ และ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก แลวแตกรณี พิจารณา
เรื่องน้ันยังไมเสรจ็ ให ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรอื อ.ก.ก. สำนัก พจิารณาตามกฎหมาย
นั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ

 ๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๘ 
บัญญัติวา
 “การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจางกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
  ใหผูวาราชการกรงุเทพมหานครออกขอบงัคบัเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของลกูจางกรงุเทพมหานครใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กำหนดตามวรรคหนึ่ง
   คาจาง คาตอบแทน สิทธิหรือประโยชนตอบแทนอื่นใด และบำเหน็จของลูกจางกรุงเทพมหานครใหตราเปนขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร”.
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

 ๘.๙) กำหนดใหขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีกรณี
กระทำผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือใหออกจากราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการนั้นอยูในวันกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหผูบังคับบัญชา
ตามกฎหมายนี้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการไดตามกฎหมายนี้
 ๘.๑๐) กำหนดใหผูที่ถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถายังมิไดยื่น
อุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว และยังไมพนกำหนดเวลา
อุทธรณหรือรองทุกขในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
หรือรองทุกขตามกฎหมายนี้ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 ๘.๑๑) กำหนดใหเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีไ่ดยืน่ไวกอนวันที ่๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ และอยูในอำนาจการพิจารณาของ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก 
ให ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวา
จะแลวเสร็จ แตเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขที่ไดยื่นตอ ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ 
อ.ก.ก. สำนกั ในวนัหรอืหลงัวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเปนกรณทีีม่กีารลงโทษ
หรือสั่งการไวกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให ก.พ.ค กรุงเทพมหานคร 
เปนผูพิจารณาดำเนินการตอไป
  ๘.๑๒) การใดที่อยู ระหวางดำเ นินการหรือเคยดำเนินการไดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมิได
บญัญตัไิวในกฎหมายนี ้หรอืมกีรณทีีไ่มอาจดำเนนิการตามกฎหมายนี ้การดำเนนิการ
ตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ก. กำหนด 

หมายเหตุ :-
 • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
 • พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
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เรื่อง  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔
 ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗
  มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐
 มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔
 (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘
 หรือไม

  ๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลยุติธรรมสงคำโตแยงของคูความ รวม ๑๘ คำรอง เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริง
สรุปไดดังนี้

  ผูรองทั้ง ๑๘ คำรองในคดีนี้ อางวา การทีพ่ระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ เปนบทบัญญัติใหสิทธิและอำนาจแก บสท. ในการบังคับจำนองหรือ 
บังคับจำนำกับทรัพยสินทีเ่ปนหลักประกันสำหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหนี้และผูจำนอง
หรือผูจำนำหรือใหอำนาจ บสท. สามารถรับโอนทรัพยสินนั้นเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวา
ราคาทีจ่ะพึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจำหนาย หรือบังคับทรัพยจำนองโดยไมตอง
ดำเนินการตามกระบวนการของศาลยุติธรรมในกรณีการบังคับจำนองและขายทอดตลาด ขัดตอ
หลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย หลักนิติธรรม อันเปนการเอื้ออำนวยให บสท. ในฐานะองคกร
ของรัฐใชอำนาจโดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

สสรรุปปคคำำพพิิพากษาของศศาาลล แแลละะผผลลกกาารรววิินนิิจจฉััยปปญหาาขขออกกฎฎหหมมายที่นาสนใ

¹Ò¹ §
¹Ô¹μÔ¡

เรื่อง พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ ศ ๒๕๔๔ง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ขัดตอหลักความเสมอภาคเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
อีกทั้งมิไดใหโอกาสลูกหนี้ไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยโดยศาล และกาวลวงอำนาจตุลาการโดยไม
ดำเนินการตามกระบวนการของศาลยุติธรรมน้ัน ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘

  ๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองทั้ง ๑๘ คำรอง นี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม
  พจิารณาแลวเหน็วา ประเดน็ตามคำรองทัง้ ๑๘ คำรอง  มปีระเดน็โตแยงวา พระราชกำหนด 

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๗ 
มาตรา ๘๘ มาตรา ๒๓๓ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๗๑ และ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ 
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ 
มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับบทบัญญัติน้ี 
มากอน กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับ
คำรองทั้ง ๑๘ คำรอง ไวพิจารณาวินิจฉัยโดยใหรวมพิจารณาและมีคำวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
เพือ่ความสะดวกในการดำเนนิกระบวนพจิารณาของศาล และเนือ่งจากประเดน็บางคำรองคูความ
โตแยงวา ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งในขณะนั้น
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดมกีารประกาศใชแลว จงึมคีำส่ังไมรบัวนิจิฉยั
เฉพาะประเด็นในสวนที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐  

  ๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  กรณมีปีระเดน็ทีต่องวนิจิฉัยวา พระราชกำหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ 
(๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ 
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ วาดวยบททั่วไป                
มิไดมีขอความทีร่ับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ บทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ที่เปนเรื ่องเฉพาะมีบัญญัติอยู ในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญนี้แลว จึงไมใชกรณีทีพ่ระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึง มาตรา ๘๒ จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ได

  สวนรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๘
เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ วาดวยบททัว่ไป และหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ เปนบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล โดยมาตรา ๑๙๗ 
และมาตรา ๑๙๘ อยูในสวนที ่ ๑ วาดวยบททัว่ไป มาตรา ๒๑๑ เปนบทบัญญัติอยูในสวนที ่ ๒ 
วาดวยศาลรัฐธรรมนูญและมาตรา ๒๑๘ เปนบทบัญญัติอยู ในสวนที ่ ๓ วาดวยศาลยุติธรรม 

  สำหรับพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒
เปนบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ สวนที่ ๓ การจำหนาย
ทรัพยสินทีเ่ปนหลักประกัน โดยมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ เปนบทบัญญัติทีก่ำหนดหลักเกณฑ
การบังคบัจำนองหรอืบังคบัจำนำกบัทรพัยสนิท่ีเปนหลกัประกันสำหรบัสนิทรพัยดอยคณุภาพของ บสท. 
ซึ่งตองดำเนนิการตามขั้นตอน คือ ตองมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนีแ้ละผูจำนองหรือผูจำนำทราบ 
และขอใหชำระหนีภ้ายในเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือบอกกลาว หากไมชำระหนี้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด ให บสท. มีอำนาจดำเนินการจำหนายทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันได โดยมาตรา ๗๖
ใหการจำหนายทรัพยสินทีเ่ปนหลักประกัน กระทำได ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธีการขายทอดตลาด
(๒) โดยวิธีอ่ืน ถาเหน็วาเปนประโยชนกับ บสท. และลกูหน้ีมากกวาการขายทอดตลาด และ (๓) โดยวธิี
รับโอนทรัพยสินนัน้มาเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวาราคาทีพ่ึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทน
การจำหนาย ทั้งนี้ การจำหนายทรัพยสินดังกลาว มาตรา ๗๗ ใหประกาศลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันจำหนายโดยลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวัน
ทีแ่พรหลายอยางนอยหนึง่ฉบับเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน และใหถือวาการประกาศ
ลวงหนาดังกลาวเปนการบอกกลาวการโอนทรัพยสินแกลูกหนี้ ผูจำนอง ผูจำนำ ผูค้ำประกัน และ
บุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในทรัพยสินนั้นทราบแลว

  อยางไรก็ดีไดมีบทบัญญัติในการคุมครองและเปนหลกัประกันในการจำหนายทรพัยสนิ
ไวในมาตรา ๗๘ โดยใหบุคคลซึง่มีขอตอสูเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะจำหนายสามารถยื่นคำคัดคาน
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

และช้ีแจงเหตุผลในการคัดคาน พรอมดวยหลักฐานท่ีเก่ียวของตอ บสท. กอนวันจำหนายทรัพยสนิ  
ไมนอยกวาสามวันทำการ และใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาคำคัดคานโดยเร็ว ถาเห็นวา
คำคัดคานมีเหตุผลสมควรก็ใหคณะกรรมการบริหารสั่งยุติการจำหนายทรัพยสินไวกอนจนกวา
จะมีการพิสูจนสิทธิในทรัพยสินที่จะจำหนายใหเสร็จสิ้น แตถาเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรก็ใหสั่ง
ยกคำคัดคาน พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบและดำเนินการจำหนายทรัพยสินน้ันตอไป ในกรณี
ที่ไมมีการคัดคานภายในกำหนดเวลาใหถือวาลูกหน้ี ผูจำนอง ผูจำนำ  ผูค้ำประกัน และบุคคล
ซ่ึงมีสวนไดเสียในทรัพยสินน้ัน ไดใหความยินยอมการจำหนายทรัพยสินน้ันแลว นอกจากน้ีมาตรา ๗๙
บัญญัติใหผู เ สียหายจากการจำหนายทรัพยสินซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดยกคำคัดคาน
ตามมาตรา ๗๘ อาจเรียกรองให บสท. ชดใชคาเสียหายจากเงินท่ีไดรับจากการจำหนาย
ทรัพยสิน หากพิสูจนไดวาตนมีสิทธิเหนือทรัพยสินนั้นดีกวาลูกหนี้ ผูจำนอง หรือผูจำนำ
และไมมีหนาที่ตองรับผิดในหนี้ของลูกหนี้ การเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย ในกรณีนี้ ผูเสียหาย
ตองยื่นคำขอตอศาลภายในกำหนดสามเดือนนับแตวันที่ไดมีการจำหนายทรัพยสินนั้น

  สำหรับเงนิทีไ่ดจากการจำหนายทรัพยสนิมาตรา ๘๐ ให บสท. หกัคาใชจายในการจำหนาย
ทรัพยสินกอนที่จะชำระหน้ีที่ลูกหนี้มีอยูกับ บสท. ถามีเงินคงเหลือใหสงคืนใหแกลูกหน้ี ผูจำนอง
หรือผูจำนำ แลวแตกรณี และในการจำหนายทรัพยสินหรือ บสท. รับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๗๖ น้ัน
มาตรา ๘๑ ใหสิทธิของผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตหรือ บสท. ไมเสียไป แมภายหลังจะพิสูจนไดวา
ทรัพยสินน้ันมิใชของลูกหน้ีและหามหักกลบลบหน้ีท่ีมีอยูกับลูกหน้ีจากจำนวนเงินท่ีไดจากการจำหนาย
ทรัพยสิน อีกทั้งมาตรา ๘๒ มิใหมีการเพิกถอนการจำหนายทรัพยสินตามวิธีการท่ีกำหนดไว
ในมาตรา ๗๖

  การที่ผูรองอางวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒
เปนบทบัญญัติใหสิทธิและอำนาจแก บสท. ในการบังคับจำนองหรือบังคับจำนำกับทรัพยสินที่เปน
หลักประกันสำหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหน้ีและผูจำนองหรือผูจำนำ หรือใหอำนาจ บสท.
สามารถรับโอนทรัพยสินนั้นเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวาราคาท่ีจะพึงไดรับจากการ
ขายทอดตลาดแทนการจำหนาย หรือบังคับทรัพยจำนองโดยไมตองดำเนินการตามกระบวนการ
ของศาลยุติธรรมในกรณีการบังคับจำนองและขายทอดตลาด ขัดตอหลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย 
หลักนิติธรรม อันเปนการเอื้ออำนวยให บสท. ในฐานะองคกรของรัฐใชอำนาจ โดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ขัดตอหลัก
ความเสมอภาคเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อีกทั้งมิไดใหโอกาสลูกหนี้รับการ
พิจารณาอยางเปดเผยโดยศาล และกาวลวงอำนาจตุลาการโดยไมดำเนินการตามกระบวนการ
ของศาลยุติธรรมนั้น

  พิจารณาแลวเห็นวา การที่พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ให บสท. มีอำนาจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ และบังคับจำนองทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕ จุลนิติ

ของลูกหนี้ที่ บสท. ไดรับโอนสิทธิเรียกรองจากสถาบันการเงินมาบริหารเพือ่บังคับชำระหนี้เปน
วิธีการเฉพาะ เพือ่ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ บทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกลาวมิไดขัดตอ
หลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย ศักดิศ์รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ 
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ทั้งไมทำใหการปฏิบัติหนาที่ของศาลและ
หนวยงานของรัฐไมเปนไปตามหลักนิติธรรม และมิไดเปนเรื ่องการใชอำนาจขององคกรโดย
ไมคำนึงถึงศักดิศ์รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ หรือเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนีร้ับรองไว เกินความจำเปน หรือเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว
ไมกระทบตอสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ไมกระทบตอศักดิ ์ศรี
ความเปนมนุษยหรือความไมเสมอกัน ในกฎหมาย อีกทั้งไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคล ตามมาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 
มิไดเปนบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๔๐ แมวาพระราชกำหนด
ดังกลาวจะจำกัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินบางประการ แตก็เปนการจำกัดสิทธิดังกลาว
เพียงเทาที ่จำเปน เพือ่แกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพและการคางชำระหนี ้ของลูกหนี ้
ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน
ของประเทศ เปนการดำเนินการเทาที ่จำเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะมิใชเพือ่ประโยชน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะ และมิไดเกี ่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ อีกทั้งมิไดตัดสิทธิผูที ่ไดรับ
ความเสียหายจากการกระทำของ บสท. ในการท่ีจะใชสิทธิทางศาลฟองเปนคดีแพงหรือคดีอาญา
ตอศาลยุติธรรมอันเปนการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจากการดำเนินการของเจาหนาท่ี
ของรัฐตามที ่รัฐธรรมนูญรับรองไวแลว มิไดเปนการขัดตอแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐดาน
กฎหมายและการยุติธรรม หรือแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ และมิไดเปนการกาวลวงอำนาจ
ตุลาการ ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ 
มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ ตามที่โตแยงในคำรองดังกลาวแตอยางใด

  ๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๑๔ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓๐/๒๕๕๔ 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เรื่อง     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยง
    ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม

  
  ๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ศาลอาญาสงคำโตแยงของจำเลย (นางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล) ในคดีอาญา 

หมายเลขแดงท่ี อ. ๒๘๑๒/๒๕๕๒ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

  เมือ่วันที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๑ พนกังานอัยการ เปนโจทก ยืน่ฟองนางสาวดารณี ชาญเชงิศลิปกลุ 
เปนจำเลย ตอศาลอาญา เปนคดหีมายเลขดำที ่อ. ๓๙๕๙/๒๕๕๑ ในฐานความผิดหมิน่ประมาท ดหูมิน่ 
หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 
ประกอบมาตรา ๙๑ ตอมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลอาญา 
โจทกยื่นคำรองตอศาลอาญาวาเน่ืองจากคดีนี้เปนความผิดฐานหม่ินประมาทพระมหากษัตริยและ
พระราชินี ซึ่งหากมีการเผยแพรคำเบิกความของพยานตอบุคคลภายนอก อาจทำใหเกิดความไมสงบ
เรยีบรอยหรอืเกดิความไมมัน่คง จงึขอใหศาลมคีำสัง่ใหพจิารณาคดเีปนการลบั ทนายจำเลยแถลงคัดคาน 
ศาลอาญาสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาวันเดียวกันนั้นวา คดีนี้จำเลยถูกฟองเปนความผิดเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเปนความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ดังน้ัน เพื่อประโยชน
แหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ อนญุาตใหพจิารณาคดีนีเ้ปนการลับ ตอมาวันที ่๒๕ มถินุายน ๒๕๕๒ 
จำเลยย่ืนคำรองตอศาลอาญาวาการท่ีศาลอาญานำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๗ มาบังคับใชในการพิจารณาคดีนี้และมีคำสั่งใหพิจารณาคดีเปนการลับ
หามมิใหประชาชนท่ัวไปเขาฟงการพิจารณาน้ัน เปนการใชบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีขดัหรือแยงตอ
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) เนื่องจาก
มาตรา ๔๐ (๒) บัญญัติไวโดยชัดเจนวาในการพิจารณาคดีหลักประกันขั้นพื้นฐานคือการไดรับ
การพิจารณาอยางเปดเผย ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ จึงเปน

เรรืื่อง     ปปรระะมมววลลกกกฎฎฎหหมมมาาายยยวววิิธธีีพพิิจจจาาารรรณณณาาาคคควววาาามมมออาาาญญาา มาาตรา 
    ตตออรรััฐฐธธรรรรมมมนนนูญญญ มมมาาาตตตรรราาา ๒๒๒๙๙๙ แแลละะมมาาตตรรา ๔๔๔๐ (๒) หรื

 
  ๑๑.. ขขออเเทท็จจจจรริงงใในนคคดดีีโโดดยยสสรรุุปป

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๑๑๕

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕ จุลนิติ

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒) และเปนการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจง ซึง่จะกระทำมิไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ขอใหศาลอาญาสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ ซึง่ตอมาศาลอาญามีคำสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาในวันเดียวกันวา การที่ศาล
สั ่งใหพิจารณาเปนการลับโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๗ มิไดเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลย เนื่องจากจำเลยมีทนายความเขามา
แกตางใหและสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของตนและหักลางพยานหลักฐาน
ของโจทกได คำโตแยงของจำเลยจึงไมเขาหลักเกณฑที่จะสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ใหยกคำรอง และตอมาศาลอาญามีคำพิพากษาวา จำเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๖ ป รวม ๓ กระทง เปนจำคุก ๑๘ ป

  จำเลยอุทธรณคำพิพากษาของศาลอาญา ซ่ึงศาลอุทธรณตรวจสำนวนประชุมปรึกษา
แลวเห็นวา การที่จะวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
เปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัย ไมใชอำนาจของศาลชั้นตนซึง่เปนศาลยุติธรรม
หากคูความโตแยงวาบทบัญญัติใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและเปนกรณีทีเ่ขาองคประกอบครบถวน
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ดังกลาวแลว ศาลชั้นตนก็ตองสงความเห็นของคูความเชนวานั ้น
ตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ศาลชั้นตนจะใชดุลพินิจเพือ่ไมสงไมได 
เวนแตจะเปนกรณีไมเขาองคประกอบครบถวนตามมาตรา ๒๑๑ ซึง่กรณีของจำเลยโตแยงวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐(๒) 
และมาตรา ๒๙ โดยแสดงเหตุผลไวชัดแจงแลว และยังไมเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเกี ่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว จึงเขาองคประกอบครบถวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ชอบที่ศาลชัน้ตนจะตองสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยรอ
การพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การทีศ่าลชั้นตน
ไมรอการพิพากษาคดีและไมสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยให
ยกคำรองของจำเลยจึงเปนการไมชอบ พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนดำเนินการ
ในเรื่องการสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เสร็จแลวใหศาลชั้นตน
พิจารณาพิพากษาใหมหรือพิพากษาใหมแลวแตกรณี

      ตอมาวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ศาลอาญามีคำสั่งใหมีหนังสือสงสำนักงานศาลยุติธรรม
 เพื่อสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป

  ๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน   
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองน้ีไว พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๑๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นตามคำรองมีขอโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม ซ่ึงศาลอาญา 
นำบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดีนี้และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ในสวนทีเ่กีย่วกบับทบญัญตันิีม้ากอน กรณจีงึตองดวยรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง ประกอบ
ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมคีำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

  ๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔๐ (๒) จะบญัญตัใิหการพจิารณาคดตีองกระทำโดยเปดเผย เพือ่เปนหลกัประกนัสทิธิขัน้พืน้ฐาน
ของประชาชนใหไดรับความเปนธรรม แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง ก็กำหนดใหมีการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวได แตตองกระทำเทาที่จำเปนและจะกระทบ
กระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๗๗ 
ถือเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายในลักษณะดังกลาว กลาวคือ บทบัญญัติมาตรานี้เปนขอยกเวน
ของการพิจารณาและสืบพยานโดยเปดเผยตอหนาจำเลยตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งเปนหลักประกันการอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนและใหมี
การตรวจสอบการดำเนินกระบวนพิจารณาของคูความและของศาล แตลักษณะคดีอาญาบางประเภท
หากมีขอเท็จจริงท่ีปรากฏวาถามีการพิจารณาคดีโดยเปดเผยตอสาธารณะแลว จะกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความปลอดภัยของประเทศ ศาลมีอำนาจ
ส่ังใหพิจารณาเปนการลับเพ่ือคุมครองคูความและบุคคลท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจากการพิจารณา
โดยเปดเผยนั้นได อันเปนการสอดคลองกับหลักประกันขั้นพื้นฐานที่อารยประเทศพึงใหเปนสิทธิ
แกบุคคลในกระบวนพิจารณาของศาล อนึ่ง การพิจารณาเปนการลับ ก็มิไดหมายความวาคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งจะไมไดรับความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมและมิไดจำกัดสิทธิของจำเลย
ในคดีอาญาแตอยางใด เพราะเมื่อมีการพิจารณาเปนการลับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๘ กำหนดใหมีบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณามีสิทธิอยูในหองพิจารณาได
อาทิเชน โจทกและทนายความของโจทก จำเลยและทนายความของจำเลย ผูควบคุมตัวจำเลย
พยาน ผูเชี่ยวชาญ และลาม เปนตน จึงเห็นไดวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๗ เปนบทบัญญัติที่อยูในขอบเขตแหงการใหสิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาแกบุคคล
ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ถึงแมจะมีผลเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยูบาง

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

p109-117.indd   116 1/27/2012   10:42:23 AM



๑๑๗

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕ จุลนิติ

แตก็เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงเทาที่จำเปน มิไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึง่หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)

  ๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)  
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕

คำคม

จุลนิติ

ธัมมิกสังคมนิยม
 

สังคมนิยม คือวาอยาไปนิยมประโยชนของคนเปนคน ๆ 

ขอใหนิยมประโยชนของทุกคน ระบบนี้เรียกวา สังคมนิยม ธัมมิก แปลวา 

ประกอบดวยธรรม สังคมนิยมของเราตองประกอบดวยธรรม

 ถาสังคมนิยม ตองเห็นแกประโยชนของคนทุกคน 

กระทั่งถึงของสัตวเดรัจฉาน จะไมเอาเปรียบ ไมเบียดเบียน 

แมกระทั่งสัตวเดรัจฉาน เพราะมันก็เปนสัตวสังคม อยูรวมโลกดวยเหมือนกัน 

ธัมมิกสังคมนิยม คือตองประกอบอยูดวยธรรม ความถูกตองที่มีรากฐานอยูบน

ความรักความเมตตา วาทุกคนเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน

(ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ  แสงทอง น. ๒๑)

