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บรรณาธิการแถลง
ในวาระโอกาสขึน้ ปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิต”ิ ขอกลาวคำวา
“สวัสดีปใหม” กับทานผูอานทุกทานพรอมทั้งใครขอนำสารอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
พุทธศักราช ๒๕๕๕ จาก ฯพณฯ ประธานวุฒสิ ภา รองประธานวุฒสิ ภา คนทีห่ นึง่ รองประธานวุฒสิ ภา
คนทีส่ อง และเลขาธิการวุฒสิ ภา เพือ่ สงความปรารถนาดีมายังทานสมาชิกวุฒสิ ภา ขาราชการ ลูกจาง
และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ตลอดจนทานผูอ า นและพีน่ อ งประชาชนทุกทาน
ในวาระโอกาสนี้ดวย
สำหรั บ “จุ ล นิ ติ ” ฉบั บ นี้ ทางกองบรรณาธิก ารได พิ จ ารณาโดยเห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของ
“หลักนิติธรรม” หรือ The Rule of Law อันเปนหลักการที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปกครองโดย
กฎหมาย โดยการกำหนดใหบคุ คลทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใตบทบัญญัตกิ ฎหมาย และรัฐบาลหรือ
ฝายปกครองก็จะตองอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายเชนเดียวกัน กลาวคือ จะตองไมกระทำการใดอันเปน
การกาวลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามอำเภอใจ ซึ่งเปนหลักการที่สอดคลองกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหง
ั ญัตใิ หการปฏิบตั หิ นาทีข่ องรัฐสภา
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง นัน้ ไดบญ
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
และตอมาไดมรี ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการสงเสริมหลักนิตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไดกำหนด
ใหมคี ณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิตธิ รรมแหงชาติ หรือ “คอ.นธ.” ขึน้ เพือ่ สงเสริมใหมี
การใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาค และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กับทั้งเพื่อ
เสริมสรางความเชื่อมั่นในการใชกฎหมายของประเทศอันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข
กองบรรณาธิการจึงไดทำการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการในประเด็น เรื่อง “หลักนิติธรรม
กับสภาพของสังคมประเทศไทย” จากศาสตราจารย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา และ
ประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ และ ดร. พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย
อาจารยพเิ ศษคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพือ่ ใหทราบถึงองคความรูท างวิชาการเกีย่ วกับ
ทีม่ าและความสำคัญของหลักนิตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังกลาว
ในสวนบทความทางวิชาการกฎหมายอืน่ ๆ นัน้ ยังประกอบดวยบทความทางวิชาการดานกฎหมาย
เรื่อง “การถอดถอนบุคคลผูดำรงตำแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา”และบทความเรื่อง
“หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม” สำหรับเนื้อหาในสวนอื่นก็ยังคงความเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการ
ดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย กองบรรณาธิการ
ใครขอขอบคุณผูอานทุกทาน ที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ตลอดระยะเวลา ๘ ป
ทีผ่ า นมาดวยดีเสมอมา และในโอกาสขึน้ ปที่ ๙ นี้ เราพรอมทีจ่ ะทำหนาทีค่ ดั สรรบทความและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการดานกฎหมายอันเปนประโยชนตอ วงงานดานนิติบัญญัติของวุฒสิ ภาเพื่อมานำเสนอ
ทานผูอานทุกทานตลอดไป
กองบรรณาธิการ

ธันวาคม ๒๕๕๔
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พระราชดำรัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันจันทร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

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
นที่ทำบร
ำำบรรลุ
รลลผลที่มีปรระโยชน คือความผาสุกของประชาชน
ซึ่งกันและกัน เพือ่ ใหงาานที
แและความมั
ลละคคว
ความมมัั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ.
ขออำนา
นนาจ
า แหหงคุ
พพรระรัตนตรัรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทาน
ขออำนาจแห
งคุคณ
ณพระรั
ราศจากททุกกข
ุ ขข ปราศจากภั
ปรรา
ราศจา ภยย และอำนวยความสุขความเจริ
จรญ
ใหปปราศ
ราศจากทุ
ญ
ใหหแกกทาานนทั
น ่วกัน.
ให
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สารอำนวยพร
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
ประธานวุฒิสภา
เนื่องงในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕


ในโอกาสมงคลดิ
ในโอกาสมง ถขี ้นึ ปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ผมขอเชิญชวนทานสมาชิกวุฒสิ ภา
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพรอมใจกัน
ตั้งจิตอธิษฐาน นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรตั นตรัยและสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ท้งั หลาย ไดโปรดอภิบาลประทานพร
ใหทุกพระองคทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ พระบารมีแผไพศาล ทรงสถิตเปนมิ่งขวัญปกเกลาปกกระหมอมปวงชาวไทย
ตราบนิรันดรกาล
ในรอบปที่ผานมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุน
งานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาไดสำเร็จลุลวงตามเปาหมายอันเปนผลดีตอประเทศชาติ
บานเมืองและประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งเกิดจากความเสียสละและความรวมมือรวมใจ
ของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกทาน
ทีต่ ั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยมิไดคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรือยอทอตอปญหาอุปสรรค
แมในขณะทีต่ องเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติหนาทีอ่ ันเนื่องมาจากปญหา
วิกฤตการณทางธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัยก็ตาม
ในโอกาสวั น ขึ ้น ป ใ หม นี ้ ขออาราธนาอำนาจแห ง คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัง้ หลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีปกเกลาแหงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพร
ใหทานสมาชิกวุฒสิ ภา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและครอบครัวทุกทานประสบแตความสุข ความสำเร็จ กอปรดวยจตุรพิธพรชัย
พรอมทัง้ มีสุขภาพกายและใจที่เขมแข็งในการปฏิบัติหนาทีเ่ พื่อประเทศชาติบานเมือง
และประชาชนตลอดไป
พลเอก
(ธีรี เดช มีเี พียี ร)
ประธานวุฒิสภา
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สารอำนวยพร
นายนิคม ไวยรัชพานิช
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕


เ ่อ งในโอกาสวั น ขึ ้น ป ใ หม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๕ กระผม
เนื
ความปรารถนาดีมายังสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งขาราชการ ลูกจาง
ขอสงคว
และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอใหทุกทาน
พร อ มทัง้ ครอบครั ว ประสบแต ค วามโชคดี มี ค วามสุ ข สมหวั ง
ในสิ่งทีป่ รารถนา ขอใหประเทศไทยอันเปนทีร่ ักยิง่ ของพวกเราทุกคน
มีความสงบ รมเย็นเปนสุข ประชาชนชาวไทยมีความรักใครปรองดอง
และประสานใจรวมกันเปนหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนาบานเมืองของเราใหมี
ความมั่นคงและมีความเจริญกาวหนาตลอดไป

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
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สารอำนวยพร
นางพรทิพย โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕


เนื ่อ งในโอกาสวั น ขึ ้น ป ใ หม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๕ ดิ ฉั น
ขอกราบอาราธนาอำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอกรา
ทัง้ หลายในสากลพิ ภ พ อี ก ทัง้ พระบารมี ป กเกล า ปกกระหม อ ม
แหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหทานสมาชิกวุฒสิ ภา
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตลอดจนครอบครัวทุกทาน จงประสบแตความสุข สดชื่น สมหวัง
มีพลังกายและพลังใจที่สมบูรณ มีพลังที่จะรวมกันสรางสิ่งที่ดี ที่งดงาม
ใหแกสังคมและประเทศชาติตอไป

(นางพรทิพย โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา)
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
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สารอำนวยพร
นางนรรัตน พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕


ในศุ
ใ ภวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ดิฉันขอสงความสุข
ความหวงงใยและความปรารถนาดีดวยใจจริง มายังเพื่อนขาราชการ ลูกจาง
พนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและครอบครัวทุกทาน
ในรอบปที่ผานมานี้ บานเมืองของเราตองเผชิญกับปญหาการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศชาติ และภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ
วิกฤตปญหาอุทกภัย ซึ่งเราทุกคนตางไดตระหนักถึงสภาพปญหาทีเ่ กิดขึ้น
ดั ง กล า ว และต อ งขอขอบคุ ณ ทีท่ ุ ก คนต า งได ร ว มแรงร ว มใจกั น ฟ น ฝ า
ต อ วิ ก ฤตป ญ หาในครั ้ง นี ้ด ว ยความอดทนและเสี ย สละ ด ว ยการยึด มั ่น
แนวทางและหลักการของความถูกตองดีงาม มีความสมัครสมานสามัคคีเปน
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน จนสงผลใหภารกิจในดานตาง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาบรรลุผลสำเร็จตามความมุงหมายทุกประการ สำหรับปพุทธศักราช
๒๕๕๕ นี้ ใครขอเปนกำลังใจใหเพื่อนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกทาน จงอดทน มุงมั่น ตั้งใจ เสียสละ
สำนึ ก ในหน า ที ่ค วามรั บ ผิ ด ชอบและเป น กำลั ง สำคั ญ ในการพั ฒ นางาน
ดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาใหสำเร็จลุลวงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และตามความคาดหวังของประชาชนตอไป
ในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ ่ง ศั ก ดิ ์สิ ท ธิ ์ท ัง้ หลายในสากลพิ ภ พ ตลอดจนพระบารมี อั น แผ ไ พศาล
แห ง องค พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูห ั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหเพื่อนขาราชการ ลูกจาง
พนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและครอบครัวทุกทาน
จงประสบแตความสุข มีสุขภาพพลานามัยทีส่ มบูรณแข็งแรงคลาดแคลว
จากภยันตรายทั้งปวง และมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานตลอดไป

(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
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สารบัญ
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
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

• รางพระราชบัญญัติควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. .... ............................. ๘๑

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

• พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ .................................................................... ๘๙

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินจิ ฉัยปญหาขอกฎหมายทีน่ า สนใจ

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

๘๙
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สารบัญ
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

๑๓๕
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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ร

ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓ วรรคสอง ได บั ญ ญั ติ ใ ห “การปฏิ บั ติ ห น า ที ่
ของรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล รวมทัง้ องค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ
และหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” อันถือ เปน
ครั้งแรกทีไ่ ดมีการบัญญัติคำวา “หลักนิติธรรม” ไวอยางชัดเจน
ในกฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศ ทั้ ง นี้ โดยมีเจตนารมณ ส ำคั ญ
เพื่อวางกรอบในการปฏิบตั หิ นาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐนั้นจะตองเปนไปตาม
“หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” การปฏิบัติหนาที่ทงั้ หลาย
จะต อ งอยูบ นพื ้น ฐานของบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ นี ้แ ละใน
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายจะต อ งเป น ไปโดยถู ก ต อ งและเทีย่ งธรรม
สามารถอธิบายและใหเหตุผลได โดยจะใชอำนาจรัฐในลักษณะที่
ปราศจากบทบัญญัติแหงกฎหมายรองรับไมได

“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคม
ประเทศไทย”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