๑๑๘
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๑๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹�  ÊØ´ÊÒÇ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา
 ตามที่นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพื่อไทย และคณะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๓๐ คน ไดยื่นคํารองตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภามีมติให 
นายภักด ีโพธิสิร ิกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(กรรมการ ป.ป.ช.) พนจากตาํแหนง
ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และวุฒิสภาในคราว
ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญขึ ้นคณะหนึง่ จํานวน ๒๕ คน ตามมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เพื่อพจิารณาสอบขอเท็จจรงิในกรณดีงักลาว และตอมาเพื่อใหกระบวนการพจิารณาของวฒิุสภาสามารถ
ดําเนินการตอเนือ่งไปไดในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภาจึงไดเสนอญัตติตอทีป่ระชุม
รวมกนัของรฐัสภาเพื่อใหท่ีประชุมไดพจิารณาและมีมตใิหวฒุสิภาพจิารณาเรื่องใหบคุคลพนจากตาํแหนง
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได และในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) 
วนัจนัทรท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ท่ีประชมุรวมกนัของรฐัสภาไดลงมตเิหน็ชอบดวยคะแนนเสยีงมากกวา
กึ่งหน่ึงของจาํนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา จงึถอืวาท่ีประชมุรวมกนัของรฐัสภาเหน็ชอบ
ใหวุฒิสภาพิจารณาเรื่องใหบุคคลพนจากตําแหนงในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได ตามมาตรา ๑๒๗   
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจาก
ตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ แลว จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาว
ไมไดบัญญัตเิกี่ยวกบักระบวนการและขั้นตอนในการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตาํแหนงไวโดยชดัเจน 
ดังนัน้การทีวุ่ฒิสภาจะนําเอากระบวนการถอดถอนจากตําแหนงตามนัยขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

กรรมการ ป.ป.ช. 
พนจากตําแหนง

แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการให

คมความคิด เข็มทิศรฐัธรรมนญู

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡

บทนํา
ตามที่นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพื่อไทย แ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๓๐ คน ไดยื่นคํารองตอประธานวุฒิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภู ฎ ุ ุ
ั ี โ สิิ ิ ป ั ป ป ิ  ิ ( ป ป ) 

แนวคคคิดดดดและทฤษษฎีในกรณกี
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๒๐

แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง

จุลนิติ

พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ การถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนญู มาอนโุลมใชบงัคับ
กับกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงจะกระทําไดหรือไมเพียงใดหรือจะอาศัยแนวคิด
หรือทฤษฎีใดมาเปนหลักในการดําเนินการของวุฒิสภาจึงจะสอดคลองกับหลักการตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น คอลัมนคมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “แนวคิดและ
ทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง” ดังนี้

๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถอดถอนหรือการปลดออกจากตําแหนง
 จากการศกึษาแนวคดิของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพบวา มีแนวคดิและทฤษฎีหลัก ๒ 
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการถอดถอนหรือการปลดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐออกจาก
ตําแหนง คือ
 ๑.๑ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง
  แนวคิดและทฤษฎีทีส่นับสนุนวาการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐควรกระทําผานองคกรทางการเมือง พอสรุปไดดังนี้
 ๑) ทฤษฎีกฎหมายมหาชนกบัการถอดถอนผูดํารงตาํแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง
    กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบและการถอดถอนบคุคลออก
จากตาํแหนง เน่ืองจากกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายทางเทคนิคหรอืกฎหมายท่ีสรางขึ้นโดยนกักฎหมาย
เพื่อใชสําหรบัเปนเครื่องมือในการสรางชาตขิองรฐัสมยัใหม ซ่ึงตองการสรางระเบยีบ กฎเกณฑ รวมทั้ง
จัดตั้งสถาบันทางสังคมตาง ๆ ไดแกองคกรทางการเมือง๑ ทัง้นี้เพื่อเปนการสรางระบบการปกครอง
ทีมุ่งหมายใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จากการศึกษาพบวามีแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ท่ีเกี่ยวของกบัการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง พอสรปุได ๓ ประการ
    (๑.๑) หลักความชอบดวยกฎหมาย
    หลักความชอบดวยกฎหมายเปนแนวคิดทีพ่ัฒนามาจากหลักปจเจกชนนิยมทีถื่อวา
มนุษยมีศักดิ์ศรี มีเหตุผล รัฐเปนสิง่ประดิษฐของมนุษย มนุษยจึงจัดตั้งรัฐขึ้นมาเพื่อคุมครองชีวิต 
เสรีภาพ และทรัพยสินของบรรดาสมาชิกของรัฐ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งทีฝ่ายนิติบัญญัต ิ
ฝายบริหาร และฝายตุลาการ รวมทัง้องคกรอืน่ ๆ ของรัฐตองกระทําการใด ๆ ภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมาย เพื่อควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่องรัฐใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายและกระทําการโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนและสังคมโดยรวม๒

    (๑.๒) แนวคิดเรื่องการจํากัดตัวเองของรัฐ
    หลักทฤษฎีวาดวยการจํากัดอํานาจตนเองดวยความสมัครใจนี้อยูภายใตแนวคิดทีว่า
กฎหมายไมสามารถจาํกดัอํานาจรฐัได เวนแตวารฐัจะสมัครใจผกูมัดตนเองดวยกฎหมายท่ีตนเองสรางข้ึน 
โดยกฎหมายหลักท่ีรฐัสรางขึ้นกค็อืกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซ่ึงจะกําหนดสถานะของอํานาจการเมอืงในรฐั

 ๑ปรีดี เกษมทรัพย,นิติปรัชญา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๖) น. ๑๗๗ - ๑๗๙
 ๒กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน, (วิทยานิพนธ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๕๒), น. ๒๐
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๒๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๓เพิ่งอาง, น. ๒๐ 
 ๔กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๐ - ๒๑
 ๕โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๑
 ๖กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๒
 ๗กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๓

วาอยูท่ีองคกรใด ตองใชอยางไร มีเงื่อนไขและขอจํากัดอยางไร ท้ังน้ีแนวคดิดงักลาวไดรบัอิทธิพลมาจาก
ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจของมองเตสกิเออ โดยมีแนวคิดทีว่าอํานาจรวมอยูในมือของผูปกครอง
เพียงคนเดียวหรือกลุ มเดียวนัน้ จําเปนตองแยกออกมาเปนหลายอํานาจและใชโดยองคกร
ที่แตกตางกัน ทั้งนีเ้พือ่ใหอํานาจสามารถยับยั้งอํานาจดวยกันไดเพือ่ใหแตละอํานาจอยูในกรอบ
ของกฎหมาย๓

    (๑.๓)  หลักนิติรัฐ
    หลักนิติรัฐมีแนวคิดทีว่ารัฐจะใชอํานาจทีส่ามารถกระทําไดโดยกฎหมายหรืออาศัย
อํานาจตามกฎหมายเทานั้น กลาวคือ เปนหลักการปกครองที่ถือวากฎหมายเปนใหญ ซึ่งมีฐานมาจาก
แนวความคิด ๒ ประการ๔

    (๑) มนุษยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานอันเปนสิทธิเด็ดขาด รัฐจะตองยอมรับและรับรอง
ในสิทธิดังกลาวดวย แนวคิดนี้นําไปสู “หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง”
    (๒) รัฐใหสิทธิแกราษฎรในการโตแยงคัดคานการกระทําของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐ
ท่ีตนเห็นวาขดัตอกฎหมาย ซึ่งนําไปสู “หลกัความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายและการควบคมุ
ตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ”
 ๒) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ 
 ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติเปนทฤษฎีทีอ่ธิบายวาอํานาจอธิปไตยตั้งอยูบนพื้นฐานของ 
“ชาต”ิ แทนท่ีจะเปนของ “ปวงชน” หรอื “ราษฎร” โดยใหเหตผุลวาชาตมิสีภาพความเปนจรงิท่ีอยูเหนอื
ราษฎรซึ่งมีชีวิตอยูในชวงเวลาหน่ึงเทานั้น ชาตเิปนนติบิคุคลท่ีมีชวีติจติใจ ดาํรงคงอยูยาวนานกวาราษฎร
ในแตละยุคสมัย ทฤษฎอํีานาจอธปิไตยเปนของชาตเิปนทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นจากแนวความคดิของนักปรชัญา
เมธีชาวฝรั่งเศส ดังตอไปนี้๕

 ซเีอเยส (Sieyes) กลาววา อํานาจอธปิไตยแบงแยกไมได (indivisible) ผลท่ีตามมาคอื ประชาชน
แตละคนไมไดเปนเจาของในสวนหนึ่งของอํานาจอธิปไตย แตกลับมองวาการรวมตัวของประชาชน
ทัง้หมดในนามของชาติหรือสภาวะชาตินั้นเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย ดังนั้น ในแนวความคิดของ
ซเีอเยส มองวาอํานาจอธปิไตยเปนของชาติไมไดเปนของประชาชน ประชาชนแตละคนไมมสิีทธใิด ๆ  
ที่จะเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตย๖

 ศาตราจารยดูแวรเช (Duverger) กลาววา ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติสอดคลองกับ
ความปรารถนาของพวกเสรีนิยม ซึ่งตองการใหอํานาจตั้งอยูบนพื้นฐานของการเลือกตั้งและการเปน
ผูแทนพรอม ๆ กนั ท้ังน้ีเพื่อหลีกหนีระบบอภชินาธปิไตย และเพื่อยับย้ังมิใหประชาชนใชสทิธเิลอืกตั้ง
เพื่อใชอํานาจอธิปไตยเสียเอง๗
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แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง

จุลนิติ

 กลาวโดยสรุปทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 (๑)  ชาติเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไมใชปวงชนหรอืราษฎร อาํนาจการเลอืกต้ังเปนสิ่งที่ชาติ
มอบใหแกราษฎรในฐานะเปนองคกรที่มีหนาที่เลือกผูแทนของชาติ
 (๒) ผูแทนแตละคนไมไดเปนผูแทนของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งที่เลือกตนเทานั้น ผูแทน
ท้ังหมดถือเปนผูแทนของชาติ และไมอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง
 จากเหตุผลของแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของชาต ิ โดยเฉพาะประเด็นทีว่า “ผูแทนแตละคน
ไมไดเปนผูแทนของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งที่เลือกตนเทานั้นผูแทนทั้งหมดถือเปนผูแทน
ของชาติและไมอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตัง้” ประชาชนยอมไมมีสิทธิทีจ่ะใชอํานาจปลด
ผูแทนไดโดยตรง ท้ังน้ีแนวคดิดังกลาวมองวา ผูแทนท่ีไดรบัเลอืกจากประชาชนน้ันเปนอสิระจากประชาชน
เพราะวาสมาชิกเหลานั้นไดผันตวัเองมาเปนผูแทนของชาต ิดงันั้นจงึกลาวไดวาผูแทนมีอสิระและมีอํานาจ
ของตวัเอง หากประชาชนจะใชสิทธิปลดผูแทนออกจากตาํแหนงยอมสงผลตอความมั่นคงของประเทศ๘

 นอกจากนีเ้มือ่พิจารณาทฤษฎีกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่องหลักความชอบดวย
กฎหมาย หลกัการจํากดัตนเองของรัฐและหลกันติิรฐั ลวนแตสนบัสนนุใหองคกรทางการเมอืงทําหนาท่ี
ในการตรวจสอบการใชอํานาจของรฐัหรอืฝายบรหิารวามีความชอบธรรมหรอืไม ท้ังนี้มาจากฐานความคิด
ท่ีวาเพ่ือใหอํานาจสามารถยับยั้งอํานาจดวยกนัไดและเพ่ือใหแตละอาํนาจอยูในกรอบของกฎหมาย
ที่กําหนดไว ดงัน้ันหากบุคคลใดใชอํานาจรฐัไปในทางท่ีมชิอบหรอืไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 
องคกรทางการเมืองยอมมีสิทธิและสามารถถอดถอนบุคคลนั้นออกจากตําแหนงได
 ดังน้ัน จากแนวคดิและทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตนจึงถอืวาเปนเหตผุลสาํคญัประการหน่ึงท่ีกอใหเกดิ
กลไกการควบคุมอํานาจของตัวแทนโดยผานองคกรทางการเมืองแทนการใชอํานาจของประชาชน 
ซึ่งกลไกดังกลาวนี้เรียกวา “อิมพีชเมนต” (Impeachment)
 อิมพีชเมนต (Impeachment) หมายถึง กระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
โดยองคกรทางการเมือง หรือกลไกที่มไีวเพ่ือควบคุมการใชอาํนาจของฝายบรหิารประเทศ กลาวคอื 
การใชกระบวนการของฝายนิตบัิญญัตใินการควบคมุการบรหิารและการปฏบิตัหินาท่ีของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการบริหารระดับสูง อันไดแกประมุขแหงรัฐ (ประธานาธิบดี) 
รัฐมนตรี ผูพิพากษา ซึ่งเปดโอกาสใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหพนจากตําแหนง
กอนเวลาอันควร เนื่องจากผูนั้นไดกระทําผิด กอใหเกิดความเสียหายรายแรงขณะดํารงตําแหนงหนาที่ 
โดยไมสามารถปลอยใหดํารงตําแหนงตอไปได อันจะนํามาซึ่งภยันตรายตอประเทศชาตแิละประชาชน๙

 ๘กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๕ 
 ๙โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๗
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน
    จากการศึกษาแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวาดวยการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนนั้น พบวามีแนวคิดและทฤษฎีดังตอไปนี้ ทีส่นับสนุนและ
เหน็วาการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืผูแทนควรกระทําโดยประชาชนมากกวาผานองคกร
ทางการเมือง ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

    ๑) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
      ๑.๑) แนวคิดของจอหน ล็อค (John Locke)
      จอหน ล็อค (John Locke) ไดใหความเหน็วา “อํานาจหนาท่ีของรฐับาลไดมาจาก
ความไววางใจ หากรฐับาลไมสามารถดาํเนินนโยบายตามท่ีไดรบัความไววางใจแลว รฐับาลก็หมดอาํนาจ
และการเปนรัฐบาลก็สิน้สุดลงทันที” จากมุมมองดังกลาวรัฐบาลของล็อคจึงเปนรัฐบาลทีถ่อดถอนได 
เพราะล็อคเชื่อวาประชาชนจะลงมติใหจัดตั้งรัฐบาลในระบอบใดก็ได ตราบทีร่ัฐบาลยังคงไดรับความ
ไววางใจจากประชาชน แตถารฐับาลไมไดรบัความไววางใจแลว ประชาชนก็สามารถเปลี่ยนแปลงรฐับาล
เพื่อใหไดรัฐบาลที่สามารถคุมครองสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ๑๐ 
      ๑.๒) แนวคิดของฌอง ฌาก รุสโซ ( Jean- Jacques Rousseau)  
      ฌอง ฌาก รุสโซ ( Jean- Jacques Rousseau) เปนผูใหกําเนิดแนวคิดอํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชนและแนวคิดเจตนารมณรวมกันของสังคม โดยรุสโซ กลาววา “เราแตละคน
มอบรางกายและพลังทั้งหมดที่ตนมี เขาอยูภายใตคําบัญชาสูงสุดของเจตนารมณสวนรวม และ
ในอํานาจรวมกันของเรา เราขอรับสมาชิกแตละคนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งซึง่จะแบงแยกมิได
ของสังคม” และยังกลาวตอไปอีกวา “สมมติวารัฐประกอบดวยคนหมื่นคน สมาชิกแตละคนของรัฐ
ยอมมสีวนหน่ึงในหมื่นของอํานาจอธปิไตย... เพ่ือใหไดมาซ่ึงอาํนาจอธปิไตยนี้ ตองนบัทกุสวนรวมกนั
เขามาทั้งหมด”๑๑

      รุสโซไดนําเอาแนวคิดสัญญาประชาคมของจอหน ล็อค มาขยายตอ โดยได
กลาวถึงเจตนารมณรวมกันวา “แตละคนรวมกันสละอํานาจบางประการไปใหแกผูปกครองเพื่อให
ใชอํานาจทําใหสังคมมีความสงบสุข การออกกฎหมายตาง ๆ นั้นก็ตองมาจากเจตนารมณของทุก
คน” รสุโซตองการใหทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง แนวคดินี้เองท่ีสะทอนถงึหลกัประชาธปิไตยทาง
ตรง โดยการปกครองจะใชเสียงสวนมากเปนหลัก แตอยางไรก็ตามรุสโซก็ไมไดละเลยถึงความเห็นสวน
นอยในสังคม จากแนวคดิของรสุโซน้ีเองท่ีไดกอใหเกิดระบบผูแทนของประชาชนข้ึน จงึอาจกลาวไดวา
สัญญาประชาคมแบบรุสโซนั้นกอใหเกิดประชาธิปไตยแบบบริสุทธิ์ คือ โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน๑๒

 ๑๐โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๙
 ๑๑เกรยีงไกร เจรญิธนาวฒัน, หลกัพ้ืนฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรฐั รฐัธรรมนญู และกฎหมาย, (กรงุเทพมหานคร : วญิชูน, 
๒๕๕๐) , น. ๑๙๐
 ๑๒โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๓๐ 
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แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง

จุลนิติ

     กลาวโดยสรุปทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
     (๑) ราษฎรแตละคนมีสิทธิเลือกผูปกครอง
     (๒)  การมอบอํานาจของราษฎรใหผูแทนนั้น เปนการมอบอํานาจในลักษณะที่
ผูแทนตองอยูในอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง
     (๓) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเปนทฤษฎีที่สนับสนุนอํานาจของ
ประชาชน โดยประชาชนมีสิทธิใชอํานาจไดตลอดเวลา
     ๒)  แนวคิดประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)
     แนวคิดประชาธิปไตยทางตรงมองวาอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดทีใ่ชในการ
ปกครองประเทศมาจากประชาชน ดังนั้นการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง นาจะมีความเปน
ประชาธิปไตยทีส่มบูรณแบบทีสุ่ด ซึ่งการปกครองสังคมเพื่อใหสมาชิกอยูรวมกันโดยปกติสุขจะตอง
ถือมติของประชาชนในสังคมเปนใหญ หลักการของประชาธิปไตยทางตรง คือ อํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน จึงกลาวไดวาประชาธิปไตยทางตรงทีส่มบูรณตองมี
การริเริ่มโดยประชาชน และมีการตัดสินใจขั้นสุดทายโดยประชาชน๑๓

     ดงัน้ัน แนวคดิและทฤษฎอีาํนาจอธปิไตยเปนของประชาชนและแนวคดิประชาธปิไตย
ทางตรงจึงเปนทีม่าของการปลดออกจากตําแหนง (Recall) ซึ่งถือเปนกลไกทีใ่ชเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมการใชอํานาจของผูแทนราษฎรทีเ่ปดโอกาสใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถทีจ่ะปลดหรือถอดถอน
ผูแทนราษฎรได เพราะถอืวาผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาท่ีแทนประชาชนเจาของอํานาจอธปิไตย ดงันั้น
ผูแทนราษฎรจึงตองอยูภายใตการควบคุมของประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้ง
     การปลดออกจากตําแหนง (Recall)๑๔ หมายถึง การเรียกอํานาจคืนโดยการ
ถอดถอนหรอืปลดออกจากตําแหนง กลาวคอื กลไกท่ีใชในการควบคมุการใชอาํนาจของผูแทนท่ีมาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชน เนื่องจากผูแทนของประชาชนใชอํานาจในฐานะ “ตัวแทน” โดยมิไดเปนไป
เพื่อหลักการที่ถูกตอง หรือเพื่อผลประโยชนสวนรวมโดยแท ในทางตรงกันขาม กลับเปนการใชอํานาจ
โดยมิชอบ โดยทุจรติ หรอืเพื่อประโยชนสวนตวัเปนหลกั ประชาชนผูมอํีานาจอธปิไตยสามารถเรยีกรอง
อํานาจที่ไดรับมอบไปนั้นกลับคืนมาโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนงได๑๕ 

๒. กรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
 การใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงเปนหลักการที่มีบัญญัติไวเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๙๑๖ ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ๑๓กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๓๓
 ๑๔ระบบการปลดออกจากตาํแหนง (Recall) ไดนาํมาบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๘๕ ในกรณีการใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง 
 ๑๕โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๓๖
 ๑๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๒๙๙ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจาํนวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียูของสภาผูแทนราษฎร 
มีสิทธเิขาชื่อรองขอตอประธานวฒิุสภาวากรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาตผิูใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรม จงใจ
ฝาฝนรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืมีพฤตกิารณท่ีเปนการเสื่อมเสยีแกเกยีรตศิกัดิ์ของการดาํรงตาํแหนงอยางรายแรง และขอใหวฒุสิภา
มีมติใหพนจากตําแหนงได
 มตขิองวฒิุสภาใหกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาตพินจากตาํแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา”
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืรฐัธรรมนูญฉบบัปจจุบนั ไดบญัญตัหิลกัการดงักลาวไวในมาตรา ๒๔๘ ซึ่งเปน
หลักการท่ีมีฐานความคดิมาจากหลกัการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง 
(Impeachment) แตเพื่อมิใหขัดตอหลักความเปนผูสวนไดเสียเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนองคกรทีม่ีอํานาจในการไตสวนคํารองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๒ จึงไมไดกําหนดให
ตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. เปนตําแหนงทีถู่กถอดถอนไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๗๐ ดังนั้น จึงตองมีกระบวนการทีม่ีความแตกตางไปจากกรณีของการถอดถอนออกจาก
ตําแหนง โดยนํามาบัญญัติไวในหมวด ๑๑ สวนที่ ๑ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๓. คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มาตรา ๒๔๘ เปนการเฉพาะโดยมีสาระสําคัญดังนี้
 ๒.๑ ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ ไดบัญญัติใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิ
ยื่นคํารองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
  ๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
  ๒) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน๑๗

 ๒.๒ เหตุแหงการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
  เหตแุหงการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตาํแหนงตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๒๔๘ มี ๓ กรณี ดังนี้
  ๑) กระทําการขาดความเที่ยงธรรม
  ๒) จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
  ๓) มีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียริติศักดิ์ของการดํารงตาํแหนงอยางรายแรง
 ๒.๓ มติใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง      
  วุฒิสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของ
วุฒิสภาจึงจะมีผลใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
 ระบบการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงเปนระบบทีส่รางขึ้นมาเพื่อใหกรรมการ ป.ป.ช. 
ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญสามารถถกูตรวจสอบไดตามหลกัการในระบอบประชาธิปไตยในเรื่อง
การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ เพื่อเปนหลักประกันใหกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจรติ และเปนการคุมครองสทิธเิสรภีาพของบคุคลท่ีถกูไตสวนหรือตรวจสอบตามอาํนาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๒ 
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๓ การถอดถอนจากตําแหนง มาตรา ๒๗๐ – ๒๗๔ จะเห็นไดวา
มีขอแตกตางกันในสาระสําคัญ ดังตอไปนี้

 ๑๗เปนหลักการทีบ่ัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้นี้เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
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แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง

จุลนิติ

 ๑)  บคุคลที่จะถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ในกรณกีารถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
และเจาหนาท่ีของรฐัออกจากตําแหนงน้ัน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ มิไดบญัญตัิ
ใหรวมถึงตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. ไวดวย แตการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงมีการบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ 
 ๒)  เหตุแหงการรองขอใหออกจากตําแหนง ในกรณีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรอืเจาหนาท่ีของรฐัมีเหตแุหงการรองขอคอื มพีฤติการณรํ่ารวยผดิปกติ สอไปในทางทุจรติตอหนาที่ 
สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย หรอืฝาฝนหรอืไมปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง แตในกรณีการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตาํแหนง
มีเหตุแหงการรองขอคอื กระทาํการขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝาฝนรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย หรอื
มีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียริติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง
 ๓)  กระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน กลาวคือในกรณีการถอดถอน
ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐออกจากตําแหนง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๗๒ และขอบงัคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ การถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๒๗๐ ขอ ๑๑๑ - ๑๒๘ ไดบัญญัติกระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน
ไวโดยกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการไตสวนและทํารายงาน
ผลการไตสวนเสนอตอวุฒิสภา แตในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๔๘ หาไดบญัญตักิระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน
ไวแตอยางใดไม  
 ๔)  มติใหถอดถอน ในกรณีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐนั้น 
มติใหถอดถอนใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของ
วุฒิสภา แตในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง มติใหพนจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
 ๕)  ผลในทางกฎหมาย กลาวคือ ในกรณีการถูกถอดถอนออกจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตร ๒๗๔ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐ
พนจากตาํแหนงหรอืใหออกจากราชการนับแตวนัท่ีวฒุสิภามีมตใิหถอดถอน และใหตดัสทิธผิูน้ันในการ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา ๕ ป และในกรณีทีถู่กถอดถอนออกจาก
ตําแหนงยังถือเปนลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือเปนลักษณะตองหามของผูทีจ่ะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
หรอืรฐัมนตร ีหรอืเปนเหตใุหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒิสภาสิ้นสดุลง หรอื
ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงซึ่งทําใหรัฐมนตรีทัง้คณะพนจากตําแหนงไปดวย 
หรือเปนลักษณะตองหามของผูทรงคุณวุฒิที่จะไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือเปน
ลักษณะตองหามของผูทีจ่ะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ แตในกรณีวุฒิสภามีมติใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงมีผลเพียงทําใหกรรมการ ป.ป.ช. 
พนจากตําแหนงเทานั้น แตหาไดมีผลทางกฎหมายในประการอื่นแตอยางใดไม

บทสรุป
 จากแนวคดิและทฤษฎีดังกลาวมาขางตนจะเหน็ไดวาระบบกรณกีารใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ นั้น มีฐานความคิดมาจากแนวคิด
และทฤษฎกีารถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงโดยองคกรทางการเมอืง โดยรฐัธรรมนูญไดกาํหนด
ใหวุฒิสภาเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาใหกรรมการ ป.ป.ช. ที่กระทําการขาดความเที่ยงธรรม 
จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณทีเ่ปนการเสื ่อมเสียแกเกียรติศักดิ ์ของ
การดํารงตําแหนงอยางรายแรงใหพนจากตําแหนงได แตมิไดบัญญัติถึงกระบวนการในการไตสวน
กรรมการ ป.ป.ช. ทีถู่กรองใหพนจากตําแหนงวาจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการไตสวนอยางไร 
ซึ่งถือเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการคนหาความจริง และการที่วุฒิสภาจะนําเอากระบวนการ
ถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงและเจาหนาท่ีของรฐัตามขอบงัคบัการประชมุวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หมวด ๖ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ มาอนุโลมใชบังคับกับกรณี
การใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงถือวาเปนการนําเอากระบวนการและขั้นตอนทีม่ีลักษณะ
ใกลเคียงกันมาปรับใชกับกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจง ซึ่งถือเปนหลักการตีความกฎหมาย
ที่มุงจะใหกฎหมายมีผลใชบังคับไดในทางปฏิบัติเทานั้น 
 อยางไรก็ตามประเด็นทีเ่ปนปญหาในเชิงวิชาการทีจ่ะตองอธิบายใหสังคมเกิดความเขาใจคือ
หากวุฒสิภาจะกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการสอบขอเท็จจริงโดยใหวุฒิสภาเปนองคกร
ทีม่ีอํานาจในการสอบขอเท็จจริงตามคํารองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงในขณะเดียวกัน
วุฒิสภาเองก็เปนองคกรทีม่ีอํานาจในการลงมติใหกรรมการป.ป.ช. พนจากตําแหนงกรณีดังกลาว
จะขัดตอหลักความเปนผูมีสวนไดเสียหรือไม อยางไร และในอนาคตอาจจะตองมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในสวนดังกลาวนีใ้หมีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื ่องกระบวนการในการไตสวนกรณี
กรรมการ ป.ป.ช. ถูกรองขอใหพนจากตําแหนง ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกการการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักนิติธรรมตามทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ วรรคสองดังกลาวดวย  
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ศีลธรรมนั้นคือปจจัยแหงสันติภาพ
 

ศีลธรรมเปนสิ่งจำเปนที่จะตองมีในโลก ถาโลกไมมีศีลธรรม

มันก็คือวินาศ คืออยูเหมือนกับตกนรกทั้งเปนอยูตลอดเวลา 

ถามีศีลธรรมมันก็มีความสงบเย็นอยูตลอดเวลา เพราะวาคำวา ศีลธรรม 

โดยเนื้อแทนั้น คือปจจัยแหงสันติภาพ พอมีศีลธรรมมันก็มีสันติภาพ 

ฉะนั้น เราเพงเล็งที่สันติภาพเปนหลักยึดเปนจุดที่มุงหมาย 

อะไรเปนเหตุเปนปจจยัใหลุถึงสันติภาพ นั่นแหละคือศีลธรรม

 เรื่องเศรษฐกิจในบานในเมืองในโลกนี้ ถาเราทำมันดี 

ทำมันถูกตอง (อยางมีศีลธรรม) เปนเศรษฐกิจที่ถูกตองแลว 

เศรษฐกิจนี้ก็เปนปจจัยแหงสันติภาพ แตที่เราทำกับมันไมถูกตอง 

ทำกับมันดวยอวิชชา ดวยความโงแลว เศรษฐกิจนี้มันก็เปน

ปจจัยแหงความคดโกง เดี๋ยวนี้เขาใชเศรษฐกิจนี้คดโกงผูอื่น 

เอาเปรียบผูอื่น บีบคั้นผูอื่น ระหวางบุคคลก็มี ระหวางหมูคณะก็มี 

ระหวางประเทศชาติก็มี เศรษฐกิจมันก็เปนปจจัยแหงนรก 

ความทุกขแหงวิกฤติการณไปเสีย

(ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ  แสงทอง น. ๓๑)

๑๒๘

Kamkom.indd   4 1/27/2012   2:29:55 PM



ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๒๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ
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การกันผูตองหาไวเปนพยาน
โดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย

๑. ความนำ
 การดำเนินคดอีาญาในระบบกลาวหา (Accusatorial System) นัน้ ไดวางหลกัการในการดำเนนิ

คดอีาญาออกเปน ๒ หลักการ ดวยกัน คอื หลกัการดำเนินคดอีาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) 
กลาวคือ กรณีทีป่รากฏพยานหลักฐานวามีการกระทำผิดและปรากฏผูกระทำความผิด เจาพนักงาน
จะตองดำเนินการสอบสวนและฟองรองคดีตอไป และหลักการดำเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ 
(Opportunity Principle) กลาวคือ แมจะปรากฏวามีการกระทำความผิดและมีผูกระทำความผิด 
เจาพนักงานอาจจะไมสอบสวนดำเนินคดีกับผู กระทำผิดก็ได หรือเมื ่อสอบสวนแลวปรากฏมี
ผูกระทำความผิด เจาพนักงานอาจจะไมฟองรองคดีก็ไดหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งเปนการเปดโอกาส
ให เจาพนกังานสามารถใชดุลพินิจในการดำเนินคดีไดอย างกวางขวาง อ ันกอให เกิดหลัก
ในเรื่องการเจรจาเพื่อตอรองกับผูตองหาดวยการกันผูรวมกระทำผิดไวเปนพยานในคดีบางประเภท
ทีม่ีความจำเปนทางพยานหลักฐาน โดยทีเ่จาพนักงานจะใหหลักประกันแกผูตองหาวา จะไมฟองรอง
หรอืไมนำคำใหการน้ันมาใชพสูิจนความผดิของพยานในภายหลงั ทัง้นี ้โดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมายหรืออำนาจตามหลักการดำเนินคดีอาญาตามดุลพินิจดังกลาว๑ 

สำหรับการกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีในสวนของประเทศไทยนั้น ไดมีมา
เปนระยะเวลานานแลว ประกอบกบัไดมีการนำมาใชเปนหลกัปฏิบติัในกรณท่ีีมพียานหลกัฐานนอย หรอื
แทบไมมีพยานหลักฐานเพยีงพอสำหรบัท่ีจะลงโทษจำเลยได ซึ่งคำวา “การกนัผูตองหาไวเปนพยาน” นัน้ 
นอกจากการดำเนินคดีอาญาทัว่ไปดังกลาวแลวในการดำเนินคดีทีเ่กี ่ยวของกับการทุจริตยังไดมี
ประกาศคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไข
ในการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔๒ ใชบังคับเปนการเฉพาะ
อีกดวย ดังนั้น เพื ่อใหผู อานไดมีความรู ความเขาใจถึงหลักการในการกันผู ตองหาไวเปนพยาน

 ๑ สุชิน ตางงาม, การกันผูรวมกระทำผิดเปนพยาน, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร), ๒๕๒๙, บทคัดยอ หนา ๑.
 ๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เลม ๑๒๘ ตอนที ่๕๐ ก หนา ๒๕ โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔.

มมุุมมสสะ
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จุลนิติ

โดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา และตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวของศาล มุมสะทอนความคิด
นิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย” 

๒. การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา
 การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา โดยหลักการแลวมิไดมีการ

บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยชัดแจงแตประการใด แตในทางปฏิบัติ
ที่ผานมานั้นมักจะกระทำไดในชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ดังนี้ 

 ๒.๑ การกันผูตองหาไวเปนพยานในชั้นพนักงานสอบสวน
  การกันผูตองหาเปนพยานในชั้นพนักงานสอบสวนนี้ เปนวิธีการแสวงหาและรวบรวม

พยานหลักฐานรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๘ 
บทท่ี ๗ วาดวยการกนัผูตองหาเปนพยานบางคด ีและหนงัสอืสำนกังานตำรวจแหงชาต ิที ่๐๐๐๑(ป)/๑๒๔ 
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ

  ในคดีท่ีมีเหตุพเิศษ คดีมคีวามยุงยากสลบัซบัซอน คดทีีม่คีวามรายแรงและคนจำนวนมาก
พากนัเกรงกลัว หรอืคดีซึ่งพนักงานสอบสวนไดพยายามรวบรวมพยานหลกัฐานอยางเตม็ความสามารถ
แลวแตไมทำใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้น พนักงานสอบสวนอาจพิจารณากันผูตองหาซึ่งไดรวม
กระทำผิดดวยกนัคนใดคนหน่ึงเปนพยาน โดยใหชี้แจงเหตผุลแหงความจำเปนตามรปูคดเีสนอตอหวัหนา
พนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหัวหนาพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนผูสั่ง เวนแตคดีที่มีลักษณะ
เปนคดีอ ุกฉกรรจ ใหเสนอผู บ ังคับการขึ ้นไปเปนผู สั ่ง ถาเปนความผิดเกี ่ยวกับความมั ่นคง
แหงราชอาณาจกัรและความผิดเกี่ยวกบัการกระทำอันเปนคอมมวินสิตใหเสนอสำนกังานตำรวจแหงชาติ
เปนผูพิจารณาสั่ง 

  เม่ือไดรบัอนุญาตใหกนัผูตองหาเปนพยานแลว ใหมีความเหน็สั่งไมฟองผูตองหานั้นเสนอตอ
พนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจมีคำสั่งใหฟองและใหสงตัวไปฟองโดยไมกันเปนพยานก็ได 

  ขอสังเกต 
  จากระเบียบดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาการกันผู ต องหาไวเปนพยานในชั ้น

พนักงานสอบสวนไมมีผลเปนการผกูมดัพนกังานอยัการ เพราะอำนาจในการสั่งคดอีาญาโดยแทจรงินั้น
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เปนอำนาจของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓๓ 
 ๒.๒ การกนัผูตองหาไวเปนพยานในชัน้พนกังานอยัการ
  การกันผู ตองหาไวเปนพยานในชั ้นพนักงานอัยการ เปนการใชดุลพินิจสั ่งไมฟอง

ตามหลักการดำเนินคดีตามดุลพินิจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ 
นอกจากนี้ยังอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดอีาญาของพนกังาน
อัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗๙ และขอ ๘๐ โดยมีสาระสำคัญ คือ

  ในกรณีทีพ่นักงานสอบสวนกันผู ตองหาซึ ่งไดรวมกระทำผิดดวยกันคนใดคนหนึ ่ง
เปนพยาน ใหพนักงานอัยการพิจารณาโดยคำนึงวาถาไมกันผูตองหาคนใดคนหนึ่งเปนพยานแลว
พยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอแกการที่จะดำเนินคดีกับผูตองหาทั้งหมดนั้นไดหรือไม และอาจแสวงหา
พยานหลักฐานอื่นแทนเพื่อใหเพียงพอแกการที่จะดำเนินคดีกับผูตองหาทั้งหมดนั้นไดหรือไม รวมทั้ง
ความคาดหมายในการที่ผูนั้นจะเบิกความเปนประโยชนในการพิจารณาหรือไมดวย

  ทั้งนี้ เมื่อพนักงานอัยการไดวินิจฉัยตามหลักเกณฑดังกลาวแลว และพนักงานอัยการ
เห็นควรกันผูตองหาคนใดคนหนึ่งเปนพยาน ใหพนักงานอัยการออกคำสั่งไมฟองผูตองหานั้น แลวให
พนักงานอัยการสั่งใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนถอยคำผูทีก่ันไวเปนพยานนั้นเปนพยาน
ประกอบสำนวนตอไป

๓. การกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 การกันบุคคลหรือผูกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขในการกนับคุคลหรอืผูถกูกลาวหา
ไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๖๔ 
อนัเปนมาตรการในการแสวงหาพยานหลกัฐานเพื่อดำเนนิคดกัีบเจาหนาท่ีของรฐัซึ่งเปนผูถกูกลาวหาวา

๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ บัญญัติวา
 “เมื่อไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวไวในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดังตอไปนี้
 (๑) ในกรณท่ีีมีความเหน็ควรสั่งไมฟอง ใหออกคำสั่งไมฟอง แตถาไมเหน็ชอบดวย กใ็หสั่งฟอง และแจงใหพนกังานสอบสวน

สงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
 (๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง
 ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอำนาจ
 (ก) สั่งตามที่เห็นสมควร ใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไป

 (ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง และจัดการหรือสั่งการใหเปนไปตามนั้น....”.
 ๔ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มาตรา ๑๐๓/๖ บัญญัติวา
 “บุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใดซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการกระทำความผิดกับเจาหนาทีข่องรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหารายอื่น 
หากไดใหถอยคำ หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสำคัญในการที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำผิด
ของเจาหนาท่ีของรฐัรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็สมควรจะกนัผูนั้นไวเปนพยานโดยไมดำเนนิคดกีไ็ด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ 
วิธกีาร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด”.
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กระทำความผดิตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุคคลผูกระทำการทุจริตที่เปนตัวการสำคัญ โดยมีสาระสำคัญ คือ 

 บุคคลทีจ่ะไดรับการกันเปน “พยาน” หมายถึง บุคคลผู ซึ ่งยังมิไดถูกแจงขอกลาวหา
หรอืผูถกูกลาวหารายใดท่ีไดใหถอยคำ หรอืแจงเบาะแสหรอืขอมลูอันเปนสาระสำคญัในการท่ีจะใชเปน
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำความผิดของเจาหนาทีข่องรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไดกันไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดตีามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

 โดยบุคคลหรือผูถูกกลาวหาที่อาจถูกกันไวเปนพยาน นั้น ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย 
 (๑) เปนผูทีรู่เห็นเหตุการณและมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนรวมในการกระทำผิดกับเจาหนาที่

ของรฐัท่ีอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจรงิ หรอืระหวางการดำเนนิการแสวงหาขอเท็จจรงิและรวบรวม
พยานหลักฐานกอนการไตสวนขอเท็จจริง หรือระหวางการไตสวนขอเท็จจริง

 (๒) เปนผูท่ีไดใหถอยคำอันเปนประโยชนตอการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน และการไตสวนขอเท็จจริง หรือใหถอยคำ หรือแจงเบาะแส หรือขอมูล
อันเปนสาระสำคัญจนสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำผิดของเจาหนาที่
ของรัฐรายอื่นที่เปนตัวการสำคัญนั้น

 (๓) เปนผูทีเ่ต็มใจทีจ่ะใหถอยคำ หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตาม (๒) และรับรองวาจะไป
เบิกความเปนพยานในชั้นศาลตามที่ใหการหรือใหถอยคำไว

 ทั้งนี้ เมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใดเปนพยานแลว 
ยอมถือวาบุคคลหรือผูถูกกลาวหานัน้อยูในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีทีไ่ดรับไว
พิจารณานั ้น และอาจไดรับการคุ มครองหรือจัดใหมีมาตรการคุ มครองชวยเหลือตามกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยการนั้นสำหรับบุคคลเหลานั้นดวย

 โดยในกรณีทีพ่ยานดังกลาวไมไปเบิกความหรือไปเบิกความแตไมเปนไปตามทีใ่หการ
หรือใหถอยคำไว หรือไปเบิกความเปนพยานแตไมเปนประโยชนในการพิจาณาหรือเปนปฏิปกษ 
ยอมไมไดรับการกันไวเปนพยานและใหการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาเปนพยานสิ้นสุดลง

p129-134.indd   132 1/27/2012   11:14:57 AM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๓๓

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

๔. การรับฟงคำเบิกความของผูรวมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยาน
 ผูรวมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานนี้ เปนพยานซึ่งนาจะพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์

ของจำเลยไดประการหน่ึง ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖๕ และไมเขาขอหาม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ ซึ่งกำหนดหามมใิหโจทกอางจำเลยเปนพยาน 
เนือ่งจากผูรวมกระทำผิดซึ่งถูกกันไวเปนพยานนั้นจะไมถูกดำเนินคดีเปนจำเลยดวย ประกอบกับไมมี
กฎหมายใดกำหนดขอหามในการรบัฟงพยานประเภทน้ีแตอยางใด โจทกจึงสามารถอางผูรวมกระทำผดิ
ซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีเพื่อเปนพยานในคดีได และยอมรับฟงพยานเชนวานี้ได๖

 สำหรับการชั่งน้ำหนักพยานลักษณะนี ้ เดิมศาลฎีกาไดวินิจฉัยวางบรรทัดฐานวา พยานผูรวม
กระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานซึ่งสามารถรับฟงไดนี้ โดยลำพังยังไมมีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่
จะลงโทษจำเลยในคดีอาญาได แตโจทกจะตองมีพยานประกอบดวยจึงจะฟงลงโทษจำเลยได๗ 
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการเพิ่มความในมาตรา ๒๒๗/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานซัดทอดวา “ในการวินิจฉัยน้ำหนัก.... พยานซัดทอด.... 
ศาลจะตองกระทำดวยความระมัดระวัง และไมควรเชื ่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื ่อลงโทษ
จำเลย เวนแตจะมีเหตุผลอันหนักแนน มีพฤติการณพิเศษแหงคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่น
มาสนับสนุน....”

 ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวไดเพิ่มเติมเงื่อนไขในการทีจ่ะทำใหพยานซัดทอดมีน้ำหนักนาเชื่อถือ
พอทีจ่ะลงโทษจำเลยไดอีก ๒ เงื ่อนไขดวยกัน กลาวคือ พยานซัดทอดนั้นมีเหตุผลหนักแนน 
หรือมพีฤติการณพิเศษแหงคดี ซึ่งหมายความวา คดีท่ีมพียานซดัทอดอยางเดียวโดยไมมพียานประกอบ 
แตถาพยานนั้นมีเหตุผลหนักแนน หรือมีพฤติการณพิเศษ ศาลก็อาจรับฟงได คำวามีเหตุผลหนักแนน 
นาจะหมายถึง พยานเบิกความขอเท็จจริงเชื ่อมโยงสมเหตุสมผลเปนพิเศษ และไมมีทีทาวาจะ
แกลงปรักปรำจำเลย สวนพฤติการณพิเศษ นาจะหมายถึง พฤติการณแหงคดีมีลักษณะพิเศษ เชน 
ประจักษพยานคนอืน่ไมอาจตามตัวมาเปนพยานได และนาเชื่อวาจำเลยขมขูพยานหรือขัดขวาง
การนำพยานมาสืบ สวนพยานประกอบนั้น มีคำอธิบายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๒๗/๑ วรรคสอง วา พยานประกอบตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พยานหลักฐานอืน่ทีร่ับฟงได 
และมีแหลงที่มาเปนอิสระตางหากจากพยานหลักฐานที่ตองการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะตอง
มีคุณคาเชิงพิสูจนที่สามารถสนับสนุนใหพยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความนาเชื่อถือมากขึ้นดวย๘

 ขอสังเกต
 อยางไรก็ดี การกันผู ตองหาเปนพยานตองไมใชวิธีการทีต่องหามตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ กลาวคอื ตองไมใชวธิกีารจงูใจ มคีำมั่นสญัญา ขูเขญ็ หลอกลวง 

 ๕ ธีสุทธิ์ พันธฤทธิ์, การรับฟงพยานหลักฐานคดีอาญา บทวิเคราะหและวิจารณ พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑ หนา ๕๘.
 ๖ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๕๓๔/๒๕๑๒.
 ๗ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๐๐๑/๒๕๑๔, ที่ ๒๑๐๓/๒๕๒๕, ที่ ๓๖๑๑/๒๕๒๘.
 ๘ เข็มชัย ชุติวงศ, คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพนิติบรรณการ, ๒๕๕๑ 
หนา ๒๘๘ – ๒๙๒.
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จุลนิติ

หรือโดยไมชอบประการอื่น ซึง่จะมีผลทำใหคำเบิกความพยานนี้ตองหามรับฟงเนื่องจากเปน
พยานหลักฐานที่เกิดจากการกระทำอันมชิอบดวยกฎหมาย เชน การใชวธิย่ืีนขอเสนอขอความรวมมอื
จากผูกระทำผิดวา ถายอมชวยเหลือใหการเปนประโยชนแลว จะไมดำเนินคดีอาญา๙ เปนตน 
แตคำเบิกความของผูรวมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานซึ่งไมตองหามรับฟงนั้น จะตองเปนเรื่องที่
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเห็นความจำเปนและประโยชนจากถอยคำของผูตองหาบางคน 
จึงมีคำสั่งไมฟองและใหสอบสวนเปนพยานในคดีแทน๑๐

๕. บทส่งท้าย 
 การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดโดยการกันผูรวมกระทำผิด

ดวยกนัไวเปนพยานโดยไมดำเนินคด ีน้ันถอืไดวาเปนเสมอืนดาบสองคม โดยเหตท่ีุเปนวิธีการท่ีใชบคุคล
ผูกระทำผิดเปนพยานหลักฐานในการนำไปสูการลงโทษผูกระทำความผิดรายอื่นที่เปนตัวการสำคัญได 
แตในขณะเดียวกันบุคคลทีถู่กกันไวเปนพยานเหลานี้ ก็เปนผูรวมกระทำผิดเชนเดียวกับผูกระทำผิด
รายอ่ืน เม่ือกนัไวเปนพยานแลวกเ็ทากบัปลอยใหผูกระทำผดิไมตองรบัโทษ ดังนั้น การใชวธิกีารกนัตวั
ผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีจึงตองกระทำเทาที่จำเปนและดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง
เทานั้น กลาวคือ การกันผูตองหาไวเปนพยานนั้น จะตองมีพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ หรืออาศัย
ถอยคำพยานประเภทน้ีเพื่อสบืสวนสอบสวนใหไดพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ  เพิ่มเตมิ นอกจากนี้การกนัผูตองหา
ไวเปนพยานน้ัน จะตองมิไดเกดิจากการจูงใจ มีคำมั่นสญัญา หลอกลวง ขูเขญ็ หรอืโดยมิชอบประการอื่น 
มิฉะนั้นแลวการกันผูตองหาไวเปนพยานจะไมเกิดประโยชนแตอยางใด 

 ๙ เทียบเคียง คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๘๓๘/๒๕๔๔ ซึ่งวินิจฉัยวา “เจาหนาทีต่ำรวจจับผูครอบครองยาเสพติดไดแลว
บอกกับผูถูกจับวา ใหพาไปลอซื้อลอจับคนขายแลวจะไมดำเนินคดีกับผูจับ ทัง้คำใหการซัดทอดของผูถูกจับในชั้นสอบสวนก็ดี 
ทัง้คำเบิกความในชั้นศาลก็ดี ทัง้การพาเจาหนาที่ไปลอซื้อก็ดี เปนพยานหลักฐานทีเ่กิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญาโดยไมชอบ 
จึงตองหามรับฟง”.
 ๑๐ อางแลวเชิงอรรถที่ ๘ หนา ๒๘๘.

p129-134.indd   134 1/27/2012   11:15:07 AM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๓๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ

การดำเนินคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม

๑. บทนำ
   ในสภาพสังคมปจจุบันการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในดานตาง ๆ ทีม่ีลักษณะอันกอ

ใหเกดิผลกระทบตอบคุคลหรอืชุมชนท้ังทางดานคณุภาพสิ่งแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพน้ัน
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ขึ ้น ทั้งนี้ เปนผลมาจากปญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 
และความตองการปจจยัตาง ๆ  ในการดำรงชวีติเพิ่มมากขึ้นตามลำดบั โดยเฉพาะอยางย่ิงความตองการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีเ่พิ่มมากขึ้น และหากไมมีการบริหารจัดการ
ทีเ่หมาะสมแลว ยอมกอใหเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได โดยอาจเปนคดีสิ่งแวดลอมทีเ่ปน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง แลวแตกรณี โดยขึ้นอยูกับลักษณะของความขัดแยงทีเ่กิดขึ้นและ
คูกรณีท่ีเกี่ยวของ ซึ่งการช้ีขาดขอพพิาทในเรื่องดงักลาวจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอาศยัองคกรท่ีมีความรู
และมีความเช่ียวชาญดานคดีส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ และปจจบุนัหนวยงานดานยุตธิรรมไดมีการจัดตั้ง 
“แผนกคดีสิ่งแวดลอม” (Green Bench) ซึ่งเปนแผนกคดีชำนัญพิเศษขึ้นในศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง เพื่ออำนวยความยุตธิรรมดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน ดงัน้ัน เพื่อเปนการรกัษาประโยชน
สาธารณะและคุมครองสิทธิของบุคคลในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปน
สมบัตริวมกนัของมวลมนุษยชาต ิคอลมัน การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึขอนำเสนอบทความเรื่อง 
“การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” ในศาลยุติธรรมและในศาลปกครอง และขอควรพิจารณา
ที่สำคัญ ดังนี้

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹� ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

๒. ลักษณะคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
   “คดีสิ่งแวดลอม” หมายถึง คดีที่มีขอพิพาทจากการกระทำท่ีละเมิดตอกฎหมาย 

หรอืไมปฏิบตัติามกฎหมายทำใหเกดิความเสียหายตอสิง่แวดลอมและประชาชน อนัมลีกัษณะท่ีกอใหเกดิ
ความเสียหายแกทรพัยากรธรรมชาติทีเ่ปนสาธารณสมบัตขิองคนท่ัวไป มผีลกระทบตอความเปนอยูของ
คนในสังคมจำนวนมาก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และบางกรณีอาจมีผลทางการเมืองดวย 
ซึง่การดำเนินการพิจารณาขอพพิาทท่ีเกีย่วกับสิง่แวดลอมตองใชผูเชีย่วชาญในการพิสจูนความเสียหาย 
และตองมีวิธีการแกไขเยียวยาที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ๑ ซึ่งเห็นไดจากตัวอยางของคดีสิ่งแวดลอม 
ไดแก กรณีเรือน้ำตาลลมในแมน้ำเจาพระยา กรณีการใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ทีแ่มเมาะ จงัหวัดลำปาง ซึง่สงผลตอสขุภาพอนามัยของประชาชน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ำเสีย
ลงสูแมน้ำลำคลอง กรณีไฟไหมสารเคมีท่ีทาเรือคลองเตย และกรณีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ เปนตน 

   แนวคดิเกีย่วกบัการจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอมจงึไดเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากคดส่ิีงแวดลอมเปนคดี
ที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในวงกวาง จำเปนจะตองมีองคกรชี้ขาดขอพิพาท
ทีม่คีวามเชีย่วชาญและมวีธิพีจิารณาคดทีีเ่หมาะสมเพือ่เยยีวยาความเสยีหายอยางรวดเรว็และทนัทวงท ี
ซึง่หลายประเทศไดมกีารจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอมขึน้เพือ่เปนองคกรพเิศษทำหนาทีใ่นการชีข้าดขอพิพาท
สิง่แวดลอมเปนการเฉพาะ หรอืในบางประเทศอาจไมมกีารจัดตัง้ศาลส่ิงแวดลอมแตไดจดัตัง้องคกรผูทำ
หนาที่ชี้ขาดขอพิพาทส่ิงแวดลอมในรูปของคณะกรรมการ ตัวอยางเชน ศาลสิ่งแวดลอมของนิวซีแลนด 
ซึ่งตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติจัดการทรัพยากร ค.ศ. ๑๙๙๑ เพื่อรับเรื่องรองเรียนและรับอุทธรณ
ขอพพิาทเกีย่วกบัสิง่แวดลอม ถอืเปนสถาบนัผูชำนาญการพเิศษ ทีคู่ความสามารถดำเนนิคดดีวยตนเอง 
หรือแตงตั้งทนายความเขาดำเนินคดี หรือมอบอำนาจใหบุคคลอื่นที่ไมใชทนายความเขาดำเนินคดี
แทนได นอกจากน้ียังมีการจัดทำคูมือแนะนำกฎหมายทรัพยากรและคูมือแนะนำศาลส่ิงแวดลอม
แกประชาชนเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการดำเนินคดีสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่๒ 
หรอืการดำเนนิคดสีิง่แวดลอมในประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่ไมมีการจัดตัง้ศาลสิง่แวดลอมไวเปนการเฉพาะ 
ดังนั้น การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมจึงกระทำเชนเดียวกับคดีทั่ว ๆ ไป ยกเวนในบางมลรัฐ เชนมลรัฐ 
Vermont ที่มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมขึ้น หรือการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมของประเทศสวีเดน 
เพือ่พจิารณาขอพพิาทท่ีเกีย่วของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรอืการจัดตัง้คณะกรรมการ
อุทธรณทางสิ่งแวดลอมและคณะกรรมการอุทธรณเกี่ยวกับการคุมครองธรรมชาติของประเทศ
เดนมารก เปนตน

   สำหรับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในประเทศไทยน้ันมีความเปนมาท่ีเก่ียวของกับองคกร
ศาลแบงไดเปน ๒ ระยะ คือ ในระยะแรกกอนมีการจัดตั้งศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมทั้งปวงไมวาจะเปน

  ๑ สุนีย      มัลลิกะมาลย,  “การวิเคราะหคดีสิ่งแวดลอม”,  วารสารวิจัย, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๔๘, 
หนา ๑ – ๑๕.
  ๒คะนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม, “การระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอม : เก็บตกบทเรียนบางเรื่องจากนิวซีแลนดและฝรั่งเศส”, 
สืบคนขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th/semi/semi7.html.
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จุลนิติ

คดีแพง คดอีาญา หรอืคดปีกครอง อยูในอำนาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมแตเพยีงองคกรเดยีว 
ตอมาเมือ่มีการจัดตั ้งศาลปกครองขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ องคกรท่ีมีอำนาจชี้ขาดขอพพิาทสิ่งแวดลอมจึงมท้ัีงศาลยุตธิรรมและศาลปกครอง 
โดยศาลยุติธรรมจะมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ ่งแวดลอมเฉพาะในสวนของคดีแพง
ทีเ่อกชนกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และคดีอาญาทีม่ีการฝาฝนบทบัญญัติทีม่ีบทลงโทษ 
เชน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน และศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีสิ่งแวดลอม
เฉพาะในคดีปกครอง

๓. การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในศาลยุติธรรม
   ในอดีตคดีสิง่แวดลอมทีเ่ขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมนั้นมีไมมากนัก ตอมาเมื่อ

ประชาชนเริ่มตระหนักถงึคณุคาของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประกอบกบัรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ไดบญัญตัริบัรองสทิธิของชุมชน 
ชมุชนทองถิ่น หรอืชุมชนทองถิ่นด้ังเดมิ ในการจดัการบำรงุรกัษาและใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
สิง่แวดลอม รวมทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยัง่ยืน และรับรองสิทธิของบุคคล
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

หรอืชมุชนในการดำรงชพีอยูไดอยางปกตแิละตอเนือ่งในสิง่แวดลอมทีจ่ะไมกอใหเกิดอนัตรายตอสขุภาพ 
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตเอาไว คดีสิ่งแวดลอมที่เขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมจึงมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวยังมีขอจำกัดในดานกฎหมายและความรู
ความเขาใจของผูเกีย่วของ อกีทัง้ลกัษณะของคดสีิง่แวดลอมมคีวามซบัซอนและหลากหลาย จงึเปนทีม่า
ของการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลยุติธรรมในเวลาตอมา

   แผนกคดีสิ่งแวดลอม การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมซึ่งเปนแผนกคดีชำนัญพิเศษน้ัน 
เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นในศาลฎีกากอนเพื่อใหคำพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมของศาลฎีกาเปนบรรทัดฐาน 
เปนไปตามมาตรฐานสากล ไมลกัลัน่ และเปนไปในแนวทางเดียวกันทกุชัน้ศาล จากน้ันจงึไดมกีารขยาย
แผนกคดีสิ่งแวดลอมไปสูศาลอุทธรณ และศาลชั้นตนตามลำดับ โดยการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอม
ในศาลฎกีามีทีม่าจากการประชมุรวมกนัระหวางผูแทนศาลฎกีาของประเทศตาง ๆ  ในภูมภิาคลุมแมนำ้โขง 
ณ สำนักงานแผนงานสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งที่ประชุม
ไดยอมรับในถอยแถลงรวมกัน ที่เรียกวา “Bangkok Statement” อนัมีวัตถุประสงคที่จะรวมมือกัน
ในการพัฒนาบุคคลากรทางดานกฎหมายสิ่งแวดลอมทั้งในระดับภูมิภาคและในระหวางประเทศ 
ประธานศาลฎีกาในขณะน้ันจึงเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกาตามคำส่ัง
ศาลฎกีาที ่๓๐/๒๕๔๗ ซึง่คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมไดมมีตใิหมกีารจดัตัง้แผนกคดสีิง่แวดลอม
ขึ้นอยางเปนทางการในศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยแผนกคดีสิ่งแวดลอมดังกลาว
ประกอบไปดวย ประธานแผนก เลขานุการแผนก และองคคณะผูพิพากษาในศาลฎีกาที่มีความรู
ความชำนาญทางดานกฎหมายส่ิงแวดลอม จำนวน ๘ คน แผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกานั้นจะมี
อำนาจในการพจิารณาพพิากษาคดสีิง่แวดลอมท้ังในคดแีพงและคดอีาญา โดยมอีำนาจในการวนิจิฉัย
ทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีสิ่งแวดลอมทุกเรื่องจะเขาสู
การพิจาณาของที่ประชุมแผนกคดีสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ คดีสิ่งแวดลอมที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาดังกลาวนั้น หมายถึง คดีอาญาและคดีแพงที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามกลุมกฎหมายสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ รวมทั้งคดีที่ประธาน
ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดใหเปนคดีสิ่งแวดลอม ตามคำสั่งศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๗๓ โดยมีแนวทาง
ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมในลักษณะบูรณาการ เนนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก มีผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมเขามาชวยเหลือดานขอเท็จจริงแกศาล และหากการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมเปนผล 
ศาลจะคนหาความจริงโดยการเดินเผชิญสืบ ซึ่งเปนวิธีการที่จะทำใหเกิดความชัดเจนในขอเท็จจริง 
เพราะปญหาส่ิงแวดลอมบางเรือ่งไมสามารถพจิารณาไดจากพยานเอกสาร หรอืพยานบคุคล แตเปนเรือ่ง
ทีต่องประจกัษดวยสายตาตนเอง เชน ปญหาในเรือ่งกลิน่ ปญหาสภาพนำ้ทีเ่นาเสยี อกีทัง้การใชดลุพนิจิ
ในคดีสิ่งแวดลอมศาลจะคำนึงถึงสิทธิของประชาชนที่ไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญเปนหลัก

   ๓สืบคนขอมูลจากแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกา www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/index.
php?base=26.
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   หลังจากทีไ่ดมีการวางหลักกฎหมายและหลักวิธีพิจารณาในศาลฎีกาแลว ตอมาไดมี
การจัดตั้งแผนกคดีสิง่แวดลอมในขึ้นในศาลอุทธรณ ภาค ๑ ถึง ภาค ๙ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี
สิง่แวดลอมทีข่ึ้นสูศาลอุทธรณในวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ และตอมาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดมีประกาศจัดต้ังแผนกคดีส่ิงแวดลอมข้ึนในศาลแพง ซ่ึงเปนศาลช้ันตน
เปนแหงแรกแลว โดยเปนการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมตาม
คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาทัง้คดีสิ่งแวดลอมทีเ่กิดขึ้นในเขตศาลแพง และคดีสิ่งแวดลอมทีเ่กิดขึ้นนอกเขต
ศาลแพงทีม่ีความยุงยากซับซอนและศาลแพงไดรับไวพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ในศาลแพงไดเปดทำการตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา

   สำหรบัคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกบัการดำเนนิคดสีิ่งแวดลอม ลงวนัท่ี ๙ มนีาคม 
๒๕๕๔๔ นั้น มีสาระสำคัญดังนี้

   “คดีสิ่งแวดลอม” หมายถึง คดีแพงทีก่ารกระทำตามคำฟองกอใหเกิดความเสียหาย
แกโจทกอันเนื่องมาจากการทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของชุมชน 
หรือระบบนิเวศ คดีแพงทีโ่จทกมีคำขอใหจำเลยกระทำการหรืองดเวนกระทำการเพื่อคุมครองรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติ หรอืส่ิงแวดลอมของชมุชน คดแีพงท่ีโจทกมคีำขอใหจำเลยชดใชคาสนิไหมทดแทน

   ๔ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก วันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔.
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

หรอืคาเสียหายเพ่ือขจัดมลพิษทีเ่กดิขึน้ หรอืฟนฟสูภาพแวดลอม หรอืเพ่ือมลูคาของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสียไป คดีแพงที่มีคำขอใหจำเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ
อนามัย หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก อันเกิดจากมลพิษที่จำเลยเปนผูกอหรือตองรับผิด คดีสิ่งแวดลอม
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือมลพิษ 

   สิทธิที่จะฟองคดีสิ่งแวดลอมใหคำนึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังสิทธิที่จะดำรงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเนื่อง
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และศาลพึงพิจารณาวาบุคคลท่ีมีภูมิลำเนาอยูในชุมชนหรือบริเวณ
ท่ีมกีารทำลาย หรอืทำใหเสือ่มสภาพซ่ึงทรพัยากรธรรมชาติหรอืสิง่แวดลอมโดยผิดกฎหมายไดถกูโตแยง
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแลว และอาจขอใหศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหผูกระทำการ
ดังกลาวระงับ หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมได

   ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมศาลพึงใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก และศาล
พึงซักถามพยานเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองไดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริง
ที่สมบูรณ และศาลพึงนำวิธีพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน การแตงตั้ง
ผูเชีย่วชาญ การเดินเผชิญสืบ การสืบพยานไวลวงหนา หรอืวธิกีารช่ัวคราวกอนพิพากษามาใชใหมากข้ึน 
รวมทัง้ควรขอใหผูเช่ียวชาญหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของใหความเหน็หรอืดำเนนิการอยางหนึง่อยางใดเพือ่
ประกอบการพิจารณา 

   กรณีที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อปองกัน คุมครองรักษาหรือ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ ศาลควรคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ ประโยชนของสาธารณะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต
หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล สิทธิในส่ิงแวดลอมของชนรุนหลัง และหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน อนึ่ง 
ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีสิ่งแวดลอมหรือไม ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือ ผูพิพากษา
หัวหนาศาล แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย

๔. การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในศาลปกครอง
   นับแตศาลปกครองไดเปดทำการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนมา ปริมาณคดีปกครองที่ตอง

ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเรงดวนใหทันตอการแกไขเยียวยาความเสียหายแกคูกรณีและเพื่อ
ประโยชนในการบรหิารราชการแผนดนินัน้มเีปนจำนวนมาก เชน คดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอม ซึง่คดดัีงกลาว
หากตองดำเนนิการตามข้ันตอนและมผีูรบัผดิชอบเชนเดยีวกับคดทีัว่ไปแลวอาจเปนผลใหการพิจารณา
พิพากษาคดีที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและตองดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเรงดวน
มีความลาชา ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงไดออกประกาศลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จัดตั้งแผนก
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คดีสิง่แวดลอมขึ้นในศาลปกครองสูงสุด และในศาลปกครองชั้นตน ทัง้ออกคำแนะนำของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ เพ่ือชวยลดและเรงรัดข้ันตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาและงานธุรการคดี
เพื่อใหคดีแลวเสร็จโดยเร็ว ทันตอการปองกันผลกระทบและตอการแกไขเยียวยาความเสียหายของ
คูกรณี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดใหประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองมีอำนาจออกประกาศจัดตั้งแผนกคดีขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตนได 

   แผนกคดีสิ่งแวดลอม เปนแผนกคดีลำดับแรกทีม่ีการจัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองชั้นตน เปดทำการพรอมกันทัว่ประเทศในวันที ่๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กลาวคือ คดีทีฟ่องวาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาทีข่องรัฐผู มีอำนาจหนาทีต่ามกฎหมายในการบริหารจัดการสิ ่งแวดลอมอันเปนอำนาจ
ทางปกครอง ใชอำนาจน้ันโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรอืละเลยลาชาในการปฏบิตัติามหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กำหนดไวกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือสงผลกระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคล

   แผนกคดีสิง่แวดลอม ประกอบดวย องคคณะและตุลาการผูแถลงคดีทีม่ีความเชี่ยวชาญ
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีตุลาการหัวหนาแผนกคดีสิ ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบงาน
ของแผนก วิธีพิจารณาคดีใชระบบไตสวน มีการแยกคดีสิ ่งแวดลอมออกจากคดีปกครองทัว่ไป 
และกำหนดหมายเลขคดีแยกตางหาก ใชอักษรยอวา “ส” เชน คดีหมายเลขดำที ่ ส.๑/๒๕๕๔” 
เพื่อความรวดเรว็และเหมาะสมกบัลกัษณะของคดท่ีีมีผลกระทบตอสวนรวม มเีจาหนาท่ีคอยใหคำปรกึษา
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๕ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๔ ก วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔.