อย า งไรก็ ดี ห ากเมื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาจากเอกสารในชั้ น
การประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแมจะมีการอภิปราย
ถกแถลงระหวางความหมายของคำวา “หลักนิตธิ รรม (The Rule of
Law)” และ “หลักนิติรัฐ (Legal State)” อยูบ างพอสมควรก็ตาม
แตไมปรากฏวามีการอภิปรายในทางเนื้อหาสาระถึงความแตกตาง
ในรายละเอียดของหลักการทั้งสองประการ คงมีเพียงการอภิปรายวา
หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐนั้นมีความหมายกวางหรือแคบกวากัน
อยางไรเทานั้นและหากพิจารณาศึกษาเอกสารเจตนารมณรฐั ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม
สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไ มป รากฏการอธิ บ ายถึ ง ความแตกต า ง
ในรายละเอี ย ดของหลั ก การทัง้ สองเช น เดี ย วกั น คงมีเ พี ย งการ
อธิบายวา “หลักนิตธิ รรม (The Rule of Law)” มีท่ีมาจากหลักกฎหมาย
ของกลุมประเทศกฎหมายตามจารีตประเพณี (Common Law)
สวน “หลักนิติรัฐ (Legal State)” มีทมี่ าจากหลักกฎหมายของ
กลุ ม ประเทศกฎหมายลายลั ก ษณอ ัก ษรหรื อ ประมวลกฎหมาย
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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(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.)
ขึ้นมาเพื่อดำเนินการศึกษาประเด็นปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายที่ไมสอดคลอง
กับหลักนิติธรรม รับฟงขอมูลและความเห็นจากผูที่เกี่ยวของ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชน
และภาคสวนตาง ๆ และสรางความตระหนักใหกบั สังคมเกีย่ วกับหลักนิตธิ รรม รวมทัง้ เสนอแนะแนวทาง
มาตรการ และกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาตอคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมใหมีการ
ใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาคและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กับทั้งเพื่อ
เสริมสรางความเชื่อมั่นในการใชกฎหมายของประเทศอันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข ทั้งนี้
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป
ดังนั้น เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องของ “หลักนิติธรรม (The Rule
of Law)” และ “หลักนิติรัฐ (Legal State)” ซึ่งถือวาเปนหลักการพื้นฐานที่สำคัญอันจะขาดมิได
สำหรับประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได
ดำเนิ น การสั ม ภาษณ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการ ตลอดจนทรรศนะและข อ เสนอแนะ
อันจะเปนประโยชนในประเด็นเรือ่ ง “หลักนิตธิ รรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย” จากผูท รงคุณวุฒิ
ที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ ท างด า นกฎหมายอั น ประกอบด ว ยศาสตราจารย
ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา และประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริม
หลักนิตธิ รรมแหงชาติ และ ดร. พรสันต เลีย้ งบุญเลิศชัย อาจารยพเิ ศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทัง้ นี้
เพือ่ ใหทราบถึงทีม่ า แนวคิด และพัฒนาการของ “หลักนิตธิ รรม” หรือ “The Rule of Law” ความเหมือน
และความแตกตางกันระหวาง “หลักนิติธรรม” กับ “หลักนิติรัฐ” โดยเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบนั ไดมกี าร
ดำเนิ น การที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก นิ ติ ธ รรมตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด และจะมีขอ สังเกตเพือ่ เปนแนวทางหรือมาตรการใด
ทีจ่ ะเสนอแนะตอองคกรหรือหนวยงานดังกลาวในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามหลักนิตธิ รรม ตลอดจน
จะมีกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการใชบังคับกฎหมายที่ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม
อยางไร ทัง้ นี้ โดยทานผูอ า นสามารถติดตามและศึกษารายละเอียดในเรือ่ งดังกลาวไดในจุลนิตฉิ บับนี้ .
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ศาสตราจารย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน๑
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เมือ่ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บานรวมฤดี
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จุ ล นิ ติ : อยากให ท า นอธิ บ ายถึ ง ที่ ม า แนวคิ ด
และพัฒนาการของ “หลักนิตธิ รรม หรือ The Rule of Law”
ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : คำวา “หลักนิติธรรม

หรือ The Rule of Law” สำหรับนักศึกษากฎหมายหรือนักกฎหมาย
ในสมัยปจจุบันนี้อาจจะไดทราบถึงทีม่ า แนวคิด และพัฒนาการ
ของหลักนิติธรรม หรือ The Rule of Law พอสมควรหรืออาจจะ
ไดยินกันคุนหู แตสำหรับนักกฎหมายหรืออาจารยกฎหมายในสมัย
กอน ๆ ทีย่ ังไมมีตำราหรือคำแปลทีช่ ัดเจนมักจะใหความหมายวา
หมายถึ ง “หลั ก แห ง กฎหมาย” หรื อ “หลั ก การปกครอง
ดวยกฎหมาย” จนกระทัง่ ไดมีการบัญญัติคำวา “หลักนิติธรรม”
ไวอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง วา “การปฏิบตั หิ นาที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงาน
ของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” ซึ่งทราบวาในชั้นการประชุม
ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนั้น ไดมีการอภิปรายกัน
อยางกวางขวางในประเด็นวาจะใชถอยคำใดจึงจะมีความเหมาะสม
ระหวางคำวา “นิติรัฐ” กับคำวา “นิติธรรม” ซึ่งในที่สุดก็ไดมีมติให
ใชคำวา “หลักนิติธรรม”
สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต และสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปริญญาเอก
ทางกฎหมายเอกชน (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยปารีส, นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ศาสตราจารยพเิ ศษทางนิตศิ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอดีตประธานรัฐสภา ปจจุบันดำรงตำแหนง
ประธานคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.).
๑
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การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง ไดบัญญัติ
ใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของ
รัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม จึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักนิติธรรมใหแกประชาชนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอยางยิง่ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้
องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน ไดมีความรูและความเขาใจวาหลักนิตธิ รรม
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในสากลหรือนานาอารยะประเทศนั้น มีหลักการหรือสาระสำคัญอยางไร ทั้งนี้
เพื่อปองกันมิให “หลักนิตธิ รรม” กลายเปนเพียงถอยคำหรือขอความคิดที่จบั ตองมิไดหรือถูกลดคุณคา
จากหลักการพื้นฐานในรัฐเสรีประชาธิปไตย ใหกลายเปนเพียงถอยคำทีใ่ ชกลาวอางเพื่อสรางความ
ชอบธรรมของบุคคลบางฝายหรือคณะเทานั้น
The Rule of Law หรือทีน่ ักกฎหมายไทยเรียกวา “หลักนิติธรรม” เปนแนวคิดทีม่ ีรากฐาน
มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ (Common Law) เปนหลักทีจ่ ำกัดการใชอำนาจ
ของผูป กครองไมใหเกินขอบเขตและมีการปกครองภายใตกฎหมาย โดยนักนิติศาสตรชาวอังกฤษชื่อ
A.V. Dicey๒ เปนผูนำคำนี้มาใชในระบบกฎหมายอังกฤษ และไดอธิบายความหมายในแงมุมซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดประชาธิปไตยและการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนวา ความเปนสูงสุดของ
กฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมายคือลักษณะของรัฐธรรมนูญอังกฤษ นั่นคือ “หลักนิติธรรม”
จากการศึกษาตำรากฎหมายของนักวิชาการตาง ๆ แลว อาจกลาวไดวาหลักนิติธรรม หรือ
The Rule of Law นั้น อยางนอยจะตองมีสาระสำคัญหรือมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การยึดหลักความเปนอิสระของตุลาการ
(๒) ประชาชนอยูภายใตกฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาค และไดรบั การคุมครองจากกฎหมาย
อยางทัดเทียมกัน
Albert Van Dicey ศาสตราจารยดานกฎหมายอังกฤษ และนักวิชาการดานรัฐธรรมนูญแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด
ผูเขียนหนังสือ An Introduction to the study of the Law of the Constitution (๑๘๘๕) ซึ่งไดถูกนำมาใชเปนสวนหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร (uncodified British constitution) Albert Van Dicey
เปนผูอธิบายถึงหลักนิติธรรม (Rule of Law) ใหผูคนไดรูจักแพรหลายในขณะนั้น (http://www.wikipedia.org).
๒
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ถารัฐมีการดำเนินการที่เปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนที
ของปร
ช
่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว ไมวาจะโดยการตรากฎหมาย หรือ
การบังคับใชกฎหมายลวนแลวแตถือวาการตรากฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาวไมไดเปนไปตามหลักนิติธรรมทั้งสิ้น

(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 ่อ พิ จ ารณาถึ ง สาระสำคั ญ ของหลั ก นิ ติ ธ รรมดั ง กล า วและกลั บ มาพิ จ ารณาบทบั ญ ญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็จะพิจารณาเห็นไดวา มีสาระสำคัญที่สอดคลอง
กับหลักนิติธรรมดวยเชนเดียวกัน ซึ่งนอกจากมาตรา ๓ วรรคสอง จะไดบัญญัติไวโดยชัดเจนแลว
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดใหการรับรองหลักนิติธรรมไวโดยทีบ่ างทานอาจจะไมทราบวาเปนการ
รับรองเรื่องหลักนิติธรรม กลาวคือบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ซึ่งไดมีการบัญญัตเิ กี่ยวกับเรื่องความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
สิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ
จากรัฐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน
และสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตลอดจนไดบัญญัติใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รั บ รองไว สามารถยกบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ เพื ่อ ใช สิ ท ธิ ท างศาลหรื อ ยกขึ ้น เป น ข อ ต อ สู ค ดี
ในศาลได และยังไดมีการกำหนดเงื่อนไขการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ัฐธรรมนูญรับรอง
ไวดวย ซึ่งบทบัญญัติในหมวดนี้ลวนแตเปนไปตามหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพราะบทบัญญัติดังกลาว
มีเจตนารมณหรือมุงสงเสริมและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ซึ่ ง เป น หลั ก การหรื อ สาระสำคั ญ ของหลั ก นิ ติ ธ รรมด ว ยเช น กั น ดั ง นั้ น ถ า รั ฐ
มีก ารดำเนิ น การที ่เ ป น การละเมิ ด ศั ก ดิ ์ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