แนะนำการฟองคดีและการเขยีนคำฟองใหแกประชาชน และหากคำฟองเปนขอพพิาทเรงดวนจะมกีาร
ไตสวนขอเท็จจริงเพื่อมีคำสั่งรับคำฟองไวพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว นอกจากน้ี บุคคลผูไดรับ
ความเสียหายสามารถเขียนคำฟองดวยตนเองและยื่นตอศาลไดโดยตรงหรือสงคำฟองทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไดไมจำเปนตองใชทนายความ ทัง้น้ี หากไมมกีารเรียกคาเสียหายแลวยอมไมเสยีคาธรรมเนียม
ศาลหรือคาใชจายใด ๆ แตหากมีการเรียกคาเสียหายเมื่อมีเหตุเดือดรอนก็อาจไดรับการยกเวนไมตอง
เสียคาธรรมเนียมศาลได

   สำหรับคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔๕ นั้น มีสาระสำคัญดังนี้ 

   “คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวางหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่
ของรัฐกบัเอกชน หรอืระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเน่ืองมาจากการใชอำนาจทางปกครอง
หรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การคุมครอง
หรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว หรือสิ่งมีชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการคุมครอง
ดูแลสุขภาพมนุษย การจัดระเบียบสภาพแวดลอมมนุษย สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน ศิลปวัฒนธรรม 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด

   ในกรณมีปีญหาวาคดใีดเปนคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอม ในศาลปกครองชัน้ตนใหอธิบดี
ศาลปกครองชั้นตนนั้นเปนผูวินิจฉัย สวนในศาลปกครองสูงสุดใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปน
ผูวินิจฉัย

   การพจิารณาความสมบรูณครบถวนของคำฟอง ศาลพงึพจิารณาในหลายประการ กลาวคือ 
การพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เปนเหตุแหงการฟองคดี รวมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณเกี่ยวกับ
การกระทำดังกลาว หากพอที่จะเขาใจไดวาผูฟองคดีไดรับหรืออาจจะไดรับผลจากการกระทำดังกลาว
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ก็ถือไดวาเพยีงพอที่จะพิจารณาและดำเนินการตอไป
ไดแลว

  การพิจารณาเก่ียวกับคำขอใหศาลกำหนดคำบังคับ เน่ืองจากคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดลอม
มีลักษณะพิเศษในเรื่องการเยียวยาความเสียหายใหแกผูฟองคดีแตกตางจากคดีปกครองทั่วไป 
คำขอและคำบังคับจึงควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงประเด็นความเสียหาย ดังนี้คาเสียหายทางดาน
สุขภาพอนามัย คาเสียหายทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คาเสียหายทางดานวิถีชีวิต
ของชุมชนในสังคม

   คดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ การพิจารณาถึง
ความเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
ที่จะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลนั้น ควรพิจารณาในความหมายอยางกวาง โดยคำนึงถึงสิทธิชุมชน 
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ชมุชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นดั้งเดมิ องคการเอกชน สมาคม นติบิคุคลหรอืกลุมผลประโยชนท่ีมีสวนไดเสยี
ในเรื่องสิง่แวดลอม รวมทัง้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม 
สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นดวย

   ในกรณีทีม่ีการยืน่คำขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ศาลควรใหความสำคัญกับผลกระทบ
หรอืประโยชนท่ีเกดิขึ้นกบัสาธารณะประกอบการพิจารณา และโดยสถานะของผูขอซึ่งย่ืนฟองเพื่อแกไข
เยียวยาสิ่งแวดลอมหากตองเสียคาธรรมเนียมศาลพึงถือวาผูขอจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร

   ในคดท่ีีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะในปจจบุนัและหรอือาจมีผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะในอนาคต ศาลพงึพจิารณากำหนดมาตรการหรอืวธิกีารชั่วคราวกอนการพพิากษาโดยไมตอง
รอใหผูฟองคดีรองขอ

   ทั้งนี้ หากศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาใหหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการทีศ่าลกำหนด ศาลพึงมีคำสั่งให
เจาหนาทีศ่าลทีเ่กี่ยวของกับการบังคับคดีไปติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งศาล และรายงาน
ใหศาลทราบเปนระยะ หากปรากฏวามีการฝาฝนคำสั่งศาล ใหศาลดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให
คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาบรรลุผล

๕. ขอควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม
   ดังท่ีกลาวมาน้ันเปนกระบวนการพจิารณาคดสีิ่งแวดลอม ซ่ึงมีการจัดตั้งองคกรท่ีทำหนาท่ี

ชี้ขาดขอพพิาทส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะแยกจากคดท่ัีวไปและมีบคุลากรท่ีทำหนาท่ีชี้ขาดขอพพิาทท่ีมี
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ความชำนาญ ตลอดจนมวีธิพีจิารณาคดทีีเ่หมาะสมเพือ่เยยีวยาความเสยีหายอยางรวดเรว็และเปนธรรม 
อยางไรก็ดี การดำเนินคดีส่ิงแวดลอมยังมีประเด็นขอกฎหมายท่ีสำคัญและควรไดรับการพิจารณา ดังน้ี

   ๕.๑ สภาพปญหาในการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม จากลักษณะของคดีสิ่งแวดลอม
ซึง่มทีัง้คดแีพง คดอีาญา และคดปีกครอง และมกีารจัดตัง้องคกรทีท่ำหนาทีช่ีข้าดขอพพิาทสิง่แวดลอม
ในรูปแบบของแผนกคดีชำนัญพิเศษทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครองเปนการเฉพาะแยกจาก
คดีทั่วไปน้ัน อาจกอใหเกิดความสับสนกับประชาชนซ่ึงเปนผูเสียหายไดวาคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวเปน
คดีประเภทใด และผูเสียหายจะตองไปฟองรองดำเนินคดีท่ีศาลใด และเน่ืองจากคดีส่ิงแวดลอมบางประเภท 
เชน คดีบกุรกุปาสงวนแหงชาต ิมปีระชาชนจำนวนมากตองตกเปนผูกระทำผดิเพราะการเขาไปอยูอาศยั
และทำกินในพ้ืนทีป่า โดยอาจเปนกรณีทีอ่ยูอาศยัมาแตครัง้บรรพบุรษุและในความเปนจรงิพืน้ทีเ่หลานัน้
หมดสภาพของปาแลว หรอืเปนกรณขีองชมุชนชาวเขาหรอืชาวบานซึง่อยูอาศยัมากอนทีจ่ะมกีารประกาศ
เขตปาไม ในกรณดีงักลาวนีก้ารใชดลุพนิจิชีข้าดขอพพิาทสิง่แวดลอมขององคกรศาลตองมคีวามเหมาะสม
กับลักษณะของคดี มีความยืดหยุน และตองคำนึงถึงผลกระทบตอประชาชนจำนวนมากดวย

   นอกจากนี้ การบังคับใชกฎหมายที่มีเจตนารมณในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบญัญตัแิร พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบญัญตัิ
ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ.๒๕๓๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๑ การใชสิทธิเกินสวน
ที่เก่ียวของกับปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอม มาตรา ๔๓๗ ความเสียหายอันเกิดจากทรัพยอันตราย 
มาตรา ๑๓๓๗ การกอเหตุเดือดรอนรำคาญ มาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐ การเก็บกกัและระบายน้ำ
ระหวางท่ีดินขางเคียง มาตรา ๑๓๔๒ การปองกันการร่ัวซึมของน้ำและส่ิงโสโครก มาตรา ๑๓๕๕ 
การใชน้ำเพื่อประโยชนที่ดินติดทางน้ำ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓๗ เอาของที่มีพิษหรือ
สิ่งอื่นที่นาจะเปนอันตรายเจือลงในอาหารหรือในน้ำที่มีอยูหรือจัดไวเพื่อประชาชนบริโภค เปนตน
ตองมีความเครงครัดและเหมาะสมเพ่ือใหประชาชนไดใชสทิธติามกฎหมายอยางเต็มที ่มใิชผูทีเ่กีย่วของ
ปลอยปละละเลยปลอยใหมีการทำลายส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนตองไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายเพราะเห็นแกอามิสสินจางหรือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง

   ๕.๒ การดำเนินคดีแบบกลุม๖ ในตางประเทศไดมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดี
แบบกลุม หรือ Class Action ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดีเพื่อประโยชนของผูเสียหาย
จำนวนมากและมีผลกระทบตอประชาชนโดยภาพรวม มีลักษณะเปนการดำเนินคดีเพื่อประโยชน
ของตนเองและเพื่อประโยชนของบุคคลอื่นที่อยูใตขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางเดียวกัน 
โดยผลของคำพิพากษาในคดียอมผูกพันถึงกลุมบุคคลที่ไดรับการดำเนินคดีแทนดวย มาใชใน

 ๖รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงเปนรางกฎหมายเก่ียวกับ
การดำเนินคดีแบบกลุมน้ัน คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาเสร็จแลวและรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร แตในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผลจากการยุบสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทำใหรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนอันตกไป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง เพราะคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหมภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไป
มิไดรองขอใหพิจารณาภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังการเลือกต้ังท่ัวไป.
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 ๗มาตรา ๖๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน”
 ๘มาตรา ๖๗ “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บำรุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง
ตามความเหมาะสม
 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทัง้ทางดานคุณภาพสิ ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมทัง้ไดใหองคการอิสระซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสขุภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว
 สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล 
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง”.
 ๙มาตรา ๘๕ “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
 (๑) กำหนดหลักเกณฑการใชทีด่ินใหครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยใหคำนึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกำหนดมาตรฐานการใช
ที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
 (๒) กระจายการถือครองทีดิ่นอยางเปนธรรมและดำเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทีดิ่นเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน รวมท้ังจัดหาแหลงน้ำเพ่ือใหเกษตรกรมีน้ำใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแก
การเกษตร
 (๓) จดัใหมีการวางผังเมือง พฒันา และดำเนนิการตามผงัเมอืงอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล         เพื่อประโยชนในการดแูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
 (๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอืน่อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม 
ทัง้ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล
 (๕) สงเสริม บำรุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะ
มลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน”.

คดีสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา และลดความซ้ำซอนในการดำเนินคดี 
ดังนั้น จึงเห็นไดวาการดำเนินคดีแบบกลุมเปนอีกแนวคิดหนึ่งทีน่าสนใจและสมควรนำมาปรับใชกับ
การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

๖. บทสรุป
   จากการท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบญัญติัหลกัการสำคญั

เกี่ยวกับสิทธิในทางสิ่งแวดลอมและอำนาจหนาที่ของรัฐไวในมาตรา ๖๖๗

   มาตรา ๖๗๘ และมาตรา ๘๕๙ โดยหากพจิารณาสงัเกตใหดจีะพบวาขอพพิาทท่ีเกดิขึ้นเกี่ยวกบั
ส่ิงแวดลอมเกือบท้ังหมดเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการบังคับใชกฎหมายของรัฐ ท่ีจะจัดใหมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และจัดตั้งองคกร
ท่ีทำหนาท่ีวินิจฉัยชี้ขาดขอพพิาทเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีบคุลากรท่ีเกี่ยวของกบัการพทัิกษรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีม่ีความรูความสามารถขึ้นมาทำหนาที ่แตดวยเหตุทีใ่นปจจุบัน
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดถูกทำลายและถูกนำมาใชเพื่อประโยชนในการดำรงชีวิตอยาง
มากมาย โดยไมมกีารคำนงึถงึการอนรุกัษเพือ่ประโยชนของลกูหลานหรอืผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้สงผล
ใหเกดิสภาวะโลกรอนและภยัธรรมชาตทิัว่โลก ซึง่เปนสภาพปญหาทีย่งัคงปรากฏใหเหน็อยู ผูเขยีนจงึมี
ความเห็นวาวิธีการท่ีดีที่สุดในการท่ีจะรักษาและการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศน้ัน 
คือ การปลูกจิตสำนึกใหประชาชนทุกคนและทุกระดับไดตระหนักถึงการอนุรักษและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาวนั้น
เปนสมบัติของมนุษยชาติที่คนรุนปจจุบันตองรักษาไวเพื่อประโยชนของคนในรุนอนาคตตอไป.
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สารพันปญหากฎหมาย
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บทนำ
ปจจบัุนการกระทำความผดิอาญาท่ีมีลกัษณะเปนความผดิตอสวนตวั หรอืเปน

ความผิดท่ีไมรายแรงไดเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ซ่ึงความผดิท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมกัลวนมี
สาเหตุอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือเปนความผิดทีผู่กระทำมิไดมีเจตนา
แตเมือ่ผูกระทำความผิดไดรูสำนึกในผลแหงการกระทำของตน และยินยอมชดใช
ความเสียหายแกผูเสียหายจนเปนทีพ่อใจแลว จึงไมมีความจำเปนทีจ่ะตองดำเนินคดี
อาญาแกผูกระทำความผิดใหตองรับโทษทางอาญาอีกตอไปทัง้นี ้ก็เพื่อเปดโอกาสให
ผูกระทำความผิดไดกลับตัวกลับใจเปนพลเมืองดีของสังคม ขณะเดียวกันก็เปนการ
เปดโอกาสใหผูตองหาและผูเสยีหายไดมีการใหอภยัซึ่งกันและกันเพื่อความสมานฉนัท
ในสังคม อันจะเปนประโยชนแกคูกรณีท้ังสองฝายมากกวาการท่ีมุงจะใหผูกระทำความผิด
อาญาตองถูกลงโทษจำคุก ซึ่งนอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนแกคูกรณีแลวยังเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐในการดูแลนักโทษเหลานั้นอีกดวย  

ดังนั้น เพื่อใหโอกาสแกผูกระทำความผิดไดกลับตัวกลับใจเปนคนดีของสังคม
โดยไมตองถูกฟองรองดำเนินคดีอาญาใหตองมีมลทินติดตัว และเปนการปองกัน
ไมใหมีการนำคดีอาญาทีเ่ปนความผิดเล็กนอยเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล
มากจนอาจกอใหเกิดปญหาคดีลนศาลดังเชนปจจุบันนั้น “สารพันปญหากฎหมาย” 
จึงใครขอนำเสนอเรื่อง “มาตรการชะลอการฟอง : ทางเลือกและโอกาสของ
ผูกระทำผิดอาญา” เพ่ือใหไดทราบและมีความรูความเขาใจถึงหลักการชะลอการฟองคดี
อาญาวามีหลักเกณฑและเงื ่อนไขอยางไร มีมาตรการใดบางทีจ่ะนำมาใชลงโทษ
ผูกระทำความผิดโดยไมตองมีการฟองเปนคดีอาญาตอศาล ดังนี้ 

บทนำ
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๑. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
    จากสภาพของสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความสลับซับซอน
มากย่ิงขึ้นจากสังคมกระแสยุคโลกาภิวัตน และจำนวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนอยาง
รวดเร็วน้ัน เปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย จนเปนผล
ทำใหมีคดีลนศาลและมีจำนวนผูตองโทษที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจำเปนจำนวน
มากจนแออัดลนเรือนจำ  อันเปนอุปสรรคตอการบริหารงานของเรือนจำ 
ไมวาจะในดานการควบคุมตัวนักโทษ หรือการฝกอบรมใหแกผูตองขังในเรือนจำ 
การสิ้นเปลืองงบประมาณ จากการที่ทางราชการจะตองกอสราง
อาคารที่คุมขัง และการเลี้ยงดูใหเพียงพอกับจำนวนนักโทษที่มี
จำนวนเพ่ิมมากข้ึนในทุกป ประกอบกับการกระทำความผิดทาง
อาญาของคดีนั้นเปนเพียงความผิดเล็กนอย ซึ่งผูเสียหายและ
ผูตองหาสามารถท่ีจะตกลงหรือยอมความกันได จึงไมควรฟอง
ผูกระทำความผิดใหเปนคดีรกโรงรกศาล เปนตน

  ดวยเหตุดังกลาว จึงสมควรกำหนดใหมีวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อนำมาใชเปนมาตรการลงโทษผูกระทำ
ความผิดแทนการฟองคดีตอศาล ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสผูกระทำผิดไดกลับตัวกลับใจ
และกลับคืนเขาสูสังคมไดโดยไมเปนการเสื่อมเสียสถานะทางสังคมที่มีอยูแตเดิม 
และเพื่อเปนการแกไขปรับปรุงความประพฤติของเขาในการอยูรวมกับสังคมใหเปน
ไปในทางท่ีดีขึ้น โดยไมตองถูกลงโทษจำคุก โดยตระหนักถึงผลเสียของการลงโทษ
จำคุกซึ่งนอกจากจะไมเกิดประโยชนแกฝายใดแลวยังกอใหเกิดปญหาตามมา
อีกมากมาย โดยหนึ่งในวิธีการที่จะนำมาใชแกไขปญหาก็คือ มาตรการชะลอการฟอง 
โดยการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติแทนการฟองคดีอาญาในชั้นของ
พนักงานอัยการ กอนที่จะมีการฟองผูตองหาตอศาล เพื่อใหผูตองหาปฏิบัติ
แทนการฟองคดี และใชเปนมาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทำผิดบางประเภท 
เชน บุคคลท่ีมีประวัติความประพฤติดี ไดกระทำความผิดเปนครั้งแรก และเปน
ความผิดเลก็นอย หรอืกระทำความผิดโดยมิไดเจตนา ทัง้นี ้ใหเปนดลุพนิจิของพนักงาน
อัยการวาจะสั่งฟองหรือไมฟองผูกระทำความผิดน้ันหรือไม โดยคำนึงถึงความจำเปน
และประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการฟองคดีนั้น 

 
๒.  ความสำคัญและวัตถุประสงคของมาตรการชะลอ

การฟองคดีอาญา
   มาตรการชะลอการฟอง มวีตัถปุระสงคหลกัประการหน่ึง คอื การแกไข

ฟนฟผููกระทำความผิดทีมิ่ใชการกระทำผิดตดินสิยั หรอืผูกระทำผิดอาญาท่ีไมมจีติใจ
ชั่วราย หรือไมมีลักษณะเปนอาชญากร ใหสามารถกลับตนเปนคนดีของสังคมและ
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เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศ เมื่อผูกระทำความผิดไดกลับตัวภายใต
สภาพสังคมทีเ่ปนอยูตามปกติโดยมิไดแยกตัวออกจากสังคม ยอมไดรับการแกไข
ฟนฟูเปนบุคคลทีม่ีคุณคาและกลับมาชวยพัฒนาสังคมได การใหโอกาสผูกระทำ
ความผิดไดกลับตัวภายใตสภาพสังคมทีเ่ปนอยูตามปกติยอมเกิดผลดีตอครอบครัว
และสังคมมากกวาการฟองคดีตอศาล

  แมปจจบุนัมผีูกระทำความผดิอาญาเปนจำนวนมาก ท่ีกระทำความผดิ
โดยมิไดเกิดจากผูกระทำผิดมีเจตนาช่ัวรายเสมอไป แตอาจเกิดจากสภาพความจำเปน
หรือรูเทาไมถึงการณ จึงกระทำความผิดไป ประกอบกับเมือ่พิจารณาจากประวัติ 
ความประพฤติ การศึกษา อาชีพ สภาพแวดลอม และฐานะในสังคมของบุคคล
ดังกลาวแลวถือวาบุคคลนั้นเปนคนดีในสังคม และบางคนไดทำประโยชนใหกับ
สังคมมาแลวมากมาย แตอาจไดกระทำผิดกฎหมายดวยสาเหตุบางประการ 
หรอืความผิดบางประเภท เชน กระทำโดยประมาท หรอืการกระทำท่ีมสีาเหตมุาจาก
ผูอื่น เชน การปองกันเกินสมควรแกเหตุ การกระทำความผิดดวยความจำเปน 
บันดาลโทสะ หรือการกระทำความผิดเนื ่องจากสภาพแวดลอมชักนำ เชน 
เพราะความยากจนเหลือทนทาน เปนตน๑ ซึ่งการจะฟองคดเีพื่อลงโทษผูกระทำผดิ
ดังกลาว นอกจากจะไมเปนผลดีแกชีวิตและอนาคตของผูกระทำความผิดแลว 
ยังไมเปนผลดีแกสังคมดวย เพราะผูกระทำความผิดจะตองเสียประวัติ ไดรับ
ความกระทบกระเทือนตอจิตใจอยางรนุแรง ทำใหมคีดตีดิตวัสงผลเสยีตออนาคตได 
และการลงโทษจำคกุผูกระทำผดิดงักลาวจะเปนการทำลายสถานะทางสงัคมของเขา
อยางรายแรง แมบางกรณีศาลอาจรอลงอาญาให แตบคุคลนั้นกจ็ะมปีระวตัอิาชญากร
ติดตัวไปตลอดชีวิต นอกจากนี้แลวการฟองคดีเพื่อลงโทษผูกระทำผิดไมเปนผลดี
ทั้งแกคูกรณีและรัฐเพราะตองเสียเวลาและคาใชจายในการดำเนินคดี ที่สำคัญการ
ลงโทษผูกระทำผิดดังกลาวไดผลในทางปองกันและปราบปรามอาชญากรรมนอยมาก 
ดังนั้น จึงควรใหผูกระทำผิดไดมีโอกาสกลับตัวเปนคนดีของสังคมอีกครั้งหนึ่ง และ
เพื่อเปนการแกไขปรับปรุงความประพฤติของเขาในการอยูรวมกับสังคมใหเปนไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยนำวิธีชะลอการฟองมาใชแทนการฟองคดีตอศาล  

 
๓. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการชะลอฟองคดีอาญาตามราง

พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... ๒
วิธีการชะลอการฟองเปนการเปดโอกาสใหผูตองหามีโอกาสไดรับความ

ชวยเหลือในชั้นอัยการซึ่งจะเปนผลดีแกตัวผูตองหามากกวาในชั้นศาล การชะลอ

  ๑อัครวิทย  สุมาวงศ “โครงการชะลอการฟองกับขอทักทวงและขอยุติ” สำนักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม. 
หนา ๕๑ - ๕๒. หองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม. http://www.library.coj.go.th   
     ๒รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ 
ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓.
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การฟองจึงเปนรูปแบบหนึ่งที่สำคัญในการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลซึ่งรัฐควรให
ความสำคญัและสนบัสนนุอยางเตม็ที ่การใชมาตรการชะลอการฟองจงึควรมมีาตรการ
ที่ชัดเจนแนนอนเพ่ือประโยชนแกทุกฝาย โดยความผิดที่จะชะลอการฟองได จะตอง
เปนความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป 
และหากมีโทษปรับดวย โทษปรับนัน้ตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่พนกังานอัยการ
อาจพิจารณาและมีคำสั่งใหชะลอการฟองได เมื่อปรากฏเหตุดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูตองหาไมเคยไดรับการชะลอการฟอง กักขัง กักกัน หรือไดรับโทษ
จำคุก หรือรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมากอน 

  (๒) ผูตองหารับสารภาพและรองขอใหมีการชะลอ
การฟองกอนที่พนักงานอยัการจะยื่นฟองคดีตอศาล และ

  (๓) ผูเสียหายทุกคนยินยอมใหมีการชะลอการฟอง
เวนแตผูเสยีหายบางคนไมปรากฏตวัในขณะทีม่กีารชะลอการฟอง
และผูเสียหายที่ปรากฏตัวยินยอมใหมีการชะลอการฟอง๓

  ทัง้นี ้เมือ่พนกังานอัยการพิจารณาแลวเหน็วาผูตองหา
อาจกลับตนเปนคนดีได และผูเสียหายไดรับการชดใชหรือ
เยียวยาความเสียหายตามสมควร และการชะลอการฟองคดีจะเปนประโยชนตอ
อนาคตของผูตองหาและตอผูเสียหายมากกวาการพจิารณาลงโทษ พนกังานอยัการ
อาจมีคำสั่งใหชะลอการฟองได โดยการจะมีคำสั่งใหชะลอการฟองหรือไมนั้น
พนักงานอัยการอาจพิจารณาจากประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ สิ่งแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี 
การบรรเทาผลรายแหงคดี การรูสึกถึงความผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหาย 
ความยินยอมของผูเสียหาย ตลอดจนเหตุผลอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
หากพนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวาควรชะลอการฟองก็ใหมีคำสั่งชะลอการฟอง 
หากเห็นวาไมสมควรชะลอการฟองก็ใหพนักงานอัยการดำเนินการฟองคดีตอไป 

  ในระหวางที่พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองนั้น พนักงานอัยการ
อาจกำหนดใหผูตองหาอยูภายใตการควบคุมความประพฤติ ดังตอไปนี้คือ๔

  (๑) ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคมุประพฤติ หรอือาสาสมคัรคมุประพฤติ
เปนครั้งคราว เพื่อบุคคลดังกลาวจะไดสอบถาม แนะนำ ชวยเหลือหรือตักเตือน
ตามที่เห็นสมควร

  (๒) จัดใหผูตองหากระทำกิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน
ตามที่พนักงานคุมประพฤติ และผูตองหาเห็นสมควร

ป ป โ  

   ๓รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕.
  ๔รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔.
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  (๓) ใหฝกหัดหรือทำงานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
  (๔) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด อันอาจนำไปสูการ

กระทำผิดในทำนองเดียวกันอีก
  (๕) ใหไปรับการบำบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือ

การเจ็บปวยอยางอื่น ใหเขาไปรับการอบรมในหลักสูตรทีเ่กี ่ยวกับการปรับปรุง
พฤติกรรมหรือพัฒนานิสัย ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กำหนด

  (๖) ใหแสดงความสำนึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง 
โดยการชดใชคาเสียหายหรือการกระทำอื่นใดตามความเหมาะสม

  (๗) เงื่อนไขอ่ืน ๆ  ตามท่ีเหน็สมควรเพื่อแกไขฟนฟหูรอืปองกนัมิใหผูตองหา
กระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีก

  เมื่อไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติครบถวนแลว หรือมีเหตุ
ขดัของจนไมอาจปฏบิตัติามเงื่อนไขได อันมใิชเกดิจากความผดิของผูตองหา ใหพนักงาน
อัยการสัง่ยุติการดำเนินคดี และใหสิทธินำคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไป แตหาก
ปรากฏวาผูตองหาจงใจไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติหรือเงื่อนไขอื่น
ทีพ่นักงานอัยการกำหนด หรือพฤติการณทีเ่กี่ยวกับการคุมประพฤติของผูตองหา
เปล่ียนแปลงไป พนักงานอัยการอาจเรยีกผูตองหามาชี้แจง หากพนักงานอัยการเหน็วา
ผูตองหาไมปฏิบัติตามเงื ่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
พฤติการณทีเ่กี่ยวกับการคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไปจนไมอาจแกไขไดอันเกิดจาก
ความผิดของผูตองหา ใหพนักงานอัยการดำเนินคดีอาญาตอไป แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ
ผูเสียหายที่จะฟองคดีดวยตนเอง

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองแลว ถาผูตองหาถูกขัง
อยู โดยคำสัง่ศาล ใหพนักงานอัยการจัดใหมีการยืน่คำรองขอใหปลอยผู ตองหา 
หากผูตองหาไดรบัการปลอยชั่วคราวโดยมสีญัญาประกัน ใหสญัญาประกันน้ันสิ้นสดุลง 
และเมือ่พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองแลว ผูเสียหายจะฟองคดีเองมิได 
จนกวาพนักงานอัยการจะมีคำสั่งใหดำเนินคดีตอไป หากผูเสียหายไดฟองคดีอยูกอน
แลวก็ใหศาลสั่งจำหนายคดีนั้นเสีย 

๔. มาตรการชะลอการฟองคดีอาญา
  การชะลอการฟองเปนขั ้นตอนหนึ่งในการสั ่งคดีของพนักงานอัยการ 

โดยเมือ่พนักงานอัยการพิจารณาตามกฎเกณฑทีก่ฎหมายกำหนดไวแลว เห็นวายัง
ไมสมควรฟองผูกระทำความผิดนั้น ก็จะดำเนินการชะลอการฟอง เพื่อรอฟงผล
เกี ่ยวกับความประพฤติของผู นั ้น เมื ่อครบกำหนดเวลาแลวไมปรากฏวาผู นั ้น
กระทำผิดอีก หรือไมผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติ ก็จะออกคำสั่งไมฟองคดี 
แตถาระหวางนัน้ไดกระทำผิดอีก ก็จะระงับการชะลอการฟอง และออกคำสั่งฟอง
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คดีนั้นตอศาลตอไป โดยกอนที่พนักงานอัยการมีคำสั่งชะลอฟอง จะพิจารณาถึง
ประวัตแิละความประพฤติของผูตองหา ลกัษณะของความเสียหายท่ีเกดิตอสงัคมและ
สิ่งแวดลอม ความยินยอมของผูเสียหาย ความประสงคของผูตองหาที่จะปฏิบัติตาม
เงือ่นไขคุมประพฤติ ทัง้ทีเ่ปนเง่ือนไขท่ัวไปและเง่ือนไขพิเศษ โดยมุงทีจ่ะใหผูกระทำผิด 
รบัผดิชอบในการจดัการแกไขและปองกนัมใิหเกดิปญหาซำ้อกี รวมถงึการเยยีวยาฟนฟู
ความเสียหายดวย  

  มาตรการชะลอการฟอง จงึเปนมาตรการหน่ึงทีน่ำมาใชในการแกไขปญหา
การกระทำความผิดอาญาท่ีไมรายแรงของผูกระทำความผิดซึ่ง
ไมใชอาชญากร และรูสำนึกในการกระทำความผิดและพรอมที่
จะรับการแกไขฟนฟู ซึ่งกฎหมายมุงที่จะบรรเทาผลรายใหแก
ผูกระทำความผิดอาญา โดยมิไดแยกวาจะตองเปนความผิดตอ
สวนตัว หรือคดีที่รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย ดังนั้น คดีที่จะชะลอ
การฟองไดจงึไมควรแบงแยกวาเปนความผดิตอสวนตวัหรือความ
ผิดตอรัฐเทานั้น แตควรพิจารณาจากความหนักเบาของคดีนั้น ๆ 
เปนหลัก ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม และการที่ผูตองหาจะเขาสูมาตรการชะลอการฟองไดนั้น จะตองเปนไปดวย
ความสมัครใจและยินยอมของผูตองหา โดยใหมีการรองขอตอพนักงานสอบสวนหรือ
พนกังานอยัการ และกระบวนการชะลอการฟองนัน้ควรมกีำหนดระยะเวลาไมเกนิ ๒ ป 
แตไมเกินอายุความในแตละฐานความผิด ทั้งจะตองเปนไปโดยเสมอภาคมีความ
เทาเทียมกันในการปฏิบัติตอผูตองหา ไมวาผูตองหาน้ันจะมีอาชีพ หรือฐานะเชนไรก็จะตอง
ผานข้ันตอนของพนักงานอัยการ พนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานเจาหนาที่อื่นที่
ยินยอมใหผูตองหาอยูในความดูแล และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเสมอภาค
เทาเทียมกัน๕ และมาตรการชะลอการฟองน้ันควรใชในคดีความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท 
หรอืความผดิทีม่อีตัราโทษจำคกุอยางสงูไมเกนิ ๕ ป และผูตองหาตองไมเคยไดรบัโทษ
จำคุกมากอน เวนแตเปนโทษจำคุกที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

บทสรุป
มาตรการชะลอการฟอง เปนวิธีการหนึ่งที่เปนการลดปญหาคดีขึ้นสูศาล

อยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ที่ควรจะนำมาใชกับผูกระทำความผิดหรือผูตองหา
เพื่อใหกลับสูสังคมไดโดยไมมีมลทินติดตัว แตอยางไรก็ตามภายใตขั้นตอนและวิธีการ
ดังกลาวยอมตองมีการควบคุมการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ เนื่องจากการสั่ง
ชะลอการฟองเปนอำนาจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ ดังนั้นในการใช

  ๕ชาตรี สุวรรณิน,“ชะลอการฟอง” สาระนิพนธ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
http://www.comepee.com/chatree.art3.html

 ป ไป 
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ดุลพนิิจส่ังใหชะลอการฟองของพนักงานอัยการจำเปนตองมีขอบเขตในการใชดลุพนิจิ 
โดยพิจารณาถึงปจจัยในดานตาง ๆ ของผูกระทำผิด ลักษณะของการกระทำผิด 
ตลอดจนผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสังคมโดยสวนรวม ท้ังในดานเศรษฐกิจและความม่ันคง
ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และควรจะตองมรีะบบตรวจสอบการใชดุลพินิจทีม่ี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ มิฉะนั้นแลวการกำหนดมาตรการชะลอ
การฟองเพื่อแกไขปญหาการฟองคดีอาญาทีเ่ปนความผิดเล็กนอยนั้นคงจะไมเกิดผล
ในทางปฏิบัติแตขณะเดียวกันจะกลับกลายเปนการสรางปญหาใหกับสังคม 

ดังน้ัน หากมาตรการชะลอการฟองซึ่งเปนมาตรการกอนท่ีจะฟองผูกระทำผดิ
ตอศาลไดดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการทีถู่กตองแลว ยอมเกิดความคุมคาทาง
เศรษฐกิจชวยลดคาใชจายของภาครัฐ ประหยัดงบประมาณแผนดินรวมทัง้คาใชจาย
ของคูกรณีจึงเปนมาตรการทีม่ีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะของประเทศ
ในปจจุบัน ทัง้มีความยืดหยุนตอสถานการณในอนาคต เกิดแรงผลักดันใหทุกองคกร
ในกระบวนการยุตธิรรมไดปรบัตวัเพื่อแสวงหาแนวทางและวิธกีารใหมท่ีสามารถนำไป
พัฒนากระบวนการยุติธรรมอยางตอเนื่องใหไดมาตรฐานมีประสิทธิภาพและเปน
ที่ยอมรับของสังคมสืบตอไป

เอกสารอางอิง
• ชาตรี สุวรรณิน,“ชะลอการฟอง” สาระนิพนธ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๕ http://www.

comepee.com/chatree.art3.html. 
• ภูมิชาย ทานัธยพงศ “มาตรการตรวจสอบการสั่งชะลอการฟอง” วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. ๒๕๕๐. 
• พรีศกัดิ์ ศรสุีพล “การชะลอฟอง” งานวจิยัหลกัสตูรผูบรหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู วทิยาลยัการยุตธิรรม 

สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.
• อัครวทิย สุมาวงศ “จะชะลอการฟองกนัจรงิหรอื” สำนกังานสงเสรมิงานตลุาการ กระทรวงยุตธิรรม หองสมดุ

อิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม. http://www.library.coj.go.th   
• รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....  
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ถาประโยชนของประชาชนเปนใหญแลว นั่นแหละคือ ประชาธิปไตย
 

ในคณะสงฆที่เรียกวามีประชาธิปไตยนี้ ก็มุงหมายถึงประโยชนของ

สงฆเปนใหญ ไมใชวาเอาบุคคลทุกคนมารวมกันเปนใหญ ซึ่งมันทำไมได 

แมจะมีผูแทนมันก็ยังทำไมได เพราะวาผูแทนก็โกงได ผูเลือกผูแทนมันก็โกงได 

ฉะนั้นเราจึงไมไดผูที่ประกอบไปดวยธรรมะ ที่ทำหนาที่นี้ แตทีนี้มาตั้งความมุงหมาย

กันเสียใหมวา ใครก็ได ใครจัดก็ได คนเดยีวก็ได หลายคนก็ได จัดไปในทาง

ที่ใหประโยชนของประชาชนเปนใหญ ดังนั้นเราจึงพบประชาธิปไตยแปลก ๆ 

แตโบราณกาล โบราณกาลโนน วาเขามีการจัดชนิดประโยชนของ

ประชาชนเปนใหญ โดยเฉพาะพระราชา ที่เรียกวาผูทรงทศพิธราชธรรม 

ผูประกอบไปดวยทศพิธราชธรรมนั้น เขาจะจัดทุกอยางใหเปนไปในทางที่เรียกวา

ประโยชนของประชาชนเปนใหญ พอพูดวาเผด็จการ ๆ มันก็หมายถึงเผด็จการ

ทุรราชไปเสียหมด นั่นมันคนโง คำวาเผด็จการไมจำเปนจะตองเปนของทุรราช 

เปนของพระราชาที่ดี ที่จดัประโยชนของประชาชนเปนใหญ แตใชวิธีเผด็จการ 

คือใหมันรวดเรว็ ใหมันเฉียบขาด ใหมันถูกตอง ฉะนั้น เผด็จการอยาถูกมอง

วาเปนสิ่งเลวราย ถามันเปนเผด็จการของผูมีปญญากรุณาแลว มันยิ่งประเสริฐ 

เผด็จการนั่นแหละมันคุมกะลาหัวของคนเปนอันมากอยู คือเผด็จการของพอแม 

เผด็จการของครูบาอาจารย กระทั่งวาเผด็จการของ

พระราชาผูทรงทศพิธราชธรรม

 (ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ  แสงทอง น. ๓๖)

๑๕๔
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ปจจุบันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของประเทศไทยมีจำนวนมากกวา ๓๕๐ ฉบับ 
ทีไ่ดบัญญัติใหการกระทำอันเปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายเปนความผิดอาญา ในขณะที่เนื้อหา
สาระของกฎหมายเปนจำนวนไมนอยที่ไดมีการกำหนดหลักการในลักษณะเปนความสัมพันธของ
เอกชนเปนหลัก หรือเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเองและไมมีผลกระทบตอสังคมโดยตรงหรือ
มีผลกระทบนอยมาก เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการคา เปนตน๑ หรือคดี
หมิ่นประมาท ซึ่งในระยะหลังไดถูกนำไปใชเปนเครื ่องมือของนักการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ในการดำเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญากับสื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เพื่อปดกั้น
การแสดงความคิดเห็นหรือกลั่นแกลงเรียกรองคาเสียหายอยางไมสมเหตุสมผล ซึ่งขอพิพาทตาง ๆ 
ดังกลาวนาจะสามารถใชกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของกฎหมายละเมิดและกฎหมายสัญญา
ในการระงับขอพิพาทได๒ สงผลทำใหรัฐตองใชบุคลากรตลอดจนงบประมาณในการดำเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายตาง ๆ เปนจำนวนมากในแตละป 

ดงันั้น คอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบบันี้ จึงขอเสนอเรื่อง “บทวเิคราะหความเหมาะสมในการ
ใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ” ทั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรบัผดิและการลงโทษ และสภาพปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย โดยในที่นี้
ไดทำการวิเคราะหถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ ดังนี้ 

¹ÒÂºÃÃËÒÃ  ¡ÓÅÒ
¹Ôμ Ô¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทวิเคราะหความเหมาะสมในการ
ใชโทษทางอาญากบัความผดิเลก็นอย
หรือความผิดลหุโทษ

 ๑ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการศกึษาวจิยั เรื่อง โทษทางอาญาทีม่ผีลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, [Online] แหลงท่ีมา ฐานขอมูลรายงานการวิจัยสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (http://www.nesac.go.th/document/show06.php?did=06110008, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๔). 
  ๒ สมเกยีรต ิต้ังกจิวานชิย ในการสมัมนาทางวชิาการเรื่อง “กระบวนการยติุธรรมที่ประชาชนเขาถงึได (Justice for All, All for 
Justice)” จดัโดย กระทรวงยตุธิรรม เมื่อวนัพฤหสับดท่ีี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนชั่น เซน็เตอร ชัน้ ๔ โรงแรมรามาการเดนส 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรงุเทพมหานคร.

บทวิเคราะหความเหมาะสมในการ
ใชโทษทางอาญากบัความผดิเลก็นอย
หรือความผิดลหุโทษ
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๑. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดและการลงโทษ๓

 เม่ือมีการกระทำความผิดเกดิขึ้น ความรบัผดิของผูกระทำความผดิน้ันอาจแบงออกไดเปน 
๒ ประเภท คือ ความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพง “ความรับผิดทางอาญา” จะเกิดขึ้น
เมือ่มีการกระทำอันเปนการกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือตอผลประโยชนรวมกันของคนในสังคม ความรับผดิทางอาญามีวัตถุประสงคเพื่อลงโทษ (Punish) 
ผู กระทำความผิด โดยเจาหนาทีข่องรัฐจะเปนผู ดำเนินการเพื ่อใหไดมาซึ ่งตัวผู กระทำความผิด
และเปนผูลงโทษผูกระทำความผดิ ทัง้นี ้ไมวาจะมผีูไดรบัความเสยีหายโดยตรงจากการกระทำความผดิน้ัน
หรือไมก็ตาม “สวนความรับผิดทางแพง” มีวัตถุประสงคเพื่อชดใชความเสียหาย (Compensate) 
ใหแกผูไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำนั้น๔ ความรับผิดทางแพงจึงเปนการเยียวยา
ผูเสียหาย มิใชการลงโทษ ดังนั้น เมือ่กลาวถึงการลงโทษจึงเปนทีเ่ขาใจกันโดยทัว่ไปวาหมายถึง
การลงโทษทางอาญา

 

    การพิจารณาวาการกระทำใดควรมีความรับผิดทางอาญาและตองถูกลงโทษนั้น แนวคิด
ดั้งเดมิ (Moral Wrongness Approach) เหน็วาตองเปนการกระทำท่ีผดิศลีธรรม (Moral wrongness) 
เทานัน้ ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีขอโตแยงวาการกระทำทีจ่ะมีความรับผิดทางอาญาไดจะไมรวมถึง
การกระทำทีเ่ปนเพียงการฝาฝนผลประโยชนรวมกันของคนในสังคมทีย่ังไมชัดเจนวาสังคมจะเห็นวา
การกระทำน้ันผิดศลีธรรมหรอืไม นอกจากนี้ กฎเกณฑทางศลีธรรมเบี่ยงเบนไดงายเนื่องจากเปนเรื่องของ
อารมณความรูสึก มิใชเหตุผลของเรื่องอยางแทจริง โดยผลของขอโตแยงดังกลาวประกอบกับความ
เฟองฟูของแนวความคิดมนุษยนิยม (Humanitarianism) ซึ่งถือวาสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล 
(Individual autonomy) เปนสิ่งที่มิอาจลวงละเมิดได จึงทำใหแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา
เปล่ียนแปลงไป โดยเห็นวา การกระทำท่ีเปนปฏปิกษตอสทิธหิรอืเสรภีาพ หรอืท่ีเปนอนัตรายตอบคุคลอื่น
เทานั้นที่เปนความผิดอาญา (Harms to Others’ Approach) ซึ่งแมแนวคิดนี้จะสามารถแกไขปญหา
การนำอารมณความรูสึกของคนในสังคมมาเปนเครื่องมือในการกำหนดความรับผิดอาญาได แตก็ยัง
ไมสามารถแกไขปญหาทั้งหมดได โดยหากถือตามแนวคิดนี้อยางเครงครัดแลวจะไมสามารถกำหนดให
ผูกระทำการบางอยางมีความรับผิดอาญาได โดยเฉพาะอยางย่ิงการกระทำท่ีไมเปนอันตรายตอบคุคลอื่น

ความรับผิดทางอาญามีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษ (Punish) 
ผ ู กร ะทำความผ ิด  โดย เจ าหน าท ีข่อง รัฐจะ เป น
ผู ดำเนินการเพื ่อใหไดมาซึง่ตัวผู กระทำความผิดและ
เปนผูลงโทษผูกระทำความผิด ทั้งนี้ ไมวาจะมีผูไดรับ
ความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดนั ้น
หรือไมก็ตาม

   ๓ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ, รายงานการศึกษาและขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ
ในการกำหนดโทษอาญา, (มีนาคม ๒๕๔๗) [Online] แหลงท่ีมา (http://www.lawreform.go.th, สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔). 

๔ K Mann, Punitive Civil Sanctions : The Middleground between Criminal and Civil Law, Yale Law 
Journal, Vol. ๑๐๑ (๕), ๑๙๙๒, pp. ๑๗๙๕-๖.