ที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว ไมวาจะโดยการตรากฎหมาย หรือการบังคับใชกฎหมายลวนแลวแต
ถือวาการตรากฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไมไดเปนไปตามหลักนิตธิ รรมทัง้ สิน้
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา “หลักนิตริ ฐั ” และ “หลักนิตธิ รรม” มีความเหมือน
และความแตกตางกันในหลักการและสาระสำคัญประการใดบาง
ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : จากแนวคิดในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ที่ยอมรับวาประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตย และใหความสำคัญตอการคุมครองสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชน โดยไดนำหลักการดังกลาวไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุด
ซึ่งประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือการที่จะทำใหแนวคิดในเรื่องดังกลาวเปนจริงไดนั้นจำเปนที่จะตอง
อาศัยแนวคิดหรือหลักการตาง ๆ มาเปนเครือ่ งมือในการผลักดัน ซึง่ “หลักการปกครองภายใตกฎหมาย”
หรื อ “หลั ก นิ ติ รั ฐ ” (Rechtstaat/legal state) เป น แนวคิ ด ที่ มี ค วามสำคั ญ อั น หนึ่ ง ที่ จ ะทำให
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนจริงตามเจตนารมณ
หลักนิตริ ฐั ไดมกี ารริเริม่ และพัฒนาขึน้ ในกลุม ประเทศซิวลิ ลอว (Civil Law) หรือในภาคพืน้ ยุโรป
เมื่อประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๙ โดยนักกฎหมายชาวเยอรมัน ซึ่งมีแนวความคิดวารัฐที่มีคุณสมบัติ
เปน “นิติรัฐ” คือรัฐที่ยอมลดตนเองลงมาอยูภายใตระบบกฎหมาย ในนิติรัฐอำนาจมหาชนทั้งหลาย
จะมีและใชไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายกำหนดใหอำนาจไว ในขณะที่ปจเจกชนก็มีชองทางในการฟองคดี
ต อ องค ก รตุ ล าการเพื่ อ ตรวจสอบควบคุ ม หลั ก นิ ติ รั ฐ ตามแนวคิ ด ของยุ โรปเป น การเรี ย กร อ งให
องค ก รผู ใช อ ำนาจมหาชนทั้ ง หลายจะใช อ ำนาจได ก็ ต อ เมื่ อ มี ก ฎหมายกำหนด หรื อ ที่ เรี ย กว า
“ไมมีกฎหมาย ไมมีอำนาจ” และเมื่อใชอำนาจก็ตองใชโดยไมขัดตอกฎหมาย เปนการแปรสภาพจาก
“อำนาจดั้งเดิมที่ไมมีขอจำกัด” (Puissance) ใหกลายเปน “อำนาจตามกฎหมาย” (Competences)
ทั้งนี้ องคประกอบที่เปนสาระสำคัญของหลักนิติรัฐ ประกอบดวย
๑. หลักการแบงแยกอำนาจ ตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) จะตอง
จัดใหมกี ารแยกใชอำนาจอธิปไตย เพือ่ ใหเกิดหลักประกันในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมใหองคกร
สถาบันการเมือง รัฐสภา รัฐบาล ฝายปกครองหรือศาลมีอำนาจบีบบังคับประชาชนไดโดยพลการ จึงตอง
จัดใหมรี ะบบการถวงดุลอำนาจ (check and balance) เพราะเปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปวา “บุคคลใดก็ตาม
ที่มีอำนาจอยูในมือก็มักจะใชอำนาจเกินเลยอยูเ สมอ เพื่อมิใหมีการใชอำนาจเกินขอบเขต จึงจำตองใช
อำนาจหยุดยั้งอำนาจตามวิถีทางแหงกำลัง” จากหลักนิติรัฐ การกระทำของรัฐตองชอบดวยกฎหมาย
เพราะฉะนัน้ จึงจำเปนตองมีองคกรทีค่ อยควบคุมความชอบดวยกฎหมายหรือมีระบบการถวงดุลอำนาจ
เพื่อใหองคกรตาง ๆ นั้นอยูภายใตหลักนิติรัฐ
๒. หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รัฐตองไมกระทำการใดที่จะเปนการกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถารัฐตองกระทำการใดที่จะเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนจะตองกระทำโดยผานกระบวนการของรัฐสภาที่เปนผูแทนของประชาชน เทานั้น ดังนั้น
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เพื่อใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนจริง จึงตองมีหลักการที่เปนหลักประกัน เชน
หลักการแบงแยกอำนาจดังกลาวขางตน หลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทำไดก็แตโดยอำนาจ
ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย หลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพจะตองมีผลเปนการทั่วไปและไมมงุ หมาย
ใหใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง หลักการใหระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอำนาจในการตรากฎหมายซึ่งจำกัดสิทธิและเสรีภาพ หลักการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพตองไมกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งหลักประกันในการใชสิทธิ
ทางศาลของประชาชน
๓. หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการ หลักการขอนี้เปนความผูกพันตอกฎหมาย
ของฝายตุลาการที่ตองใชกฎหมายใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียม ตองไมพิจารณาพิพากษาคดี
ใหแตกตางจากบทบัญญัติแหงกฎหมายคือตองใชกฎหมายใหเปนไปตามองคประกอบและผลของ
กฎหมายในเรื่องนั้น ตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน และตองใชดลุ พินจิ โดยปราศจากขอบกพรองใด ๆ
โดยฝายตุลาการตองใชกฎหมายที่องคกรนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือรัฐสภาซึ่งเปนผูแทนของประชาชนเปนผูตราขึ้น
และโดยเฉพาะบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทำไดแตเฉพาะเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญ
๔. หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำของฝายปกครอง หรือ หลักการกระทำ
ของฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย เปนหลักการที่ทำใหองคกรเจาหนาที่ฝา ยปกครองตองผูกพันตน
ตอกฎเกณฑท่ฝี า ยนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละกฎเกณฑท่ีตนเองตราขึ้น หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำ
ของฝายปกครองจะมีผลในทางปฏิบัติก็แตโดยการที่ระบบกฎหมายกำหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบ
การกระทำดังกลาวได และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำของฝายปกครองดังกลาว
ประกอบดวยหลักการยอย ๒ ประการ คือ “หลักการกระทำทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย” และ
“หลักไมมีกฎหมาย ไมมีอำนาจ”
๕. หลักความเปนอิสระของพิพากษา การที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพในความจริงไดจะตอง
จัดใหมีองคกรชี้ขาดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่มีความอิสระในการตัดสินขอพิพาทของผูพิพากษา
อยางเต็มที่ มีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึ่งไดแกศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครอง
หรือศาลพิเศษอื่น
๖. หลักไมมกี ฎหมาย ไมมคี วามผิด ไมมโี ทษ หลักการขอนี้เปนหลักประกันในกฎหมายอาญา
และยังใชกบั กรณีโทษปรับทางปกครอง โทษทางวินยั และขอบังคับขององคกรวิชาชีพดวย การกำหนดโทษ
จะตองกระทำโดยกฎหมายลายลักษณอักษรที่ผานกระบวนการของรัฐสภาเทานั้น ไมอาจจะกระทำ
โดยกฎหมายจารีตประเพณีได และตองมีความชัดเจนแนนอน ประชาชนจะไดทราบวาพฤติกรรมเชนใด
ที่กฎหมายบัญญัตเิ ปนความผิด และควรจะปฏิบตั อิ ยางไร และหามมิใหออกกฎหมายยอนหลังไปลงโทษ
หรือเพิ่มโทษ ยกเวนจะเปนคุณแกผูกระทำความผิดเทานั้น
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๗. หลั ก ความสู ง สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ รากฐานแนวคิ ด ของแนวคิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม
ที่รัฐธรรมนูญเปนสัญญาประชาคมเปนกรอบวิถีชีวิตทางการเมือง จัดตั้งองคกรทางการเมือง แบงแยก
การใชอำนาจอธิปไตย และถวงดุลอำนาจระหวางองคกร จำกัดอำนาจรัฐ และมีการคุม ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ดังนัน้ จึงทำใหรฐั ธรรมนูญอยูใ นฐานะสูงสุด กฎหมายใดจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได
หากจะพิจารณาระหวาง “หลักนิตริ ฐั ” กับ “หลักนิตธิ รรม” วามีความเหมือนและความแตกตางกัน
ในหลักการและสาระสำคัญอยางไรบางนัน้ เมือ่ พิจารณาจากเอกสารในชัน้ การประชุมของคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญแมจะมีการอภิปรายถึงคำวา “นิตริ ฐั ” และ “นิตธิ รรม” แตไมปรากฏวามีการอภิปราย
ในทางเนื้อหาถึงความแตกตางของหลักการทั้งสองแตอยางใด คงมีแตการอภิปรายวาหลักการของ
หลักนิตริ ฐั และหลักนิตธิ รรมนัน้ มีความหมายกวางหรือแคบกวากันอยางไร และหากพิจารณาศึกษาเอกสาร
เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ได
บันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญแลว ก็ไมไดอธิบายถึง
ความแตกตางของหลักทั้งสองเชนเดียวกัน คงมีเพียงการอธิบายวา “หลักนิติธรรม” กับ “หลักนิติรัฐ”
มีความคลายคลึงกัน ๒ ประการ คือ๓
ประการที่ ๑ ถาไมมกี ฎหมาย เจาหนาทีข่ องรัฐหรือเจาหนาทีฝ่ า ยปกครองไมมอี ำนาจกระทำการ
ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถาดำเนินการไปแลวอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ประการที่ ๒ หลักที่วาเมือ่ กฎหมายกำหนดขอบเขตไวเชนใด ฝายปกครองก็ใชกฎหมายไปตาม
ขอบเขตนั้น จะใชอำนาจเกินกวาที่กฎหมายบัญญัติไวไมได
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงที่มา แนวคิด และพัฒนาการระหวาง “หลักนิติธรรม” กับ
“หลักนิติรัฐ” แลว อาจจะสรุปความแตกตางของระหวางหลักการทั้งสองไดดังนี้
๑. พิจารณาจากตนกำเนิด ขอความคิดเรื่อง “นิติรัฐ” มีวิธีการศึกษาตั้งตนเริ่มจากรัฐ
และสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับกฎหมายนั่นเอง ในขณะที่ขอความคิดเรื่อง “นิติธรรม” นั้น
มี ต น กำเนิ ด จากความหวั่ น เกรงการใช อ ำนาจโดยมิ ช อบของรั ฐ หลั ก นิ ติ ธ รรมจึ ง มุ ง หมายไปที่
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน ดังนั้น อาจกลาวไดวา หลักนิติรัฐเปนมุมมองจากรัฐ
แตหลักนิติธรรมเปนมุมมองจากปจเจกชน
๒. พิจารณาทางเนื้อหาสาระ หลักนิติรัฐเปนกรณีที่รัฐยอมตกลงมาอยูภายใตกฎหมาย
เปนเรื่องของโครงสรางลำดับชั้นทางกฎหมาย เปนเรื่องของหลักความชอบดวยกฎหมายที่สถาปนา
ใหกฎหมายเปนทั้งที่มาและขอจำกัดของอำนาจมหาชน เปนเรื่องการแบงแยกอำนาจอยางสมดุล
และเปนเรื่องบทบาทขององคกรตุลาการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญและความชอบ
ดวยกฎหมาย ในขณะที่หลักนิติธรรมนั้น ถูกสรางขึ้นมาตามแนวคิดเสรีนิยม เพื่อคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนใหพนจากการใชอำนาจตามอำเภอใจของรัฐ ดังนั้น อาจกลาวไดวา
หลักนิตริ ฐั ของภาคพืน้ ยุโรป เนนทีร่ ปู แบบ / โครงสราง และวิธกี ารในการไปใหถงึ เปาประสงค ในขณะที่
หลักนิติธรรมของแองโกลแซกซอนเนนที่เนื้อหา และกระบวนการ
โปรดดู คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ,
“เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, ๒๕๕๐, หนา ๓.
๓
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๓. พิจารณาจากสกุลกฎหมาย หลักนิติรัฐกำเนิดและพัฒนาในสกุลกฎหมาย Romano
-Germanic ซึ่งยอมรับการแบงแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ยอมรับความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ มีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร ในขณะทีห่ ลักนิติธรรมกำเนิดในสกุลกฎหมาย
แองโกลแซกซอน ซึ่งไมมีการแบงแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ไมมกี ารแบงแยกศาลยุตธิ รรม
และศาลปกครอง และยอมรับความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Suprematie du Parlement)
ที่กลาวมาในเบื้องตนนั้นเปนเรื่องในทางวิชาการ ซึ่งในปจจุบนั อาจารยหรือนักวิชาการทางดาน
กฎหมายก็ยังมีความเขาใจหรือความคิดเห็นทีไ่ มตรงกัน อยางไรก็ตาม หลักการทัง้ สองนั้นตางก็มี
ความคลายกันทีต่ องการผดุงความยุติธรรมหรือตองการใหการปกครองประเทศมีความสงบเรียบรอย
เพราะในยุคสมัยทีป่ ระเทศตาง ๆ ปกครองโดยระบอบเผด็จการ หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
จะไมมีองคกรของประชาชนเพื่อมาทำหนาทีใ่ นการตรากฎหมาย ดังนั้นการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ
กับประชาชนก็จะกระทำโดยผูใชอำนาจปกครองประเทศในขณะนั้นแตเพียงผูเดียว เชน ในกรณีการปฏิวตั ิ
หรือรัฐประหารก็จะมีการลมลางสถาบันนิติบัญญัติทงั้ หมด แลวกอตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อทำหนาทีแ่ ทน
ซึ่งอาจเรียกวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสภาปฏิรูป ชวงเวลานั้นถือวาเปนการปกครองประเทศโดย
ไมเปนไปตามหลักนิตริ ฐั หรือนิตธิ รรม ถึงแมในขณะนั้นการปกครองประเทศโดยมีการบังคับใชกฎหมาย
ก็ตาม เพราะถึงแมจะมีการปกครองประเทศโดยใชกฎหมายแตเปนกฎหมายทีไ่ มไดออกโดยผาน
ความเห็นชอบขององคกรทีม่ าจากประชาชน กลาวคือ หลักนิติรัฐและนิติธรรมจะเกิดขึ้นอยางแทจริง
ไดเฉพาะแตในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
เปนของประชาชนเทานั้น
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบน
ั มีการดำเนินการ
ทีส
่ อดคลองกับหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ
ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : แมรฐั ธรรมนูญฉบับปจจุบนั มาตรา ๓ วรรคสอง จะไดบญ
ั ญัติ

ใหการปฏิบัตหิ นาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามหลักนิติธรรมก็ตาม ประเด็นทีค่ วรพิจารณาเปนลำดับแรกคือองคกรตาง ๆ ทีก่ ลาวมา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมมากนอยแคไหนเพียงใด และการทีจ่ ะพิจารณาวาองคกร
ดังกลาวมีการดำเนินการทีส่ อดคลองกับหลักนิติธรรม หรือไม เพียงใด นั้น ใหพิจารณาดูวาการ
ปฏิบัติหนาทีข่ ององคกรดังกลาวขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวดตาง ๆ หรือไม ถา
มีการปฏิบัตหิ นาที่ไมเปนไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนแลว ต อ งถื อ ว า การปฏิ บั ติ ห น า ทีน่ ั ้น ไม ส อดคล อ งหรื อ ขั ด กั บ หลั ก นิ ติ ธ รรม ทั้ ง นี้
เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น หากพิจารณาในภาพรวมโดยเฉพาะในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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ของปวงชนชาวไทย มีความเห็นวาไดมกี ารบัญญัตริ บั รองหลักนิตธิ รรมไวตามหลักสากลหรือในลักษณะ
เชนเดียวกันกับนานาอารยประเทศ
ประเด็นสำคัญเราตองไมลืมวา ประเทศทีจ่ ะดำเนินการตามหลักนิติธรรม โดยเฉพาะตาม
หลักนิติธรรมสากลไดจะตองเปนประเทศทีม่ ีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศที่ไมมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะอางวาเปนประเทศที่ใชหลักนิติธรรมนาจะยาก สำหรับประเทศที่
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยไมวา จะเปนระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบใด 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
และเพื่อประชาชน หรือการปกครองทีอ่ ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน
พระมหากษัตริยทรงใชอำนาจนีโ้ ดยผานทางรัฐสภาซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีซึ่งเปน
องคกรฝายบริหาร และตุลาการซึ่งเปนองคกรวินจิ ฉัยชี้ขาดคดีเทานั้น หมายความวาระบอบประชาธิปไตย
ทีแ่ ทจริงนัน้ ถาหากจะเปรียบเทียบกับถนน เราจะมีชองจราจรสำหรับรถแลนไวเพียง ๓ ชองทาง
หรือเลนเทานั้น คือ องคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นอกจากนั้นหากจะเกิดองคกรอะไรตาง ๆ
ขึ้นมาใหมจะตองเกาะเกี่ยวหรือพึ่งพิงอยูกับชองจราจร ๓ เลนนี้เทานั้น
เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผานมาหรือแมกระทั่งในปจจุบัน การที่ฝายตุลาการไดออกมาดำเนินการ
ที่เกี่ยวของกับการเมือง หรือที่เรียกวา “ตุลาการภิวฒ
ั น” จึงไมนา จะเปนการดำเนินการที่สอดคลองกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศไทย หรือเปนการ
ดำเนินการทีไ่ มสอดคลองกับหลักนิติธรรมทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง เพราะ
ถ า เปรี ยบเทียบกับรถยนตทแี่ ลนอยูบนถนนก็เทากับวาตุล าการออกมาแลนนอกเลนของตนเอง
ซึ่งเราลองหลับตานึกภาพดูวา ถาตุลาการออกมาแลนในเลนของฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติอะไร
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ถา
ถาตุลาการออกมาแลนในเลนของฝายบริหาร หรือฝายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตอ
ิ ะไรจะเกิดขึ้น
แตถา เปนก
กรณีฝายบริหารกับฝายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตน
ิ ้น
ั ในบางครั้งก็สามารถที่จะขามเลนหรือ
ครอมเลนกันไดตามกฎหมาย เพราะวาองคกรทัง้ สองดังกลาวตางมีทม่ี าซึง่ มีความยึ
ดโยง
วามยดโยง
จากประชาชนเชนเดียวกัน

จะเกิ ด ขึ ้น แต ถ า เปน กรณีฝ า ยบริ ห ารกั บ ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ นั ้น ในบางครั ้ง ก็ ส ามารถทีจ่ ะข า มเลน
หรือครอมเลนกันไดตามกฎหมาย เพราะวาองคกรทัง้ สองดังกลาวตางมีทมี่ าซึ่งมีความยึดโยงจาก
ประชาชนเชนเดียวกัน แตฝายตุลาการไมไดมีท่มี าซึ่งมีความยึดโยงจากประชาชนแตอยางใด เพราะฉะนั้น
ฝา ยตุ ล าการจะต อ งแลน ในเลนของตนเองอย า งเคร ง ครั ด ถ า ฝ า ยตุ ล าการออกมาแล น นอกเลน
ไมเครงครัดตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรมแลว องคกรอืน่ ๆ ของประเทศคงไมมีทางทีจ่ ะเคารพใน
หลักนิตธิ รรมได ประเด็นนี้ตอ งพิจารณาเพื่อหาทางที่จะตองทำความเขาใจและแกไขกันวา เมื่อเรายอมรับ
วาการปกครองของประเทศที่เหมาะสมทีส่ ุดในปจจุบันนี้คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเปน ประมุข ฝ า ยตุ ล าการควรจะกลั บ ไปทำหน า ทีข่ องฝ า ยตุ ล าการให เ ป น
ทีพ่ ึ่งสุดทายของประชาชน ถาฝายตุลาการเขามายุง เกี่ยวกับการเมืองซึ่งเปนของรอนก็อาจจะไดรับ
ผลกระทบหรือไดรับอันตรายได
หากพิจารณาถึงฐานะของฝายตุลาการเปรียบเทียบกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารแลว
จะเห็นวาฝายตุลาการจะมีฐานะที่พเิ ศษมากกวา เพราะมีบทบัญญัตขิ องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการละเมิด
อำนาจศาลคุมครอง๔ โดยมีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท ซึ่งผูพิพากษา
หรือตุลาการทีน่ งั่ พิจารณาคดีนนั้ มีอำนาจไตสวนและสั่งลงโทษไดเอง โดยไมตองผานกระบวนการ
ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเปนวิธีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แตอยางใด ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ
แสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสำเร็จราชการแทนพระองค
หรือคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ที่จะตองมีการดำเนินการ
ตามกระบวนการยุตธิ รรมตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา โดยจะตองดำเนินการผานตำรวจ
พนักงานอัยการ และศาล เปนผูพิจารณาและลงโทษ แลว จะพิจารณาเห็นไดวาเปนเรื่องทีม่ ี
ความแปลกประหลาดยิง่ นัก และประเด็นเรื่องนี้ก็สมควรทีจ่ ะตองมีการแกไขใหมีความสอดคลอง
กับหลักสากลมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ในปจจุบันการปฏิบัติหนาทีห่ รือการใชอำนาจของศาลปกครอง
มีความเห็นวาอาจมีการดำเนินการทีไ่ มสอดคลองกับหลักนิติธรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใชอำนาจ
ในการพิจารณา เชน การใชอำนาจเขาไปพิจารณาคดีทีค่ วรจะอยูใ นเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
หรือใชอำนาจเขาไปพิจารณาในเรื่องที่เปนการกระทำทางรัฐบาล (acte de gouvernement) โดยแท
เปนตน ดังนั้น อาจมีความจำเปนตองแกไขกฎหมายเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลปกครองใหชัดเจน
เปนไปตามหลักนิติธรรม และเปนไปตามหลักของการจัดตั้งศาลปกครองที่แทจริงดวย
โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐ – ๓๓ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการคุมครองกระบวนการยุติธรรม
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

ตัวอยางสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการดำเนินการของหนวยงานของรัฐทีไ่ มเปนไปตามหลักนิตธิ รรม
ในสังคมไทยในปจจุบันที่เห็นไดชัดคือ กรณีผูขับขี่รถจักรยานยนตจำนวนกวา ๑๐ ลานคนทั่วประเทศ
ไมไ ด รั บ ความเปน ธรรมจากตำรวจจราจรทีต่ ั ้ง ด า นเพื ่อ กวดขั น วิ นั ย จราจร เนื ่อ งจากทีผ่  า นมา
ไดมีการรองเรียนจากประชาชนเปนจำนวนมากวา มีตำรวจจราจรตั้งดานเพื่อรีดไถเงินจากผูขับขี่
รถจักรยานยนต โดยการกลาวหาหรือตั้งขอหาดานจราจรทีไ่ มเปนธรรม มีการยึดใบอนุญาตขับขี่
ยึดกุญแจรถ และมีการเรียกเงินอีกดวย ซึ่งสาเหตุท่ตี ำรวจจราจรตองกระทำเชนนี้เพราะมีความเดือดรอน
ในการดำรงชีพเนื่องจากเงินเดือนนอย ประกอบกับผูบังคับบัญชามีนโยบายวาจะตองหาเงินรายได
จากคาปรับใหไดมากที่สดุ ในแตละเดือน นอกจากนี้ยังมีปญ
 หาเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหนง การแตงตั้ง
โยกยายขาราชการที่ไมเปนธรรม มีนักการเมืองเขามาแทรกแซงกาวกายในการแตงตั้งโยกยายขาราชการ
ทุกระดับ ดังนั้น ตราบใดที่เรายังไมสามารถแกไขปญหาหรือใหความยุตธิ รรมแกขา ราชการหรือเจาหนาที่
ในภาครัฐไดแลว เขาจะอำนวยความยุติธรรมหรือใหความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางไร
จุ ล นิ ติ : ทา นคิด วา จะมีแ นวทางหรื อ มาตรการใดทีจ่ ะเสนอแนะต อ องค ก ร
หรือหนวยงานดังกลาวในการปฏิบต
ั หิ นาที่ตามหลักนิตธิ รรม และจะมีกระบวนการในการ
ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับ
หลักนิติธรรมอยางไร
ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : การจะเสนอแนะแนวทางหรื อ มาตรการต อ องค ก ร

หรือหนวยงานของรัฐในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามหลักนิตธิ รรม ในเบือ้ งตนจะตองมีการทำความเขาใจเกีย่ วกับ
ความหมายหรือขอบเขตของหลักนิตธิ รรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง เสียกอน เพราะหากไมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิตธิ รรมแลว การที่จะปฏิบตั หิ นาที่ใหเปนไปตามหลักนิตธิ รรมคงเปนเรื่อง
ลำบาก ดังนั้น อยากทำความเขาใจแบบงาย ๆ วา ตามหลักนิตธิ รรมนั้น บานเมืองตองปกครองโดยกฎหมาย
และกฎหมายทีใ่ ชปกครองตองเปนกฎหมายทีด่ ีและมีความเปนธรรม คำวากฎหมายทีด่ ีคือกฎหมาย
ทีไ่ มขัดตอหลักนิติรัฐหรือนิติธรรม กฎหมายนั้นตองใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามทีร่ ัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว หากกฎหมายฉบับใดออกมาขัดตอหลักการดังกลาว คือไปละเมิด
สิทธิและเสรีภาพทีร่ ัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว หรือกฎหมายทีใ่ ชบังคับในเรื่องความสัมพันธหรือ
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นิติสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชนดวยกันแตกลับไปบัญญัติใหมีโทษทางอาญา และในปจจุบัน
ก็มีอยูห ลายฉบับทีก่ ำหนดใหมีโทษอาญา เชน การกำหนดใหการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา หรือการ
ออกเช็คโดยไมมีเงินพอชำระหนี้ตามเช็คมีความผิดอาญา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดใหเรื่องที่
เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนซึ่งไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ เชน การกำหนดใหการชำระภาษีลา ชาหรือการ
ตออายุใบอนุญาตลาชา เปนความผิดอาญา เปนตน ซึง่ การกำหนดโทษอาญาอันมีผลเปนการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยไมคำนึงถึงเนือ้ หาของเรือ่ ง ความรายแรงของการกระทำความผิดทีม่ ตี อ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ
ดังกลาว เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร จึงเปนกฎหมายทีไ่ มเปนไปตาม
หลักนิติธรรม กรณีการออกกฎหมายเพื่อใหมีผลยอนหลัง หรือการออกกฎหมายเพื่อเอาผิดกับบุคคล
ซึ ่ง ไมม ีส ว นรู เ ห็ น ในการกระทำความผิ ด ของบุ ค คลอืน่ ก็ เช น เดี ย วกั น ล ว นแล ว แต ไ มเ ป น ไปตาม
หลักนิติธรรมซึ่งมีความจำเปนที่จะตองแกไขปรับปรุง

อยางไรก็ตาม การเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการตอองคกรหรือหนวยงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
หนาทีต่ ามหลักนิติธรรม รวมทัง้ การดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ทีไ่ ดกลาวมาแลว
ในเบื้องตนนั้น จะตองดำเนินการดวยความนุมนวล คอยเปนคอยไป ยึดหลักที่จะไมทำรายหรือทำลายใคร
โดยการจัดทำขอเสนอแนะไปยังองคกรตาง ๆ ไมวา จะเปนฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ
วาสิง่ ทีก่ ำลังดำเนินการอยูน นั้ เปนไปตามหลักนิติธรรมหรือไม และควรจะตองมีแนวทางในการแกไข
อยางไร บางเรื่องอาจมีความจำเปนทีจ่ ะตองแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ทั้งนี้
เพราะความยุตธิ รรมในสังคมไทยจะเกิดขึ้นไดกต็ อ เมื่อกฎหมายที่ออกมาใชบงั คับกับประชาชนทุกฉบับ
จะตองเปนไปตามหลักนิติธรรม คือตองเปนกฎหมายทีด่ ี กฎหมายทีไ่ มขัดตอหลักนิติธรรม เชน
การตรากฎหมายทีข่ ัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถือวาเปนกฎหมายทีข่ ัดตอหลักนิติธรรม
ไมอาจที่จะใชบังคับได
อยางไรก็ตาม มีความเห็นวาบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ยังมีบางมาตราที่ขดั หรือแยง
ตอหลักนิติธรรมเสียเอง เชน บทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทีบ่ ัญญัติใหการกระทำความผิดของบุคคล
คนเดียวนำไปสูการยุบพรรคการเมืองทัง้ พรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลทีเ่ ปนกรรมการ
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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กา จ่ ะปกครองโดยหลักนิตธ
การที
ิ รรมไดนน
้ั กฎหมายจะตองไมขด
ั กับหลักนิตธ
ิ รรม
เสียเอง
เอ
อง นอกจากนี
น
้แลวผูบังคับใชกฎหมายจะตองบังคับใชกฎหมายดวยความยุติธรรม
อคตแลว
คำวาด ว ยความยุ ติ ธ รรมคื อ ปราศจากอคติ ทั้ ง ปวง ถ า ใช ก ฎหมายโดยมี อ
คติ แ ล ว
ความยุติธรรมเกิดขึ้นไมได และความยุตธ
ิ รรมจะมีสองมาตรฐานไมได