๑. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดและการลงโทษ๑. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดและการลงโทษ๓๓๓

ความรับผิดทางอาญามีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษ (Punish) 
ผ ู กร ะทำความผ ิด  โดย เจ าหน าท ีข่อง รัฐจะ เปน
ผู ดำเนินการเพื ่อใหไดมาซึง่ตัวผู กระทำความผิดและ
เปนผูลงโทษผูกระทำความผิด ทั้งนี้ ไมวาจะมีผูไดรับ
ความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดนั ้น
หรือไมก็ตาม
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แตอาจเปนอันตรายตอตัวผูกระทำเองและมีผลกระทบทางออมตอสังคมสวนรวม เชน การขับขี่
รถจักรยานและรถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัย หรือผูขับรถยนตที่ไมรัดเข็มขัดนิรภัย เปนตน

ตอมา แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นวา ควรใช 
“ความสงบเรียบรอยของสังคม” เปนเกณฑในการพิจารณาวาการกระทำใดสมควรมีความรับผิด
อาญา (Community Welfare Approach) ตามแนวคิดนี้ การกระทำทีม่ีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้นทีเ่ปนความผิดอาญา แนวคิดนี้เปนการแกไขปญหา
ของแนวคิดดั้งเดิมและแนวคิดเกี่ยวกับการกระทำทีเ่ปนอันตรายตอผูอื่นได ทัง้ยังมีลักษณะพลวัตร
มากกวา กลาวคอื การกระทำใดที่สงัคมหนึ่งถอืวามผีลกระทบตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน อาจไมเขาลักษณะเปนการกระทำท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนในอีกสงัคมหน่ึงกไ็ด และการกระทำท่ีสงัคมถอืวามผีลกระทบตอความสงบเรยีบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในชวงเวลาหนึ่งอาจไมเปนการกระทำที่มีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในอีกชวงเวลาหนึ่งก็ได เชน เดิมกฎหมายไทยอนุญาตให
สูบฝนได แตตอมาถอืวาฝนเปนยาเสพตดิซึ่งหามเสพยและมไีวในครอบครอง เปนตน ซึ่งทำใหการกำหนด
ความรับผิดทางอาญาของการกระทำตาง ๆ สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของสังคม๕

  การลงโทษทางอาญานั้นเปนการลงโทษทีรุ่นแรงและกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
รางกาย และทรัพยสินของผูกระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาสมกับความรายแรงของ
การกระทำ (Retribution)๖ เพื่อดัดนิสัยของผูกระทำความผิด (Reformation) เพื่อปองปรามมิใหผูอื่น
เอาเปนเยีย่งอยาง (Deterrent) และเพื่อตัดผูกระทำผิดออกไปจากสังคมเปนการชั่วคราวหรือถาวร 
(Incapacitation)๗ จงึเปนท่ียอมรบักันโดยท่ัวไปวา โทษทางอาญาควรใชกบัการกระทำท่ีมผีลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น 

  ศาสตราจารย Herbert L. Packer แหงมหาวิทยาลยัแสตนฟอรด เสนอหลกัเกณฑในการ
กำหนดโทษทางอาญาซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางไวดังนี้๘

  (๑) คนสวนใหญในสังคมเห็นวาการกระทำนั้นคุกคามหรือเปนอันตรายรายแรงตอการ
อยูรวมกันของคนในสังคม โดยมลีักษณะเปนอาชญากรรมรายแรงทีม่ีผลกระทบตอความปลอดภัย
ของบุคคลและสังคม เชน การฆาผูอื่น การขมขืน การใชกำลังการประทุษราย การชิงทรัพย เปนตน

  (๒) การลงโทษทางอาญาตองทำใหการกระทำผิดนั้น ๆ ลดนอยลง
  (๓) การลงโทษทางอาญาตองไมทำใหพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคมตองลดนอยลง
  (๔)  หากเปนความผิดอาญาแลว จะสามารถบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

ทั้งนี้ โดยตองคำนึงถึงประสิทธิภาพในการสืบหาและจับกุมผูกระทำความผิดเปนสำคัญ

๕ Mark Findlay, Stephen Odgers and Stanley Yeo, Australian Criminal Justice, Oxford University Press 
Australia, ๑๙๙๘, pp. ๙-๑๒.

๖ Herbert L Packer, The Limit of the Criminal Sanction, Stanford University Press, ๑๙๗๘, pp. ๕๔,๑๑๗-๑๑๘.
๗ ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, กฎหมายอาญา : หลักและปญหา (พิมพครั้งที่ ๒), สำนักพิมพมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, ๒๕๒๘, 

หนา ๒๙๑-๒๙๒.
๘ Herbert L. Packer, supra note ๓, p.๒๙๖. 
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  (๕) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองมีประสิทธิภาพในการพิสูจนความผิดและลงโทษ
ผูกระทำความผิด โดยไมกอใหเกิดภาระแกการดำเนินกระบวนการจนเกินขอบเขตทัง้ดานคุณภาพ
และปริมาณ

  (๖) ไมมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวาการลงโทษทางอาญา

๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย๙

  ๒.๑ ไมมีหลักการพิจารณาวาควรใชโทษทางอาญาในกรณีใด
     โดยทีป่จจุบันประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑทีช่ัดเจนในการพิจารณาวาควรใชโทษ

ทางอาญาหรอืโทษทางปกครองในกรณีใด และไมมีแนวทางในการกำหนดอตัราโทษท่ีจะลงแกผูกระทำ
ความผิดอยางชัดเจน ประกอบกับผูรางกฎหมายสวนใหญยังคุ นเคยกับการลงโทษอาญา ทำให
ผูรางกฎหมายเลือกท่ีจะกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย ทั้งท่ีหลายเรื่องเปนความรบัผดิทางแพงระหวาง
เอกชนกับเอกชนซึ ่งไม ม ีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เชน การกำหนดใหการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการออกเช็คโดยไมมีเงินพอชำระหนี้
ตามเช็คมีความผิดอาญา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดใหเรื่องทีเ่ปนความสัมพันธระหวางรัฐ
กับเอกชนซึ่งไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการจัดทำ
บรกิารสาธารณะของรฐั เชน การกำหนดใหการชำระภาษีลาชาหรอืการตออายุใบอนุญาตลาชา เปนตน 
เปนความผิดอาญา การเลือกที่จะกำหนดโทษอาญาอันมีผลเปนการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพและชื่อเสียง
ของประชาชนโดยไมคำนึงถึงเนื้อหาของเรื่อง ความรายแรงของการกระทำความผิดทีม่ีตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ 
จึงเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ทั้งยังเปนชองทางใหเจาหนาที่ผูทุจริตใชโทษ
อาญาตามกฎหมายเปนเครื่องมือในการทุจริตดวย

  ๒.๒ การกำหนดอัตราโทษโดยไมคำนงึถงึความรนุแรงของการกระทำความผดิระหวาง
บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

่

ประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑทีช่ัดเจนในการพิจารณา
วาควรใชโทษทางอาญาหรอืโทษทางปกครองในกรณีใด 
และไมม ีแนวทางในการกำหนดอัตราโทษทีจ่ะลงแก
ผูกระทำความผิดอยางชัดเจน

  ๙ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ, รายงานการศึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ
ในการกำหนดโทษอาญา.

๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย่่ ๙๙๙

ประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑทีช่ัดเจนในการพิจารณา
วาควรใชโทษทางอาญาหรอืโทษทางปกครองในกรณีใด 
และไมม ีแนวทางในการกำหนดอัตราโทษทีจ่ะลงแก
ผูกระทำความผิดอยางชัดเจน
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     โดยท่ีกฎหมายบัญญตัใิหผูกระทำความผดิตองไดรบัโทษอาญา และกำหนดอัตราโทษ
ไวเพียงอัตราเดียว ขณะทีผู่กระทำความผิดเปนไดทัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนั้น นิติบุคคล
ทีก่ระทำความผิดจึงไดรับโทษเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งไมเปนธรรมตอผูกระทำความผิดซึ่งเปน
บุคคลธรรมดา เน่ืองจากนิตบุิคคลมศีกัยภาพท่ีกระทำความผดิและกอความเสยีหายตอสงัคมไดมากกวา
บุคคลธรรมดาเพราะมีความพรอมทั้งดานกำลังคน เทคโนโลยี และเงินทุน 

  ๒.๓ บทสันนิษฐานความผิดของผูแทนนิติบุคคล
      บทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับทีใ่หถือวาผู แทนนิติบุคคลตองรับผิดอาญา

ในการกระทำความผิดของนิติบุคคล เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรวมในการกระทำความผิดนั้น 
ไมชอบดวยบทสันนิษฐานความผิดของผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ที่บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด” 

๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือ
ความผิดลหุโทษ

  ความผิดลหุโทษ มีลักษณะที่สำคัญ คือ
  (๑) มีโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ๑๐

  (๒) แมกระทำโดยไมเจตนาก็เปนความผิด เวนแตตามบทบัญญัติความผิดนั ้นจะมี
ความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น๑๑

 (๓)  ผูใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ ไมตองรับโทษ๑๒

  (๔)  ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษ ไมตองรับโทษ๑๓

  (๕) ผูที่ถูกจำคุกในความผิดลหุโทษมาแลวและไปกระทำความผิดอื่นขึ้นอีก ไมหามที่ศาล
จะเปลี่ยนโทษจำคุกในคดีหลังเปนกักขัง ไมหามที่ศาลจะรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษ และไม
ใหนำความผิดลหุโทษมาบวกกับโทษที่กำหนดไวกอนหรือลงโทษที่รอไว๑๔

  (๖) ความผิดลหโุทษไมใชความผดิตอสวนตวัเมื่อพนักงานสอบสวนไดทำการสอบสวนแลว 
พนักงานอัยการยอมมีอำนาจฟองไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐๑๕

 โดยหลักเกณฑดังกลาว มีผลทำใหความผิดลหุโทษมีความหมายรวมไปถึงความผิด
ตามกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาอ่ืน ๆ  ท้ังหมดดวยท่ีมีระวางโทษไมเกินอตัราท่ีกำหนดไวในมาตรา ๑๐๒ 
ดวยเหตุนีใ้นปจจุบันความผิดลหุโทษจึงกระจัดกระจายอยูในกฎหมายตาง ๆ มากมายหลายรอยฉบับ 
สำหรบัในประมวลกฎหมายอาญาน้ัน ความผดิลหโุทษ ไดแก ความผดิท่ีไดบญัญตัไิวตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค ๓ ตั้งแตมาตรา ๓๖๗ ถึงมาตรา ๓๙๘  

  ๑๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๒.
  ๑๑ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๔.
  ๑๒ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๕.
  ๑๓ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๖.
  ๑๔ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๒๓ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘.
  ๑๕ ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอางอิง, (พิมพคร้ังท่ี ๒๓, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๖๒๑.

๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือ๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเลก็นอยหรือ๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือ
ความผิดลหุโทษความผิดลหุโทษความผิดลหุโทษ
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 ความผิดลหุโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย มีฐานะเปนความผิด
ทีถู่กจัดลำดับความสำคัญไวทายสุดไมวาในอดีตหรือปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากการใชโทษในระดับต่ำ 
การใชกระบวนพิจารณาทีเ่ครงครัดนอยกวาคดีอาญาทัว่ไป ตลอดจนการมีบทบัญญัติทีแ่สดงถึง
การยอมใหอภัยของสงัคมตอการกระทำที่เปนความผิดลหุโทษ๑๖

 เมือ่พิจารณาถึงการจำแนกลักษณะของความผิดและการบังคับใชความผิดลหุโทษ
จะเห็นไดวา ความผิดลหุโทษมักเปนความผิดทีม่ีลักษณะไมรุนแรงและเปนลักษณะของการกำหนดให
การกระทำบางอยางเปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ (Mala Prohibita) หรอืท่ีเรยีกวา ความผดิอาญา
เทคนิค ซึ่งจะเปนการนำเอาการกระทำที่ไมเปนความผิดในตัวเอง (Mala  Inse) มาพิจารณา โดยไม
คำนึงวาสิ่งนั้นเปนการขัดศีลธรรมอันดีหรือไม แตหากคำนึงถึงวาการกระทำใดก็ตาม หากมีลักษณะ
ขัดตอความสงบเรียบรอยยอมเปนความผิด จึงอาจกลาวไดวา การกำหนดใหความผิดลหุโทษ
เปนความผิดอาญาก็เพียงเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม 

 

   จากการศึกษาพบวา การใชโทษทางอาญากับความผิดลหุโทษมีวัตถุประสงคเพื่อ
การคุมครองสังคม ใหสังคมมีความสงบสขุเรยีบรอย โดยการใชกฎหมายอาญาเปนมาตรการควบคมุ
สงัคมอยางหน่ึง แตหากไดพจิารณาถงึลกัษณะของการกระทำความผดิลหโุทษ หรอืความผดิเลก็นอยแลว 
พบวาการกระทำความผิดลหุโทษสวนใหญเปนการกระทำความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ และไมรุนแรง
เหมือนกับการกระทำความผิดอาญาในภาคความผิด ทีม่ีลักษณะเปนการกระทำความผิดในทาง
ศีลธรรมอยางรุนแรง มีการตอบสนองจากชุมชนดวยความเกลียด ความกลัวและการดูถูกเหยียดหยาม
ตอการกระทำดงักลาว แตความผิดลหโุทษนั้นมลีกัษณะท่ีแตกตางกนัอยางเหน็ไดชดั คอื มีความไมรนุแรง 
แมจะมีลักษณะเปนการผิดศลีธรรมอยูบางก็ตาม ดังจะเหน็ไดจากลกัษณะของการกระทำ มีการแสดงถงึ
การใหอภัยของสังคมตอการกระทำเหลานั ้น กลาวคือ หากเปนกรณีพยายามกระทำความผิด
ในความผิดลหุโทษ กฎหมายก็ยกเวนโทษให หรือกรณีผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษก็ไมตองรับโทษ 
จึงเห็นไดวาการกระทำความผิดลหุโทษโดยแทจริงแลว ไมใชการกระทำทีรุ่นแรงและมีความสำคัญ
จนถึงขนาดทีจ่ะตองบัญญัติใหเปนความผิดอาญาและใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เครงครัด
กับการกระทำเหลานั้น

ความผิดลหุโทษมักเปนความผิดท่ีมีลักษณะไมรุนแรง
และเปนลักษณะของการกำหนดใหการกระทำบางอยาง
เปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ (Mala Prohibita) 
หรือท่ีเรียกวา ความผิดอาญาเทคนิค

  ๑๖ พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน, ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไวในประมวลกฎหมายอาญา ,วิทยานิพนธ
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖, หนา ๙๑-๙๒.

ความผิดลหุโทษมักเปนความผิดท่ีมีลักษณะไมรุนแรง
และเปนลักษณะของการกำหนดใหการกระทำบางอยาง
เปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ (Mala Prohibita) 
หรือท่ีเรียกวา ความผิดอาญาเทคนิค
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เกร็ดกฎหมายนารู

 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการลงโทษ จะพบวาในการกำหนดความผิด
ลหุโทษมีวัตถุประสงคเพื ่อการคุ มครองและปองกันสังคมโดยการขมขู ดวยการใชโทษทางอาญา
และการลงโทษผูกระทำความผิด เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข แตการที่จะใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
ของการลงโทษประการนี ้จะตองมคีวามหนกัของโทษที่เหมาะสม และการลงโทษจะตองมคีวามแนนอน
และรวดเร็ว ซึ่งหากวิเคราะหจากโทษของความผิดลหุโทษ พบวา “โทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน 
หรือโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เปนโทษท่ีไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการลงโทษเพ่ือการคุมครองสังคม ดวยเหตุผล ๒ ประการ คอื

 ๑) ในสวนของโทษจำคุกนั้นเปนโทษจำคุกระยะสั้น ซึ่งไดรับการทวงติงเปนอยางมากวา
ไมสมควรใช เนื่องจากไมเปนที่แนนอนวาไดตอบสนองวัตถุประสงคของการลงโทษในดานใด และยัง
กอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เนื่องจากระยะเวลาจำคุกสั้นเกินกวาทีจ่ะแกไขฟนฟูผูกระทำความผิด
ใหกลับตัวเปนคนดี แตก็นานพอที่จะตัดเขาออกจากหนาทีก่ารงานและครอบครัวได และสิ่งหนึ่งที่จะ
ติดตัวเขาเสมอไปไมวาระยะเวลาจำคุกจะสั้นเพียงใดก็ตาม คือ การถูกตราหนาวาเคยเปนผูตองโทษ 
อันมีผลตอการกลับคืนเขาสูสังคมและดำเนินชีวิตตอไปในสังคมของบุคคลผูนั้น

 ๒) สวนโทษปรับนั้น แมจะเปนโทษที ่นิยมใชสำหรับการกระทำความผิดเล็กนอย 
หรือความผิดลหุโทษ และไดถูกนำมาใชแทนโทษจำคุกระยะสั้น แตโดยเหตุทีล่ักษณะของการลงโทษ
เปนการบังคับเอากับเงิน ซึ่งคาของเงินไดเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ อัตราคาปรับทีก่ำหนด
ไวในกฎหมาย ถากำหนดไวต่ำมาก ๆ จะไมมีผลในดานปองกันมิใหมีการกระทำความผิดและไมกอให
เกิดประโยชนแตประการใด คาปรับทีไ่ดกำหนดไวสำหรับความผิดลหุโทษแตละฐาน ไดกำหนดไว
แตเมื่อครั้งประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา นับเปนเวลากวา ๕๐ ปมาแลว เมื่อคำนึงถึงภาวะ
ทางเศรษฐกิจและคาของเงินในปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก จึงมีความเปนไปได
มากวาอัตราคาปรับทีก่ำหนดไวจะไมใชปริมาณโทษที่เหมาะสมกับการกระทำที่ไดบัญญัติใหเปน
ความผิดหรือใหผลในดานการกระทำใหคนกลัวและยับยั้งไมกลาทำผิดในปจจุบัน๑๗

 นอกจากนี้ยังพบวาบทบัญญัติของความผิดลหุโทษบางความผิดนั้นมีความใกลเคียงกัน
หรือคลายกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดและความผิดตาม
พระราชบัญญัติตาง ๆ ทีม่ีโทษทางอาญา อาทิเชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙๑๘ กับ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาตรา ๓๕๑๙ หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๕๒๐ กับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

  ๑๗ เรื่องเดียวกัน , หนา ๑๐๑.
  ๑๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙ บัญญัติวา “ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ  ใหประกาศ ภาพโฆษณา หรอืเอกสารใด
ที่เจาพนักงานผูกระทำการตามหนาที่ปดหรือแสดงไว หรือสั่งใหปด หรือแสดงไว หลุดฉีกหรือไรประโยชน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
๕๐๐ บาท”.
  ๑๙ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ บัญญัติวา 
“หามมิใหผูใดกระทำดวยประการใด ๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรอืสิง่อืน่ใด ที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทำไวเพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได”.
  ๒๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๕ บัญญัติวา “ผูใดทำใหรางระบายน้ำ รองน้ำหรือทอระบายของโสโครก อันเปน
สิ่งสาธารณเกิดขัดของหรือไมสะดวก ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท”.

ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๖๑จุลนิติ
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓๒๑ เปนตน ซึ่งการบัญญัติ
ความผิดในลักษณะเชนนีท้ำใหเกิดความซ้ำซอนของกฎหมาย สงผลใหการบังคับใชกฎหมายอาจเกิด
ความผิดพลาดไดโดยงายและทำใหเกิดความไมเปนธรรม

๔. บทสรุป
 การลงโทษทางอาญานั้นเปนการลงโทษทีรุ่นแรงและกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 

รางกาย และทรัพยสินของผูกระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาสมกับความรายแรงของ
การกระทำ (Retribution) เพื่อดัดนิสัยของผูกระทำความผิด (Reformation) เพื่อปองปรามมิใหผูอื่น
เอาเปนเยีย่งอยาง (Deterrent) และเพื่อตัดผูกระทำผิดออกไปจากสังคมเปนการชั่วคราวหรือถาวร 
(Incapacitation) ดังนัน้ โทษอาญาควรใชกับการกระทำทีม่ีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น 

 อยางไรก็ตาม จากเหตุผลทีไ่ดนำเสนอไวในเบื้องตน จึงมีความเห็นวาการนำเอาโทษ
ทางอาญามาบังคับใชกับการกระทำความผิดลหุโทษ หรือความผิดเล็กนอยในประมวลกฎหมายอาญา 
เปนการใชโทษทางอาญาในทางท่ีเกนิขอบเขตหรอืไมเหมาะสมกับวตัถปุระสงคของการลงโทษ ลกัษณะ
ของการกระทำความผิดและมีปญหาดานการบงัคบัใชกฎหมาย จงึมีความเหน็วา ควรจะยกเลกิบทบญัญติั
ความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา และนำเอามาตรการทางปกครองหรือมาตรการทางบริหาร 
รวมถึงมาตรการทำงานบริการสังคมมาใชแทนการลงโทษทางอาญา อาทิเชน การใหเจาพนักงาน
มีอำนาจออกคำสัง่ใหกระทำการ ระงับการกระทำการ หรือแกไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทำผิด รวมถึงการใหอำนาจเจาพนักงานเรียกตัวผู กระทำความผิดมาอบรม ตักเตือน
และใหคำแนะนำในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งการนำมาตรการทางปกครองมาใชจะใหประสิทธิผล
ในการบังคับใชกฎหมายในความผิดลหุโทษ หรือความผิดเล็กนอยมีมากกวาการนำโทษทางอาญา
มาบังคับ เนือ่งจากขาดความยืดหยุ นในการนำมาตรการอืน่ทีเ่หมาะสมมาใชบังคับ๒๒ แตทั้งนี้
การยกเลิกความผิดลหโุทษในประมวลกฎหมายอาญา จะตองมีการแกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัติาง ๆ  
ที่มีความใกลเคียงหรือซ้ำซอนกับความผิดลหุโทษดังกลาว ใหมีความสอดคลองกันดวย 

  ๒๑ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
บัญญัตวิา “หามมิใหผูใดเทหรอืท้ิงกรวด หนิ ดนิ เลน ทราย หรอืเศษวตัถกุอสรางลงในทางนำ้ หรอืกองไว หรอืกระทำดวยประการใด ๆ  
ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ำ”.
  ๒๒ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โทษทางอาญาที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐.

ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๖๒ จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๖๓

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติมมมม...คคคคคคคค. -- กกก..พพ.. ๕๕

ความนำ
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (Kingdom of the Netherlands) 

เปนดินแดนแสนงามในทวีปยุโรปทีม่ีความสำคัญยิง่ในฐานะศูนยกลาง
ทางการคาและการขนสงของทวีป๑ ทัง้ยังไดชื่อวาเปน “เมืองหลวง
แหงกฎหมายระหวางประเทศ” ดวยเปนทีตั่ ้งของศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ (International Court of Justice) หรือที่เรียกกันวา 
“ศาลโลก” มาแลวหลายทศวรรษ ดงัท่ีผูเขยีนไดกลาวถงึไวในบทความ 
ชุด “ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ: The International Court 
of Justice” เปนจำนวน ๓ ตอนดวยกนั

ประเทศเนเธอรแลนดมีประวัติศาสตรในการสรางและขยาย
ชุมชน ท่ีอยูอาศยั และพื้นท่ีเกษตรกรรมควบคูไปกบัการจดัใหมรีะบบ
ปองกันภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก “อุทกภัย”เสมอมาหลายศตวรรษ
เพ่ือการดำรงอยูอยางย่ังยืน๒ และในปจจุบัน ประเทศน้ีไดพัฒนานโยบาย
และการดำเนนิยุทธศาสตรระดบัชาตโิดยอาศยัองคความรูและเครื่องมอื
ในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานวิศวกรรม และดานการจดัใหม ี
“กฎเกณฑทางกฎหมาย” เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ในโอกาสนี้ “หนาตางโลก: The Knowledge Windows” 
จึงขอนำเสนอขอมูลเกี ่ยวกับการจัดการอุทกภัยของประเทศ
เนเธอรแลนดในยุคแรกเพือ่เปนกรณีศึกษาสำหรับประเทศไทย
ที่อาจตองเผชญิภัยกบัพิบติัดังกลาวอกีในอนาคตอนัใกล ในบทความ
ชุด “The Windmill Flood Risk Management: การจัดการ
อุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดน
ที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล ดังนี้

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ�  »·ØÁÇÑ²¹�
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

“The Windmill Flood Risk Management: 
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” 
ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดนที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล

๑ กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ, ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (Kingdom of the Netherlands). [online] 
Available from : http://www.europetouch.in.th [13 Dec, 2011].

๒ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND URBANISATION” 
in document for International Symposium of Lowland Technology; September 14-16, 2006 in Saga, Japan, 
2006.
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สภาพปญหาทางภูมิศาสตร 
ประเทศเนเธอรแลนดมีปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีเอ้ือตอการเกิดอุทกภัยเปนอยางย่ิง โดยหากพิจารณา

ชื่อเรียกขานของประเทศนีแ้ลว ยอมเกิดความเขาใจในสภาพทางภูมิศาสตรของดินแดนแหงนี้ไดอยาง
ชดัเจนในสาระสำคญั เพราะคำวา “Netherland” นัน้ แปลความจากภาษาดัตชไดวาหมายความถงึ 
“Low Countries” หรือ “ดินแดนภาคต่ำ”๓ อนัเนื่องมาจากสภาพของแผนดนิถิ่นที่ต้ังของประเทศน้ี 
มรีะดับต่ำกวาระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level - MSL) ถงึ รอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด๔ 
และตั้งอยูติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ซึ่งหากไมมีการปองกันใด ๆ แลว พื้นที่กวารอยละ ๖๕ 
ของประเทศยอมจมอยูใตผืนน้ำอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได๕ ทัง้อาจกลาวไดวามีสภาพทางภูมิศาสตร

คลายคลึงกับกรุงเทพมหานครประการหนึ่ง คือ ตั้งอยู
ในเขตพืน้ที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta) ที่ใหญ
ที ่สุดในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป 
อนัเปนตำแหนงท่ีแมนำ้สายใหญของยุโรปถงึ ๓ สาย 
ไดแก แมน้ำไรน (Rhine) แมน้ำเมอรส (Meuse) 
แมน้ำเชลท (Scheldt) ไหลลงสูทะเลเหนือ๗  

นอกจากท่ีกลาวขางตนวา พ้ืนท่ีของประเทศ
เนเธอรแลนดมีระดับท่ีต่ำกวาระดับน้ำทะเลปานกลางแลว 
ภูมิประเทศบางสวนยังมีระดับต่ำกวาระดับน้ำเฉลี่ย
ในแมน้ำสายใหญเหลานั ้นอีกดวย อันเปนสาเหตุ
ประการหน่ึงท่ีทำใหประสบภาวะอุทกภัยซ้ำซาก อยางไร
ก็ตาม ปรากฏขอมูลวา พื้นที่เสี่ยงดังกลาวมีจำนวน
ประชากรอาศัยอยู มากกวาครึ ่งหนึ ่งของจำนวน
ประชากรทั้งหมดของประเทศ๘ ดังนั้น การบริหาร
จัดการความ เสี ่ย งและป อ ง กันอุ ทก ภัยจึ งมี
ความสำคัญยิ่งในฐานะที่เปนประเด็นสำคัญเกี่ยวแก
ประโยชนสาธารณะของราชอาณาจักรแหงนี้

๓ ทัศนียา โสภโณดร, “ประวัติศาสตรเนเธอรแลนด” ใน วารสารประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปที่ ๑ 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙) : หนา ๕๖.

๔ Sandra Junier, “ Innovative instruments and institutions in implementing the water framework 
directive Dutch case study: the WFD Explorer”, (April 19, 2010), p. 9.

๕ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND URBANISATION” 
in document for International Symposium of Lowland Technology; September 14-16, 2006 in Saga.

๖ Dutch Government, “National Water Plan 2009- 2015”, (Thieme Deventer, 2009), p. 67.
๗ Ibid., p. 174. and see Dutch Ministry of Housing, Spatial planning and the Environment, “Fifth 

Netherlands’National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate 
Change”, (December, 2009), p. 16.

๘ A.A. Olsthoorn and R.S.J. Tol, “Floods, fl ood management and climate change in The Netherlands”, 
(February, 2001), p. 6, 27. 
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การปรับตัวในอดีตของชาวดัตชตอปญหาอุทกภัย 
ในยุค ๖๐๐ ปกอนคริสตกาล ถึง ค.ศ. ๕๐๐ นั้น สันดอนทราย (Sand dunes) ที่กอตัว

ขึ้นตามธรรมชาติบริเวณ ๒ ฝงแมน้ำเปนสิ่งที่ชาวดัตชยุคโบราณใชเพื่อวัตถุประสงคในการอยูรอด
จากอุทกภัยเปนประการแรกในประวัติศาสตร โดยการต้ังถ่ินฐานปลูกสรางบานเรือนบนเนินสันดอนทราย
ซึ่งมีระดับพื้นทีสู่งกวาบริเวณอื่น อยางไรก็ดี แมเมือ่เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น ปริมาณน้ำในแมน้ำ
จะไหลบาลนเขาทวมบรเิวณดงักลาวกต็าม แตสนัดอนทรายน้ีกเ็ปนท่ีมาของการสรางกำแพงกั้นนำ้เพื่อ
ใหการปองกันอุทกภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคตอมา๙ 

ในชวงคริสตศตวรรษที ่๑๐ ชาวดัตชไดริเริ่มสราง กำแพงกั้นน้ำ (Dikes) และสะพานหิน
เพื่อใชเปนทาเรือและสามารถใชเปนคันกั้นขวางลำน้ำเพื่อลดการไหลบาอยางรุนแรงจากน้ำเหนือ 
อันกอใหเกิดอุทกภัย เชน ในชวงป ค.ศ. ๑๒๐๐ เกิดภาวะน้ำลนตลิ่งบอยครั้งอันเนื่องมาจากการตัดไม
ทำลายปาในประเทศเยอรมนี ตอมาในคริสตศตวรรษที ่๑๒ และ ๑๓ ไดมีวิวัฒนาการในการบริหาร
จัดการระบบปองกันอุทกภัยมากขึ้น โดยการสรางกำแพงกั้นน้ำลอมพื้นทีลุ่ มแมน้ำอยางแพรหลาย 
และสูบน้ำออกจากพื้นท่ีน้ำทวมขงัจนเกดิเปนแผนดนิใหม (Polders) ท้ังในครสิตศตวรรษท่ี ๑๔ ยังไดมกีาร
คิดคนการเปลี่ยนเสนทางไหลของแมน้ำสายหลักบางสายอีกดวย๑๐ 

ตอมา ในครสิตศตวรรษท่ี ๒๐ การขยายตวัของชุมชน
เมอืงเพิ่มมากย่ิงขึ้นจนทำใหพื้นท่ีราบลุมท่ีน้ำทวมถงึ (Flood 
plain) มีพื้นที่ลดลงอยางรวดเร็วและเปนสาเหตุใหระดับน้ำ
ในแมน้ำเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลในขณะนั้นจึงดำเนินการจัดทำ
กำแพงกั ้น น้ำเพิ ่ม เติม  และมีกฎหมายกำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (Water Boards) ขึ้น
มีลักษณะเปนองคกรบริหารเฉพาะทองท่ีอันมีความแตกตาง
กันหลายบริบท เพื่อบริหารจัดการกิจการปองกันอุทกภัย 
ตลอดจนดูแลความแข็งแรงของโครงสรางกำแพงกั้นน้ำใน
แตละทองท่ีในเขตชนบท แตในเขตเมอืงใหญ กิจการเชนวานี้
จะอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสวนภูมิภาค๑๑ ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา กระบวนการ

ขยายตัวของพ้ืนที่ชมุชนเมืองของประเทศนี้ มพัีฒนาการควบคูไปกบันวัตกรรมการพัฒนาการจดัการ
และปองกันอุทกภัยไปพรอมกัน๑๒

๙ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND 
URBANISATION”, p. 3.

๑๐ Ibid., pp. 3-4.
๑๑ Ibid., p. 4.
๑๒ Ibid., p. 5.

ขยายตวัของพืน้ทีช่มชนเมอืงของประเทศ
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กาวสำคัญแหงการพัฒนาการจัดการอุทกภัยในเนเธอรแลนด 
การจัดการอุทกภัยในประเทศเนเธอรแลนดไดรับการพัฒนาอยางเดนชัดภายหลัง        

อุทกภัยครัง้ใหญ ในป ค.ศ. ๑๙๕๓ อันถือวาเปนกาวสำคัญทีจ่ะศึกษาพัฒนาการของการจัดการ
ความเส่ียงจากอุทกภัย (fl ood risk management) ของประเทศเนเธอรแลนด ดวยในเดอืนกุมภาพนัธ 
ค.ศ. ๑๙๕๓ น้ำทะเลไดเขาทวมพื้นที่ของประเทศกวารอยละ ๒๐ และมีประชากรเสียชีวิตเปนจำนวน
กวา ๑,๘๐๐ คน ภัยพิบัติในครั้งนั้นไดทำใหภาครัฐใหความสำคัญแกการจัดการความเสี่ยงจาก
อุทกภัยเปนวาระแหงชาติ๑๔ ดวยตระหนักวามาตรการและโครงสรางพื้นฐานในการปองกันอุทกภัย
ทีม่ีมาแตเดิมนัน้ไมเพียงพอตอการปองกันสาธารณภัยนี้ไดอีกตอไป มาตรการทีป่รากฏชัดอยางเปน
รูปธรรม เชน ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการจัดการพืน้ที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta 
Act) ขึน้ในป ค.ศ. ๑๙๕๘ อันกำหนดใหมีการลดความเสี่ยงจากอทุกภยัจากสาเหตนุ้ำทะเลหนุนสงูซดั
เขาหาชายฝง โดยการสงเสริมการเฝาระวังกำแพงกั้นน้ำ (Dikes) และพื้นทีบ่ริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมน้ำไรนและแมน้ำเมอรส ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เองไดมีผลใหภารกิจดานการปองกันอุทกภัย
กลายเปนภารกิจระดับชาติภายใตการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล๑๕ โดยมีคณะกรรมาธิการ
การจัดการพืน้ที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta Committee) เปนองคกรทีม่ีหนาทีใ่หคำปรึกษา 
ตลอดจนกำหนดนโยบายและแผนการปองกันภัยพิบัติจากอุทกภัย หรือทีเ่รียกวา “Delta Project” 
เชน การจัดใหมีการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรเชิงสถิติและวิศวกรรมสำหรับการปองกนัน้ำทะเลหนุน
ซดัเขาหาแผนดินในระดับสูง ซึ่งใชในการกำหนดระดบัความสงูของกำแพงก้ันน้ำ๑๖ ใหมีศกัยภาพในการ
ปองกันภัยพิบัติดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในป ค.ศ. ๑๙๗๔ รฐัสภาไดยืนยัน มติอลัเบริส 
(๒๑/๐๒/๗๔) ซึ ่งไดรองขอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม กิจการสาธารณะ และการ
จัดการทรัพยากรน้ำ กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวของใหเปนไปโดยคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ 
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศ
ใหมากยิ่งขึ้น๑๗ เปนผลใหมีการจัดตั้ง “commissie 
rivierdijken” ขึ้นเปนองคกรสำหรับใหคำปรึกษา
แกรัฐมนตรีฯ โดยแตงตั ้งจากบุคคลผู มีความรู 
ความเชี ่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรน้ำ
และการวางผังเมืองเปนอยางดี๑๘ 

๑๓  Rob van den Boomen, “Dutch Flood Protection, a new concept for fl ood control”, (2009), p. 6.
๑๔ A.A. Olsthoorn and R.S.J. Tol, “Floods, fl ood management and climate change in The Netherlands”, p. 29. 
๑๕ Ibid.
๑๖ Ibid., pp.43-44.
๑๗ Ibid., pp.44.
๑๘ Ibid., p. 47.
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ตอมา ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ ไดมีการตราพระราชบัญญัติเขื่อนกั้นน้ำ (Water Embankment 
Act) ขึ้น ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการจัดการปองกันอุทกภัยโดยใหความสำคัญแกการปองกันพื้นที่
เปนสำคัญ ไมใชมุงหวังเพียงความแข็งแกรงของกำแพงกั้นน้ำแตเพียงประการเดียว กฎหมายฉบับนี้
ไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยในทุก ๕ ป๑๙ ตลอดจนกำหนด
ใหมีการแบงพื้นที่ของที่ราบลุมสามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta) ออกเปน เขตวงแหวนคันกั้นน้ำ (Dike 
Ring Areas) เพื่อบริหารจัดการเปนรายพื้นทีอ่ยางเปนระบบ๒๐ และในปเดียวกันนั้นเอง ไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันอุทกภัย (Flood Protection Act) ขึ้น มีสภาพบังคับ
ประการสำคญัท่ีกำหนดใหมีการทดสอบความสมบูรณของระบบการปองกันอุทกภยัในปจจัยดานตาง ๆ 
ในทุก ๕ ป ดวยเชนกัน๒๑

ความสงทาย 
การท่ีประเทศเนเธอรแลนดมีสภาพปญหาทางภูมิศาสตร

เอ้ือตอการเกิดอุทกภัย เพราะต้ังอยูในพ้ืนท่ีลุมบริเวณสามเหล่ียม
ปากแมน้ำสายใหญของยุโรปหลายสายและมีระดับพื ้นที ่
ต่ำกวาระดบัน้ำทะเลปานกลาง เปนเหตใุหรฐับาลและประชากร
ของประเทศน้ีตองเผชิญกบัปญหาอทุกภยัอยูบอยครั้ง อันทำให
เกิดแรงผลักดันในการคิดคน ปรับปรุง และพัฒนามาตรการ
เพื่อการปองกนัภัยพบัิติดังกลาวหลายประการ ตลอดจนสั่งสม
ประสบการณในการดำเนินยุทธศาสตรทีห่ลากหลายเพื่อความอยูรอดของประโยชนสาธารณะมานาน
หลายศตวรรษ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ ภายหลังจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญทีเ่กิดขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๕๓ นั้น
ถือเปนชวงเวลากาวสำคัญของการพัฒนาการจัดการอุทกภัยและทรัพยากรน้ำของประเทศนี้ 
โดยความรวมมือของฝายนติบิญัญตัแิละฝายบรหิารในการกำหนดแผนงานปองกนัประการตาง ๆ  โดย
เฉพาะอยางยิ่งในมิติของการจัดใหมีเครื่องมือที่เปนกฎเกณฑทางกฎหมายที่หลากหลาย อันอาจใชเปน
แนวทางแกประเทศอื่น ๆ  เพื่อศึกษา วิเคราะห และปรับใชใหเหมาะสมแกประเทศนั้น ๆ  ไดเปนอยางดี 
ซึ่งผูเขียนจะไดนำเสนอรายละเอียดในตอนตอไป 

๑๙ Ibid., pp. 49, 53.
๒๐ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND 

URBANISATION”, p. 4.
๒๑ Ibid., p. 5.

โ 
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ศลีธรรมจำเปนในโลก ในหมูมนุษยที่รักประชาธิปไตย

ระบอบประชาธปิไตย ไมเหมาะสำหรับประชาชนที่ไมมีศีลธรรม

ถาประชาชนมีศีลธรรม ประชาธิปไตยเหมาะ เหมาะเพราะวาเสมอภาค 

เสรีภาพ หรือยุติธรรม เดี๋ยวนี้เมื่อไมมีศีลธรรมแลว 

ประชาธิปไตยเปนสิ่งเลวราย ใหเกิดความฉิบหายแกประชาชนประชาธปไตยเปนสงเลวราย ใหเกดความฉบหายแกประชาชน

ที่ไมมีศีลธรรมนั่นเอง ระบบบเเผผดด็จจการเสียอีกจะดีกวา เพราะวาจะ

ควบคุมคนไมมีศีลธธรรรรมมไไววไไดด เเพพรราาะะฉฉะะนนั้้นน ศศีลธธรรรรมมจึงจำเปนในโลก 

ในหมูมนนุษษยยทที่รรักกปปรระะชชาาาธธธิิปปปไไไตตยย ททีี่่ตตอองงกการประชาธธิปปไตย 

ถาตองงกกาารรกกัันนททั้้งงโโโลลก กก็็หหมมาายยคคควววาามมววววาาททััั้้้งงงโโโลลลกกกจจะะตตอองงมีศีลธรรม

ลัทธิประชาธิิปปไไตตยยจจึึงงจจะะมมีีอออยยยูใใในนนนโโโลลลกนี้้ไไดดด มมมมิิฉฉฉฉะนนัั้้นนแแลลลววก็็เเปปนนปปรระชาธิปไตยโกง

ประชาธธิิปปไไตตยยยสสสวววมมมหหนนาาากกกาากก แแลลลลววววมมมมััันนนกกก็็็จจจะะโโโคคคนนจจะะททำลายกนันใในหมู

ประชาธธิิปปไไตยนนัั้้้นนน นนนีีี่่เเรราาาเเหหห็็นนนวววาาาา ศศศศีีีลลลลธธรรรรมมจจำำเเปปนนนอยางงนนี้ใในนโลก

 (ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ  แสงทอง น. ๔๗) 

๑๖๘
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¨ØÌÒÃÑμ¹�  Ç§É�¹ŒÍÂ
à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅªÓ¹ÒÞ§Ò¹

คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (Independent 
National Rule of Law Commission : NRLC) หรือ คอ.นธ. เปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตาม
ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรวีาดวยการสงเสรมิหลกันติธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔
โดยมีเปาหมายเพื ่อผดุงหลักนิติธรรมและสงเสริมใหมกีารใชกฎหมายดวยความเปนธรรม  
ความเสมอภาคและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กับทัง้เพื่อเสริมสรางความเชื่อมัน่ในการใช
กฎหมายของประเทศอันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข 

โครงสรางของคณะกรรมการฯ ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูทรงคณุวฒิุ (ศาสตราจารย ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน เปนประธาน) และกรรมการจำนวนไมเกนิ 
๑๒ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานทีแ่สดง
ใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอการทำงาน 
มีความอิสระและเปนกลาง โดยมีระยะเวลาในการทำงาน ๒ ป 

www.nrlcthailand.org 
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www.dede.go.th

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนสวนราชการ
ระดับกรมสังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงาน กำกับการอนุรักษพลังงาน 
จดัหาแหลงพลงังาน พฒันาทางเลอืกการใชพลงังานแบบผสมผสานและเผยแพร
เทคโนโลยีดานพลังงานอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสนองตอบความตองการ
ของทุกภาคสวนอยางเพียงพอดวยตนทุนที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศและ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งสงเสริมและชวยเหลือใหโรงงาน
ควบคมุและอาคารควบคมุไดปฏบิตัติามกฎหมายเพือ่ใหมกีารใชพลงังานอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัด
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www.admincourt.go.th/00_web/
environment/new_environment.html

ศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดลอม (Environmental Division of 
Administrative Court) เปนแผนกหนึ่งของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ .  ๒๕๔๒ จัดตั้ งเมื่อ
วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๕๔ มอีำนาจดำเนนิการพจิารณาขอพพิาทคดปีกครองเกีย่วกบั
สิ่งแวดลอมซึ่งมีลักษณะพิเศษกวาคดีปกครองประเภทอื่น ๆ ที่มีความซับซอน
ที่ตองใชความรูความเขาใจในลักษณะของสหสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษา
ประโยชนสาธารณะและคุมครองสิทธิของบุคคลในการที่จะดำรงชีพอยูไดอยาง
ปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพหรือคุณภาพไดอยางเหมาะสม อีกทั้งเพื่อความรอบคอบ รวดเร็ว 
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ (THE   ASSOCIATION   OF 
SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL PATRONAGE) หรือเรียก
โดยยอวา “อาษา” ตามอักษรยอภาษาอังกฤษทีว่า “ASA” เปนศูนยรวมของ
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม และผูทีม่ีความสนใจในวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ทีมุ่งบำเพ็ญประโยชน ในการสรางสรรคความเจริญงอกงามทางสถาปตยกรรม
และสิง่แวดลอม และรักษาอารยธรรมของชาติ รวมถึงใหความรู ใหคำปรึกษา
ทางวชิาชพี วชิาการ และสิทธปิระโยชนแกสงัคม อีกท้ังสมาคมยังใหความรวมมอื
กับหนวยงานของรัฐ องคกรและสถาบันทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาและเผยแพรอุดมการณ บทบาทและหนาทีข่องสถาปนิก ใหวิชาชีพ
สถาปตยกรรมเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน

ภายในเว็บไซตมขีอมูลทีน่าสนใจ เชน คูมือจัดการบานหลังน้ำลด 
จดัทำโดย คณะทำงานอาสาสมัครสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ 
สมาคมนักออกแบบเรขศิลปไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ หรอืการดำเนินการดานการอนุรกัษมรดกสถาปตยกรรมไทย
อยางเปนรปูธรรม เชน โครงการอนุรกัษหอพระไตรปฎกวดัเทพธดิารามวรวหิาร 
และสถาปตยกรรมไทยทีเ่ปนงานไมตั้งอยูกลางน้ำ ไดแก โครงการอนุรักษ
หอพระไตรปฎกวัดอัปสรสวรรควรวิหาร กรุงเทพมหานคร เปนตน

www.asa.or.th
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