บริหารพรรคดวย แมบคุ คลนัน้ จะไมไดกระทำความผิดก็ตาม หรือบทบัญญัตใิ นมาตรา ๓๐๙ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห
การกระทำทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกระทำทีไ่ ดรบั รองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ แมจะกระทำตอไปในอนาคต
ก็มีการรับการรับรองไวลวงหนาแลววาชอบดวยรัฐธรรมนูญ มิพักตองคำนึงวาการกระทำนั้นจะ
ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งเปนการขัดตอหลักนิติธรรมอยางยิ่ง เพราะไมมีกฎหมายของประเทศ
ที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่ไหนในโลกที่จะนิรโทษกรรมใหกับการกระทำที่ผิดตอกฎหมาย
หรือขัดตอรัฐธรรมนูญในลักษณะเชนนี้ แลวก็เปนการนิรโทษกรรมลวงหนา และในหลายมาตรา
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น ก็ มี ค วามสั บ สนที่ สุ ด กล า วคื อ บางมาตราก็ ใ ห ค วามเคารพนั บ ถื อ ใน
หลักนิติธรรมอยางมาก แตในหลายมาตราก็ทำลายหลักนิติธรรมเสียเอง ซึ่งมีความจำเปนตองแกไข
หรือปรับปรุงใหมโดยวิถีทางประชาธิปไตย
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : การที่จะปกครองประเทศโดยหลักนิติธรรม ในเบื้องตน

จะต อ งทำความเข า ใจในหลั ก นิ ติ ธ รรมให ถ อ งแท เ สี ย ก อ น ทั้ ง ฝ า ยผู บั ง คั บ ใช ก ฎหมาย อาจารย
หรือนักวิชาการผูส อนวิชากฎหมาย รวมทัง้ ประชาชนผูถ กู บังคับใหปฏิบตั ติ ามกฎหมาย จะตองมีความรู
ความเขาใจในหลักนิติธรรม การที่จะปกครองโดยหลักนิติธรรมไดนั้นกฎหมายจะตองไมขัดกับ
หลักนิติธรรมเสียเอง นอกจากนี้แลวผูบังคับใชกฎหมายจะตองบังคับใชกฎหมายดวยความยุติธรรม
คำวาดวยความยุติธรรมคือปราศจากอคติทั้งปวง ถาใชกฎหมายโดยมีอคติแลวความยุติธรรมเกิดขึ้น
ไม ไ ด และความยุ ติ ธ รรมจะมี ส องมาตรฐานไม ไ ด คนทุ ก คนต อ งเท า เที ย มกั น อั น นี้ เ ป น ไปตาม
หลักนิติธรรม สรุปคือการปกครองประเทศตองปกครองโดยหลักนิติธรรมและตามทำนองครองธรรม
อะไรที่มีความรูสึกวาไมเปนไปตามทำนองครองธรรมอันนั้นถือวาผิดหลักนิติธรรมแลว เมื่อผิดแลว
ใครเสียหาย ประชาชนเปนผูเสียหายหรือไดรับความเดือดรอน สงผลทำใหประชาชนเกิดความทุกข
ซึ่ งความทุ ก ข ข องประชาชนก็ คื อ ความทุ ก ข ข องแผ น ดิ น ทั้งนี้ ในฐานะที่ผ มไดรั บแตงตั้งเปน
ประธานคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ หรือ “คอ.นธ.” ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการสงเสริมหลักนิตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็จะเปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะผดุงหลักนิตธิ รรม
และสงเสริมใหมกี ารใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาคและคุม ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
อันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข โดยจะดำเนินการรับฟงขอมูลและความเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
โดยเนนการมีสว นรวมของสาธารณชนและภาคสวนตาง ๆ และสรางความตระหนักใหกบั สังคมเกีย่ วกับ
หลักนิติธรรม คณะกรรมการชุดนี้จะพยายามสลายหรือคลายความทุกขของประชาชนเทาที่จะทำได
เพราะถือวาเปนการตอบแทนคุณแผนดิน
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ดร.พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย๑
“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมือ่ วันศุกรท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุ ล นิ ติ : อยากใหท า นอธิ บ ายถึ ง ทีม่ า แนวคิ ด
และพัฒนาการของ “หลักนิตธิ รรมหรือ The Rule of Law”
ดร.พรสั น ตฯ : ก อ นทีจ่ ะกล า วถึ ง ทีม่ าของแนวคิ ด

และวิวัฒนาการของหลักนิติธรรมนั้น ผมตองขออนุญาตทีจ่ ะกลาว
ในเบื้องตนนี้กอนวา จริง ๆ แลว คำวา “นิติธรรม” (Rule of Law)
กับ “นิตริ ฐั ” (Legal State) ในทางนิตศิ าสตรน้นั มีความแตกตางกัน
ในเชิ ง หลั ก การ โดยสื บ เนื ่อ งมาจากเรื ่อ งของประวั ติ ศ าสตร
และวิวัฒนาการซึ่งมีทมี่ าจากตางทีต่ างถิ่นกัน แตเมื่อจะกลาวหรือ
พูดถึงในทางปฏิบตั แิ ละในศาสตรอ่ืน ๆ อาจมองวาเปนคำ ๆ เดียวกัน
ซึ่งสามารถใชแทนกันได โดยสังเกตเห็นไดจากคำพูดของนักการเมือง
บาง ชาวบานทั่ว ๆ ไปบาง หรือแมกระทั่งนักกฎหมายเอง ก็ใชคำวา
“นิติรัฐนิติธรรม” ควบคูกันอยูเ สมอ จึงทำใหบุคคลทัว่ ไปเขาใจ
ไปโดยปริยายวาทั้ง “นิติธรรม” และ “นิติรัฐ” เหมือนกัน และเมื่อ
ครั ้ง ทีม่ ี ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการถกเถียงกัน
พอสมควรในประเด็นความแตกตางของหลักนิติธรรมและนิติรัฐ
วาควรจะเลือกใชคำใดระหวางคำวา “นิตริ ฐั ” (Legal State) กับคำวา
“นิติธรรม” (Rule of Law) สุดทายแลวก็เลือกทีจ่ ะใชคำวา
“นิตธิ รรม” ดังที่ปรากฏอยูใ น มาตรา ๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ๒
ซึ่งเหตุผลหนึง่ ทีค่ ณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หยิบยกขึ้น
นิตศิ าสตรบัณฑิต, นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (คะแนนดีเลิศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, M.L.I., S.J.D. University of WisconsinMadison Law School, USA, อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”
๑
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มาสนับสนุนก็คอื คำวา “นิตธิ รรม” เปนคำที่คนุ เคยในสังคมไทยมากกวา “นิตริ ฐั ” กอปรกับในทางเนื้อหา
มิไดแตกตางกันมากมายนัก
ฉะนัน้ ผมจึ ง ขอกลา วถึ ง หลัก นิ ติ ธ รรมโดยภาพรวมเพื ่อ อธิ บ ายให เข า ใจได โ ดยง า ยว า
“หลักนิติธรรม” ก็คือ หลักการที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเพือ่ จำกัดการใชอำนาจของรัฐ (Limited
Government) ทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตรเมื่อครั้นทีผ่ ูปกครองประเทศรวมศูนยการใช
อำนาจไวแตเพียงผูเดียว ไมมีใครสามารถทีจ่ ะเขาไปควบคุมหรือตรวจสอบไดเลย อันมีลักษณะของ
รูปแบบการปกครองที่เรียกวา “ระบอบการปกครองแบบอำนาจนิยม” (Authoritarianism) กลาวคือ
เมือ่ คนใดคนหนึง่ มีอำนาจอยางลนพนแลว โดยธรรมชาติของอำนาจยอมทำใหลุแกอำนาจอันนำไปสู
การใชอำนาจตามอำเภอใจ โดยไมไดคำนึงถึงบุคคลอื่นวาการใชอำนาจของตนจะเขาไปลวงละเมิด
สิทธิ เสรีภาพของผูอ่นื หรือไมประการใด อีกทั้งยังเปนการใชอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นชวยเหลือ
พวกพองของตน โดยมิไดคดิ คำนึงถึงประโยชนสว นรวม โดยมาตรการที่ผปู กครองอำนาจนิยมในสมัยนั้น
นิยมใชกันมากทีส่ ุด เชน การสัง่ ประหารชีวิต การสั่งจำคุกโดยไมผานกระบวนการพิจารณาของศาล
การสั่งขึ้นคาภาษีอากรตามอำเภอใจโดยมิไดรับความยินยอมจากรัฐสภา ฯลฯ
เมือ่ มีขอเท็จจริงปรากฏขึ้นตามทีไ่ ดกลาวมา จึงนำไปสูแนวคิดในการ “กำกับการใชอำนาจ
ของผูปกครอง” ซึ่งในสมัยกอนก็คือ “พระมหากษัตริย” ใหใชอำนาจอยูใ นกรอบหรือหลักเกณฑ
ทีอ่ อกโดยความยินยอมของประชาชนซึ่งก็คือ “รัฐสภา” นั่นเอง ดังนั้น จึงเห็นไดวาลักษณะของ
การปกครองตามแนวคิดนี้เปนการปกครองโดยกฎหมาย หาใชการปกครองโดยตัวมนุษยแตอยางใดไม
(Government of Laws not of Men) จึงนำไปสูการอธิบายถึงหลักการของหลักนิติธรรมวา คือ
การปกครองที่ยึดกฎหมายเปนใหญ เปนสรณะ (Supremacy of Laws) และดวยหลักการนี้จึงนำไป
สูว ลีทนี่ ักกฎหมายคุนเคยและใชกันอยางติดปากวา “หลักความชอบดวยกฎหมาย” หรือ Legality
นัน่ เอง คำถามก็คือวา ทัง้ หมดนีถ้ ูกคิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคใด ทำไมจึงตองจำกัดและกำกับการ
ใชอำนาจรัฐ คำตอบก็คอื เพื่อเปนการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิใหถกู ลวงละเมิด
นี่ก็คือหัวใจของหลักนิติธรรม
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กอนทีจ่ ะเกิดแนวคิดทีว่ า “การปกครองโดยกฎหมาย มิใชโดยตัวมนุษย” มีการถกเถียงกัน
เปนอยางมากวาตกลงแลวการปกครองทีด่ ีควรยึดตัวบุคคลเปนหลัก หรือยึดตัวบทกฎหมายเปนหลัก
ซึ ่ง ตรงนีต้  อ งยอ นไปในสมัย กรี ก เมื่ อ “เพลโต ” (Plato) ซึ ่ง เป น นั ก ปราชญ ใ นสมัย นั ้น ได เ สนอ
แนวคิด “กษัตริยนักปราชญ” หรือ philosopher king ทีเ่ นนการปกครองโดยตัวมนุษยเปนหลัก
โดยบุค คลผูท ีจ่ ะปกครองประเทศตามแนวคิ ด นี ้จ ะต อ งเป น บุ ค คลทีม่ ีคุ ณ สมบั ติ เ พี ย บพร อ ม
กลาวคือ เปนคนดีมีความรูและมีคุณธรรม เมื่อไดคนทีด่ ีมีคุณธรรมมาปกครองประเทศจึงจะดีที่สุด
แต ส ำหรั บ อริส โตเติล้ (Aristotle) มีค วามเห็ น แยง แนวคิ ด ดั ง กล า วว า เป น ไปไมไ ด ใ นโลกของ
ความเป น จริ ง เพราะในการทีจ่ ะแสวงหาบุ ค คลทีม่ ีคุ ณ สมบั ติ เ พี ย บพร อ ม ตามทีก่ ำหนดไว ม า
ปกครองประเทศโดยยึดตัวบุคคลนั้นมีความเกี่ยวของในเรื่องของผลประโยชน ทคี่ อนขางอันตราย
เพราะตราบใดทีม่ นุษยยังมีความรูสึกนึกคิด กลาวคือ มีความรัก โลภ โกรธ หลง อยูต รงนี้อาจนำไป
สูก ารปกครองประเทศทีไ่ มเปนธรรม 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 ภายหลังจากทีเ่ ริ่มมีแนวคิดในการเขาไปจำกัดอำนาจของผูปกครอง ในยุคแรก ๆ
มีค วามสับสนอยูพ อสมควรวาหลักการยึดถือกฎหมายเปนใหญจ ริง ๆ แลวหมายถึงอะไรกันแน
เพราะในชวงระยะเวลาหนึ่งที่มีผปู กครองไดเขามาลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนอยางมาก
โดยอาศัยอำนาจในตัวบทกฎหมายซึ่งใหอำนาจไว เชน มีการสังหารประชาชน หรือลงโทษประชาชน
โดยมิไดผานการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมทีต่ องชี้ขาดโดยศาล การกระทำดังกลาวของ
ผูป กครองจึงถูกตั้งคำถามและวิพากษวิจารณเปนอยางมากวาเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือไมอยางไร
ซึ่งนักวิชาการบางทานก็วาเปน เพราะมีตัวบทกฎหมายใหอำนาจไว บางก็วาไมเปนเพราะแมจะมี
กฎหมายใหอำนาจไวกจ็ ริง แตมันเปนการเขาไปลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป
จึงขัดตอวัตถุประสงคของหลักนิติธรรม ทีม่ ีวัตถุประสงคเพื่อตองการเขาไป “จำกัดการใชอำนาจ
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

ของผูปกครอง” และมุง “คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” หลังจากนั้นจึงไดแนวความคิด
ที่ตกผลึกวา การปกครองโดยหลักนิติธรรมที่แทจริงพึงตองดูในเนื้อหาของตัวบทกฎหมายดวยวา
มีเนื้อหาที่มุงจำกัดอำนาจรัฐเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม ซึ่งตรงนี้เองจะเปนการ
แบงแยกแนวคิดระหวาง Rule by law กับ Rule of law ออกจากกัน กลาวคือ Rule by law นั้น
คือการปกครองที่ผูปกครองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการเขาไปลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งตรงกันขามกับ Rule of law ที่เปนหลักการควบคุมการใชอำนาจของผูปกครองเพื่อ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ดังนั้น หลักการใหญของหลักนิติธรรม ก็คือ หลักการจำกัดการใชอำนาจรัฐเพื่อเขาไปรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา “หลักนิตริ ฐั ” และ “หลักนิตธิ รรม” มีความเหมือน
และความแตกตางกันในหลักการและสาระสำคัญประการใดบาง
ดร.พรสันตฯ : “หลักนิตริ ฐั ” และ “หลักนิตธิ รรม” ในเชิงหลักการจริง ๆ แลว มีความแตกตาง

กันพอสมควรตามที่ไดกลาวไปแลว ซึ่งในวงวิชาการทางดานนิติศาสตรนั้นจะมุงเนนไปยังสองประเทศ
ซึง่ มีระบบกฎหมายทีแ่ ตกตางกัน คือประเทศเยอรมัน และประเทศอังกฤษ กลาวคือ ประเทศเยอรมันนัน้
มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร สวนประเทศอังกฤษ มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี
ในที่นี้ขอกลาวถึงหลักนิติรัฐกอนครับ ประเทศเยอรมันนั้นถูกยกยองใหเปนประเทศตนแบบของ
“หลักนิติรัฐ” และเปนประเทศแรกในทวีปยุโรปที่มีการพัฒนาแนวคิดวาดวยหลักนิติรัฐอยาง
เปนระบบ สวนบุคคลใดที่นำหลักนิติรัฐมากลาวถึงเปนคนแรกนั้นในวงการนิติศาสตรเองยังมีการ
ถกเถียงกันอยูพอสมควรวาเปนใคร บางก็วาเปนมอยล (Robert von Mohl) และ สไตล
(Friedrich Julius Stahl) บางวาเปนคันท (Immanuel Kant) ไมวาจะเปนใครก็ตามที่ไดอธิบายถึง
หลั ก การดั ง กล า วขึ้ น เป น คนแรก แต วั ต ถุ ป ระสงค ข องนั ก วิ ช าการทั้ ง สามคนนี้ มี จุ ด ประสงค
เดียวกันคือการควบคุมมิใหผูปกครองรัฐใชอำนาจไปตามอำเภอใจอันเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยไมมีเหตุมีผลอันสมควร กลาวโดยสรุปก็คือ หลักนิติรัฐ คือ“รัฐที่อยูภายใต
ตัวบทกฎหมาย” หรือ “Rechtsstaat” เพราะคำวา Recht แปลวา กฎหมาย Staat แปลวา รัฐ ตอมา
จึงไดแปลเปนภาษาอังกฤษวา Legal state นัน่ เอง โดยมีแนวคิดวาหลักนิตริ ฐั ไดรบั อิทธิพลมาจาก
แนวคิดดานเสรีนยิ มภายหลังจากทีไ่ ดเกิดการปฏิวตั คิ รัง้ ใหญในประเทศฝรัง่ เศสเมือ่ ป ค.ศ. ๑๗๘๙
ในขณะทีแ่ นวคิดวาดวย “หลักนิตธิ รรม” ซึง่ แปลมาจากคำในภาษาอังกฤษวา Rule of Law นัน้
มีจดุ กำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ โดยในวงการนิตศิ าสตรไดกลาวยกยองวาศาสตราจารยทางกฎหมาย
แหงมหาวิทยาลัยออกฟอรด คือ ไดซี่ย (Albert Venn Dicey) ไดเปนผูหยิบยกประเด็นการปกครอง
โดยหลักนิติธรรมมาอธิบายอยางจริงจังในหนังสือของเขาที่มีชื่อวา “ความรูเบื้องตนในการศึกษา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ” แตหากจะกลาวใหถูกตองแลว ไดซี่ย มิใชคนแรกที่กลาวถึงแนวคิดวาดวย
ระบบของการใชอำนาจตามอำเภอใจของผูปกครอง โดยกอนหนานี้ไดมีผูพิพากษาชื่อดังคือ
เซอรเอ็ดเวิรด คูก (Edward Coke) ไดกลาวถึงหลักการดังกลาวนีเ้ ชนกัน ฉะนัน้ จึงสรุปในเบือ้ งตนวา
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ตราบใดที
ตร
่มนุษยยังมีความรูสกึ นึกคิด กลาวคือ มีความรัก โลภ โกรธ หลง อยูตรงนี้
อาจนำไปส
อาจนำไปสูก ารปกครองประเทศทีไ่ มเปนธรรม ไมเปนเหตุเปนผลได ซึง่ ลักษณะแบบนีค้ อ นขาง
เปนอัตวิสยั สูง (subjective) ดังนั้น การปกครองที่นา จะถูกตองเหมาะสม เปนเหตุ
หตุเปนผล
และเปนกลางมากกวา “ความรูสึกนึกคิดของมนุษย” ก็คือ ตัวบทกฎหมาย นันเอง
่นเอง

ความแตกตางของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ประการแรก คือ จุดกำเนิดของแนวคิดอันนำไปสู
การพัฒนาของหลักการที่แตกตางกัน
ประการที่สอง คือ ความแตกตางในเชิงเนื้อหา โดยมีการอธิบายความหมายของหลักนิติรัฐ
และนิตธิ รรมที่แตกตางกันไป ทั้งนี้เปนผลโดยตรงมาจากการที่แนวคิดทั้งสองหลักการนี้ไดถอื กำเนิดขึ้น
มาจากตางถิ่นตางทีก่ ัน และเกิดในระบบกฎหมายทีแ่ ตกตางกันจึงนำไปสูความคิดความเขาใจ หรือ
มุมมองตอหลักการทั้งสองแตกตางกัน
หากจะกลาวถึงแนวคิดและหลักนิติรัฐในสมัยกอนนั้นอาจจะยังไมคอยมีความชัดเจนและเปน
ระบบมากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับในปจจุบัน ซึ่งจะขอกลาวในหลักการปจจุบันเลยวา หลักนิติรัฐจะมี
องคประกอบทีค่ อนขางชัดเจนทัง้ ในเชิงรูปแบบและเชิงเนื้อหา โดยองคประกอบในเชิงรูปแบบนั้น
ถือไดวาเปนองคประกอบ“เบื้องตน”ของหลักนิติรัฐ ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
๑. หลักการแบงแยกอำนาจ (Separation of Powers) คือ หลักการทีว่ าดวยการแบงแยก
องคกรในการใชอำนาจมิใหรวมศูนยอยูท อี่ งคกรใดองคกรหนึ่งเพียงองคกรเดียว เนื่องจากหาก
ปลอยใหบุคคลใดบุคคลหนึง่ คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่งใชอำนาจไป
แตเพียงผูเ ดียวยอมนำไปสูก ารใชอำนาจโดยมิชอบ ดังทีเ่ คยปรากฏในประวัติศาสตรการเมืองของ
ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส เปนตน โดยทัว่ ไปแลวจะมีการแบงแยกองคกรการใชอำนาจออกเปน
๓ องคกร ประกอบดวย องคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการ ซึ่งทั้ง ๓ องคกรดังกลาว
จะทำหนาทีใ่ นการคานและถวงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน มิใหเกิดสภาวะการ “กระจุกตัวของอำนาจ”
อันเปนเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักการนี้ถือไดวามีความสำคัญมากหลักการหนึ่ง
ในการควบคุมการใชอำนาจของรัฐ
๒. หลักความชอบดวยกฎหมาย (Legality) คือ การใชอำนาจใด ๆ จำตองผูกพันกับตัวบทกฎหมาย
ไมวาจะเปนรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือแมกระทัง่ ศาล ก็จำตองปฏิบัติตามกฎเกณฑทีก่ ฎหมาย
บัญญัตไิ ว ซึ่งหลักการนี้เปนที่รจู กั กันทั่วไปวาคือหลัก “ไมมกี ฎหมาย ไมมอี ำนาจ” กลาวอีกนัยหนึ่งคือ
หากไมมีกฎหมายใหอำนาจกระทำ หรืองดเวนการกระทำ หากไดมกี ารกระทำ หรืองดเวนกระทำการใด ๆ
ไปโดยไมมีกฎหมายใหอำนาจ ยอมตองถือวาเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทัง้ นี้เพราะหาก
ไมนำเอาตัวบทกฎหมายมาคอยกำกับการใชอำนาจแลวก็จะสงผลใหมีการใชอำนาจไปตามอำเภอใจ
จนกระทั่งลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได
ขอสังเกต หลักความชอบดวยกฎหมาย มิไดหมายความวา หากมีตวั บทกฎหมายรับรองการกระทำ
หรือการงดเวนการกระทำใด ๆ แลว รัฐจะใชอำนาจไปตามอำเภอใจไดตามแนวคิดที่วา “เมื่อมีกฎหมาย
ก็ยอมมีอำนาจ” หากแตหลักการนี้ยังหมายความรวมไปถึงการเขาไปตรวจสอบดวยวาการใชอำนาจ
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ของรัฐมีการใชไปเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไวหรือไมอยางไร หากขอเท็จจริงปรากฏวา
กฎหมายใหอำนาจใหกระทำการได แตมกี ารใชอำนาจไปเกินกวาขอบเขต (Ultra Vires) ทีก่ ฎหมายกำหนด
กรณีจะถือวาเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย (Illegal)
๓. หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยศาล (Right to a court hearing) หลักการนี้ถือวา
องคกรตุลาการเปนทีพ่ งึ่ สุดทายในการประสิทธิป์ ระสาทความยุตธิ รรม (The Last Resort of Justice)
ใหกับประชาชน กลาวคือ ประชาชนจะไดรับการรับรองและคุมครองอยางเปนรูปธรรมผานองคกร
ตุลาการ ไมวา จะเปนศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือแมกระทัง่ ศาลยุตธิ รรม โดยทัง้ ๓ ศาลดังกลาวนี้
มีบทบาทในการเขาไปตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเพื่อรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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. หลั ก การประกั น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน (Fundamental Rights) ถื อไดว าเปน
หัวใจสำคัญของหลักนิติรัฐในดานเนื้อหา กลาวคือ การใชอำนาจอธิปไตยของผูปกครองไมวาจะ
กระทำในรูปแบบของตัวบทกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย หรือแมกระทั่งการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี จำตองคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเปนสำคัญ เชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในความเสมอภาค สิทธิในการฟองรองคดีตอศาลหากเกิดการกระทำที่
เปนผลรายกับตนเอง เปนตน แตอยางไรก็ดี หากมีความจำเปนในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
รัฐจำตองตรากฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาเทานั้น
๒. หลักความชัดเจนแนนอนของกฎหมาย เนือ่ งจากโดยสภาพของตัวบทกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะ
เปนกฎเกณฑ ขอบังคับในการกำหนดพฤติกรรมการใชสทิ ธิเสรีภาพของบุคคลใด ๆ จะตองไมเปนการ
กระทบสิทธิเสรีภาพของผูอ นื่ เกินกวาความจำเปนจนกระทัง่ เขาตองไดรบั ความเสียหาย ฉะนัน้ กฎหมาย
ทีถ่ กู ตราขึน้ โดยฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ งึ ตองมีความชัดเจนเพียงพอ ซึง่ ทำใหประชาชนผูอ าจถูกลงโทษไดเขาใจ
วาเขาจะตองดำรงตนอยูอยางไร เพราะหากกฎหมายไมมีความชัดเจนพอแลวก็จะเปนการกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได โดยหลักความชัดเจนแนนอนของตัวบทกฎหมายนี้ถือไดวาเปนหลักที่
นานาอารยประเทศยึดถือและใหความสำคัญกันมาก กระทัง่ วาศาลในหลาย ๆ ประเทศไดมคี ำวินจิ ฉัยวา
“กฎหมายที่ไมมีความชัดเจนแนนอนถือไดวาเปนกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ”

๒๐

p15-28.indd 20

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

1/26/2012 7:43:54 PM

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

๓. หลักกฎหมายหามมิใหมีผลยอนหลัง (Ex Post Facto Law) เปนหลักการทีม่ ีขึ้นเพื่อ
มุง คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาหลักการนี้
มีค วามสำคั ญ อยา งยิง่ ยวดต อ หลั ก นิ ติ ธ รรมจึ ง ได น ำไปบั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ อยา งชั ด เจน
โดยวัตถุประสงคของการหามมิใหรัฐสภาตรากฎหมายใหมีผลรายเปนการยอนหลังนั้น เพราะหากรัฐ
สามารถทีจ่ ะออกกฎหมายมาลงโทษกับประชาชนเปนการยอนหลังไดตามอำเภอใจ ประชาชน
อาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพผานบทลงโทษของตัวบทกฎหมาย ซึ่งไมสามารถกำหนดไดวาจะเกิดขึ้น
เมื่อใด กรณีน้จี งึ เปนการทำลายความไวเนื้อเชื่อใจของประชาชนกับตัวบทกฎหมาย อีกทั้งทำใหกฎหมาย
ทีบ่ งั คับใชกับประชาชนไมมีความแนนอนเพียงพอทีจ่ ะทำใหประชาชนสามารถทีจ่ ะกำหนดพฤติกรรม
ของตนเองได
๔. หลักพอสมควรแกเหตุ มีวัตถุประสงคเพื่อเขาไปควบคุมการใชอำนาจรัฐมิใหไปกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป โดยการกำหนดความสัมพันธระหวางรัฐในฐานะของ
ผูปกครองกับประชาชนในฐานะผูอยูใตการปกครอง ซึ่งหลักการนี้ไดกำหนดในเรื่องการใชอำนาจของรัฐ
จำตองมีการพิจารณาอยางถวนถี่ ซึ่งมาตรการทีร่ ัฐเลือกใชจะตองไมไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของปจเจกชนมากจนเกินไป พรอมทัง้ พิเคราะหถึงความเหมาะสมระหวางผลประโยชนมหาชน
และความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับปจเจกชนดวย หากมีความไดสัดสวนระหวางผลประโยชนมหาชน
กับผลรายทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลใด ๆ อันไมเปนการรุนแรงจนเกินกวาเหตุไป ก็ยอ มกระทำไดตามหลักนิตริ ฐั
ในสวนของ “หลักนิติธรรม” หากถามวาหลักนิติธรรมคืออะไร ในประเทศอังกฤษไดอธิบายวา
หลักนิติธรรมนั้นจะประกอบไปดวยหลักการ ๓ ขอใหญ ๆ คือ
๑. หลักความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย หรือความสูงสุดของกฎหมาย (Supremacy of law)
กลาวคือ กฎหมายจะเปนเครือ่ งชีว้ ดั วาบุคคลใดจะตองรับโทษทัง้ ทางดานรางกาย หรือทางทรัพยสนิ หรือไม
จะตองปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวกระทำการขัดตอกฎหมาย โดยผานการวินจิ ฉัยชี้ขาดของศาล
ซึ่งระบบดังกลาวนี้เปนการจำกัดการใชอำนาจตามอำเภอใจ หรือแมกระทั่งการใชดลุ พินจิ อยางกวางขวาง
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 เสรีภาพในการชุมนุมในทีส่ าธารณะ ฯลฯ ของ
ประชาชนชาวอัง กฤษเกิ ด ขึ ้น มาได โ ดยผลของคำพิ พ ากษาศาล ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ สิ ท ธิ
และเสรีภาพของประชาชน เกิดโดยการกำหนดของรัฐธรรมนูญ
ตอมา หลักนิติธรรมไดมีการพัฒนาไปจนเกิดความหมายสมัยใหมขึ้น หรือ Modern meaning
of the rule of law กลาวคือ ไดพัฒนาไปใหมีหลักการใกลเคียงกับหลักนิติรัฐมากขึ้น เชน เริ่มมีการ
กลาวถึงวาลักษณะของตัวบทกฎหมายตองมีเนื้อหาทีช่ ัดเจนแนนอน การหามตรากฎหมายใหมีผล
ยอนหลังอันเปนโทษตอประชาชน ซึ่งอยูใ นองคประกอบทางดานเนื้อหาของหลักนิติรัฐ ฯลฯ ดังนั้น
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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หากจะสรุปถึงความแตกตางในเชิงเนื้อหาสามารถกลาวไดวา หลักนิติรัฐมีความชัดเจนของเนื้อหา
ทางหลักการมากกวาหลักนิติธรรม มีความเปนระบบมากกวา โดยหากพิเคราะหใหลึกไปกวานั้น
ก็คอื วา ในขณะที่หลักนิติรฐั เปนหลักการที่ใชบงั คับกับองคกรที่ใชอำนาจอธิปไตยทั้ง ๓ องคกร ไดแก
องคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แตหลักนิติธรรมเนนไปที่การเขาไปควบคุมและบังคับใชกับ
ฝายบริหารมากกวาฝายตุลาการ ทัง้ นี้ เนื่องมาจากวาหลักนิตธิ รรมถือกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษที่
ยึดหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา หรือ Supremacy of the parliament ดังนั้น ในหลักนิตธิ รรม
จึงมองวากฎหมายทีอ่ อกโดยสภาสูงสุดกำหนดไวเชนไร ก็ใหเปนไปเชนนั้น และมีความชอบธรรมดวย
เพราะรัฐสภาก็คอื ตัวแทนของประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตในทางปฏิบตั แิ ลว
รัฐสภาก็ไมสามารถใชอำนาจตามอำเภอใจได เพราะวาจะมีจารีตประเพณีทางการเมืองควบคุมอยู
หากมองในภาพรวมจะเห็นวาทัง้ หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนี้มีความเหมือนกันประการหนึ่ง
คือ การจำกัดสิทธิในการใชอำนาจของผูปกครองรัฐ โดยใชกฎหมายเปนเกณฑ โดยคำนึงถึง “สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน” เปนสำคัญ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเปน “สรณะ” ผูปกครองตอง
ปฏิบัติตามวิธีการ หรือขั้นตอนทีก่ ฎหมายกำหนดไวอยางเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ และอยาลืมวา
ทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนั้นมีแนวคิดมาจาก “กฎหมายธรรมชาติ” ที่เปนฐานความคิดของหลัก
สิทธิมนุษยชน หรือ Human rights ในปจจุบันนั่นเอง
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา การปฏิบัติหนาทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบน
ั มีการดำเนินการ
ทีส
่ อดคลองกับหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ
ดร.พรสันตฯ : หากถามวารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติ

ตามหลักนิตธิ รรมหรือไม ผมขอตอบในเชิงของการใหคะแนนวาผานหรือไมผา นเกณฑของหลักนิตธิ รรม
สำหรับผมเห็นวายังไมผาน แตกม็ ีพฒ
ั นาการที่ดขี ้นึ ครับ สวนเหตุผลที่ตอบวาไมผา นเกณฑเพราะไมผา น
มาตรฐานทางรัฐธรรมนูญ หรือ Constitutional standard ขออนุญาตยกตัวอยางใหเห็นภาพ
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โดยองคกรหลัก ๆ เชน รัฐสภา รัฐบาล และศาล ในกรณีของรัฐสภา ถาถามวารัฐสภาปฏิบัติตาม
หลักนิตริ ฐั นิตธิ รรมหรือไม และการปฏิบตั ติ ามหลักนิตริ ฐั นิตธิ รรมคืออะไร ตอบวาหนาที่หลักของรัฐสภา
คือการตรากฎหมาย ดังนั้น การตรากฎหมายพึงตองปฏิบัติตามหลักนิติรัฐซึ่งก็ตองทำตามหลักเกณฑ
ทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนดไว กลาวคือ การตรากฎหมายนั้นจำตองคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากรัฐสภามีความจำเปนที่จะตองตรากฎหมายฉบับใด ๆ อันมี
ลักษณะเปนการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะตองกระทำเทาที่จำเปนเทานั้น และตอง
ไมกระทบกระเทือนตอสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ โดยกฎหมายที่ตราขึ้นมานั้นจะตองมี
ผลบังคับใชเปนการทั่วไป ไมมีการเลือกปฏิบัติ
หากถามวาทีผ่ านมามีกรณีการตรากฎหมายโดยมิไดคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หรื อ ไม ตอบว า มีจ ำนวนมากครั บ อัน ทีจ่ ริ ง แล ว ในรั ฐ ธรรมนู ญ นั ้น ได มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี ่ย วกั บ การ
ตรากฎหมายไวชัดเจนเพื่อให สมาชิกรัฐสภาอันประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษร (ส.ส.)
และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยตองระมัดระวังในการตรากฎหมาย
อัน เปน การลว งละเมิด ต อ สิท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนเกิ น ความจำเป น ซึ ่ง มาตรการนั ้น ก็ คื อ
การกำหนดใหระบุตัวเลขมาตราของรัฐธรรมนูญในกรณีท่จี ะออกกฎหมายมาเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ซึ่งตรงนี้เราไดนำแนวคิดมาจากรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
คือ เพือ่ ใหผูมีอำนาจออกกฎหมายไดตรวจสอบวาลักษณะของสิทธิเสรีภาพที่จะตรากฎหมาย
มาจำกัดนีโ้ ดยสภาพแลวทำไดหรือไม อีกทั้งยังเปนการเตือนวาการออกกฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนนัน้ พึงตองระวัง แตในทางปฏิบัติบทบัญญัตินี้เสมือนเปนแบบฟอรม
ทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนดให แตในเนือ้ หาของกฎหมายจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากมาย
เพียงใดนั้น ผูอ อกกฎหมายไมคอยใหความสำคัญเทาใดนัก ดังนั้น เราจึงเห็นกฎหมายทีม่ ีเนื้อหา
ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีจำนวนมาก ทีเ่ ห็นไดชัดเจนก็คือ กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ หรือกฎหมายคอมพิวเตอร เปนตน
กรณีของฝายบริหารหรือรัฐบาล ตรงนี้คอนขางเห็นอยางชัดเจนวาที่ผานมา การบังคับใช
กฎหมายของประเทศไทยมีปญหามากเนื่องจากวาไมสอดคลองกับหลักนิติรัฐนิติธรรม กลาวคือ
มีการบังคับใชกฎหมายโดยไมไดคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
หรือสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกรองสิทธิทางการเมือง ประเด็นดังกลาวมีความ
เกี่ยวของกันโดยตรงระหวางผูบงั คับใชกฎหมายกับประชาชน ซึ่งประชาชนจะออกมาเรียกรองสิทธิ
หรือตำหนิ ติเตียน วิพากษวิจารณการทำงานของรัฐบาล ดังนั้น การบังคับใชกฎหมายจึงคอนขาง
สุมเสี่ยงและหลีกเลี่ยงไมไดกับการไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในฐานะผูตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาล ดังเชน กรณีของการบังคับใชพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ในการชุมนุมทางการเมือง เปนตน
ในสว นขององคก รตุล าการ เกี ่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ หลั ก นิ ติ รั ฐ นิ ติ ธ รรมนั ้น
สำหรับผมคิดวา เปนเรื่องที่คอ นขางใหมไมคอ ยมีการกลาวถึงกันสักเทาไหรในสังคมไทย โดยสวนใหญแลว
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

เรามักจะเห็นวาฝายนิติบัญญัติ หรือฝายบริหาร เปนฝายทีค่ วรตรวจสอบและควบคุมการใชอำนาจ
มากกวา เพราะทัง้ สององคกรนี้ จะเห็นไดชัดเจนวาเปนองคกรทีม่ ีรูปแบบการใชอำนาจในเชิงรุก
(active) ในขณะที่ศาลเองใชอำนาจในเชิงรับ (passive) กอปรกับวาเปนองคกรที่ทำหนาที่ในการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดคดี และการบังคับใชกฎหมาย ดังนั้นในสายตาของสังคมจึงมองวาองคกรตุลาการไมคอยมีปญหา
มากนัก กลาวอยางงาย ๆ คือในการปฏิบัติหนาทีข่ องตุลาการนั้นไมนาจะเปนอันตรายตอประชาชน
ในทางตรงกันขาม กลับจะนำความยุติธรรมมาเสียอีก
เราพึ ง ต อ งให ป ระชาชนพิ จ ารณาเสมอว า อำนาจทุก อำนาจ ไม ว า จะเป น อำนาจในการ
ตรากฎหมายของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ อำนาจในการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร หรือแมแตอำนาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ของฝายตุลาการ อาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดทงั้ สิ้น
กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือวา อำนาจของศาลควรถูกควบคุมตรวจสอบดวย เพื่อไมใหศาลใชอำนาจในการ
วิ น ิจ ฉัย ชี ้ข าดคดี ไ ปตามอำเภอใจ แต ต รงนี ้ไ มไ ด บ อกนะครั บ ว า ศาลไทยตั ด สิ น ไปตามอำเภอใจ
โดยไมคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในบางกรณีอาจสะทอนใหเห็นไดวาศาลอาจมีความเขาใจ
ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม ยกตัวอยางเชน
กรณีข องการเขาไปตรวจสอบการกระทำของเจาหนาทีร่ ัฐในชวงระยะเวลาทีร่ ัฐบาลไดประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีบุคคลที่ไดรบั ผลกระทบจากการปฏิบตั หิ นาที่หรือดำเนินการอื่นใด ของเจาหนาที่
รัฐในชวงสภาวะฉุกเฉินดังกลาว และไดไปดำเนินการฟองรองเปนคดีตอศาล แตศาลกลับยกฟองโดย
ใหเหตุผลวาเปนอำนาจของฝายบริหารทีส่ ามารถกระทำได โดยพระราชกำหนดบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหอำนาจกระทำได ตรงนี้สะทอนใหเห็นวาศาลอาจเขาใจคลาดเคลื่อน
ในทางหลักการของหลักนิติรัฐนิติธรรม แมวาจะมีประกาศสถานการณฉุกเฉินและใชพระราชกำหนด
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจริง แตตามหลักนิติรัฐนิติธรรมก็ใหอำนาจศาลในการเขาไป
ควบคุมตรวจสอบฝายบริหารวาไดกระทำไปตามกฎเกณฑท่กี ฎหมายไดกำหนดไวหรือไมอยางไร แตไม
ไดหมายความวาไมสามารถเขาไปตรวจสอบไดเลย มิฉะนั้นจะกลายเปนชองวางใหฝา ยบริหารใชอำนาจ
อยางเผด็จการโดยอาศัยประกาศสถานการณฉกุ เฉิน ซึง่ จุดนีส้ ะทอนใหเห็นวาการทีศ่ าลเขาใจคลาดเคลือ่ น
ในหลักการของหลักนิตริ ฐั นิตธิ รรมจึงนำไปสูการตีความกฎหมายที่คลาดเคลื่อนและยกฟองในทายที่สดุ
ซึ่งเปนการกระทำทีส่ งผลใหประชาชนไดรับผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของตนเองอยางหลีกเลี่ยงมิได
ทัง้ ๆ ที่ศาลเองก็มีภารกิจในการเขามารับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามองคประกอบ
ของหลักนิติรัฐ ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงพึงตองตระหนักและระมัดระวังเปนพิเศษ
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จุลนิติ : ทานคิดวาจะมีแนวทางหรือมาตรการใดทีจ่ ะเสนอแนะตอองคกรหรือ
หนวยงานดังกลาวในการปฏิบัติหนาทีต
่ ามหลักนิติธรรม และจะมีกระบวนการในการ
ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับ
หลักนิติธรรมอยางไร

ั ญัติ บริหาร
ดร.พรสันตฯ : ในทรรศนะของผมเห็นวาปญหาการปฏิบตั หิ นาที่ ขององคกรนิตบิ ญ

และตุลาการ ทีก่ ลาวไปนัน้ ยังไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม ปจจัยหนึ่งทีส่ ำคัญคือ ปญหาความเขาใจ
ของหลักนิติธรรมวาความหมายทีแ่ ทจริงคืออะไร เพราะในปจจุบันเราเขาใจความหมาย หรือนัย
ของคำวานิติธรรมไมตรงกัน แมกระทัง่ ในบรรดานักกฎหมายดวยกันเอง ดังนั้น จึงพึงตองใหความรู
ความเขาใจทีถ่ ูกตองตรงกันวา “ทุกองคกร” ตองอยูภ ายใตหลักนิติธรรมทัง้ สิ้น โดยไมมีขอยกเวน
แมกระทั่งศาล แตในสังคมไทยเมื่อมีการกลาวถึงศาลก็จะถูกหามวิพากษวจิ ารณ เพราะอาจจะเปนการ
หมิ่นประมาท หรือละเมิดอำนาจศาลได เมื่อเรายังมีแนวคิดในลักษณะทำนองนี้อยูก็คงจะทำใหองคกร
ตาง ๆ ปฏิบัตหิ นาที่ใหสอดคลองกับหลักนิตธิ รรมโดยแทจริงไดอยางยากลำบาก เพราะขาดการตรวจสอบ
ตรงนีข้ ออางอิงถึงคำสอนของทานอาจารยหยุด แสงอุทัย ปรมาจารยทางกฎหมายทีเ่ คยกลาวไววา
“ผมไมแนะนำใหใครนับถือคำพิพากษาของศาลฎีกาเหมือนพระเจา คือ ตองเอาคำพิพากษามา
วิพากษวิจารณวาเขาทฤษฎีหรือเปลา...”
อีกประเด็นหนึง่ ทีเ่ รามองขามไปคือเรื่องการพิจารณาหลักนิติธรรมแบบโดด ๆ โดยมองวา
มันเปนเอกเทศ ซึ่งเปนความเขาใจทีผ่ ิดพลาด กลาวอยางงาย ๆ ก็คือ หลักนิติธรรมนั้นไมสามารถ
ยืนอยูไดดวยตนเองหากปราศจากระบอบประชาธิปไตย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากพิจารณาอยาง
รอบคอบแลวก็จะเห็นวาหลักการประกัน รับรอง และคุมครองสิทธิขั้นพืน้ ฐานเปนเจตนารมณ
และองคประกอบของหลักนิติธรรม ซึง่ ตรงนี้ก็คือหลักการที่เกิดจากระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนัน่ เอง เปนการประจักษชัดวาทัง้ หลักนิติรัฐ นิติธรรม และระบอบประชาธิปไตย
มุง ทีจ่ ะเขาไปรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนหลักการทีส่ อดคลองตองกัน
โดยทัง้ สองหลักการนีม้ ีความสัมพันธกันอยางยิง่ จนอาจเรียกไดวาเปน “ทฤษฎีพนี่ อง” ทีไ่ มอาจจะ
แยกออกจากกันได ดังนั้น หากประเทศใด ๆ จะเปนนิติธรรมไดประเทศนั้นก็ยอมตองยึดระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยดวย และหากเราไมเขาใจในหลักการหรือแนวคิดนี้ การปกครอง
ของเราก็จะไมใช Rule of law แตจะกลายเปน Rule by law ที่ใกลเคียงกับการปกครองของฮิตเลอร
(Adolf Hitler) ในสมัยกอนทีใ่ ชกฎหมายฆาคนยิวเยีย่ งผักปลา เพราะจะมีการออกกฎหมายมา
โดยไมพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของตัวกฎหมายวาสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยหรือไม
ฉะนัน้ หากประเทศไทยไมสามารถทีจ่ ะมีระบอบการปกครองทีเ่ ปนประชาธิปไตยไดจริง
หรือไมพยายามทีจ่ ะทำความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย ก็ไมสามารถทีจ่ ะทำใหประเทศยึดหลัก
นิติธรรมไดจริง เพราะหลักการทีย่ ึดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสำคัญนั้นไมไดถูกหยิบยกขึ้นมา
เปนหัวใจสำคัญนั่นเอง กลาวอยางสั้น ๆ ก็คอื หากเรามีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการพูด การแสดงออก
หรือการแสดงความคิดเห็นจนเกินกวาเหตุ เราก็จะทำใหประเทศทีย่ ึดหลักนิติธรรมไมได ดังนั้น
จะเห็นไดวาทีผ่ านมาเราแกไขปญหาไมตรงจุด โดยยึดกฎหมายเปนใหญ ถามวาถูกไหมก็ถูกครับ
แต ถู ก เพี ย งแค ค รึ ่ง เดี ย ว แต ท สี ่ ำคั ญ ยิง่ ไปกว า นั ้น และถู ก ละเลยไปคื อ เราต อ งไปดู เ นื ้อ หา
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

ในตัวบทกฎหมายดวยวามีความสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย โดยพิจารณาวามีการรับรอง
และคุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนหรื อ ไม ตรงนี้ ผ มไม ไ ด บ อกว า เราจำกั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชนไมไดเลย จำกัดไดครับ แตตองไมมากจนเกินกวาเหตุ นอกจากนี้ยังตองเขาไปดูในบริบท
ของสังคมดวยวาสังคมเราเปนประชาธิปไตยแลวหรือไม คำวา “สังคมไทย” ตรงนี้หมายถึงทุกคน
และหมายรวมถึงฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ และองคกรอืน่ ๆ ตามรัฐธรรมนูญดวย ซึง่ หาก
ทุกคนใหความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันถือไดวาเปน “องคประกอบสำคัญ” ประการหนึ่ง
การปฏิบัติหนาที่ขององคกรตาง ๆ ก็จะเปนไปตามหลักนิติธรรมไดโดยงาย หรืออาจกลาวไดวา
“ระบอบประชาธิปไตยเปน Road Map” อันนำไปสูหลักนิติธรรมนั่นเอง
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ดร.พรสันตฯ : สำหรับผมคิดวาหากตองการใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครอง

โดยยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรมโดยแท จ ริ ง แล ว พึ ง ต อ งทำความเข า ใจหลั ก การดั ง กล า วให ถู ก ต อ งก อ นว า
โดยแทจริงแลว หลักนิติธรรมคืออะไร ซึ่งการใหคำนิยามอยางผิวเผินแบบเดิม ๆ อาจจะไมถูกตอง
และเหมาะสมนัก ขอยกตัวอยางประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เชน ประเทศ
สวิสเซอรแลนดซึ่งถือไดวาเปนประเทศที่ยึดหลักนิติธรรมในการปกครองประเทศ และเปนที่ยอมรับ
ของนานาอารยประเทศ หลักการพื้นฐานที่เขาใหความสำคัญมาเปนอันดับหนึ่งมากกวาเรื่องอื่น ๆ
ก็คอื “ความเปนประชาธิปไตย” เหนือกวาหลักการจำกัดอำนาจของฝายบริหาร หรือแมแตหลักนิตธิ รรม
เสียอีก ดังนั้น จะเห็นไดวา หากเราทำความเขาใจไปในเชิงลึกของแนวคิดของหลักนิติธรรม ก็จะ
หนี ไ ม พ น เรื่ อ งของประชาธิ ป ไตย หากมองในจุ ด นี้ จ ะเป น การสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ข อ บกพร อ งของ
นักการเมือง หรือแมแตนักกฎหมายบางกลุมที่ชอบใหความหมายของหลักนิติธรรมในทำนองวา
ถือกฎหมายเปนใหญอยางเดียว มีลักษณะเปนเอกเทศ ตรงนี้เปนการมองในเชิงรูปแบบเทานั้น
โดยไมไดไปมองถึงแนวคิดที่เปนรากฐานที่สำคัญอันมีลักษณะในเชิงเนื้อหาเลย ประเด็นนี้สำคัญมาก
สำหรับนักกฎหมายเราพึงตองจำแนกใหออกระหวาง legal dogmatic กับเรื่องของ legal theory
ใหดี การเปนนักกฎหมายที่ดีจะตองเขาใจเรื่องของระบบกฎหมายใหถูกตองและลึกซึ้ง ตองมอง
และพิเคราะหโดยใช legal theory ซึง่ ก็คอื แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย กลาวคือ การใชทฤษฎีทางกฎหมาย
มี นั ย ที่ ลึ ก ซึ้ ง มี ก ารพิ จ ารณาหลั ก การที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง ของกฎหมาย หรื อ หลั ก การทางกฎหมาย
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
ดวยวิธกี าร legal dogmatic อาจไมคอ ยเหมาะสมนักโดยเฉพาะอยางยิง่ กับกฎหมายมหาชนทีม่ ลี กั ษณะ
เปนนามธรรมและเปนปรัชญาสูง การมองแบบนี้ไมไดทำใหประเทศเปนนิติรัฐนิติธรรมที่แทจริงไดเลย
นอกจากนี้ มีอกี ประเด็นหนึง่ ทีผ่ มอยากจะใหขอ คิดและขอสังเกต เกีย่ วกับบทบาทของศาลไทย
ซึ่งผมมองวาหากทำไดก็จะสงผลใหประเทศไทยเปนประชาธิปไตยมากขึ้น และจะนำไปสูการสถาปนา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

หลั ก นิ ติ รั ฐ มีค วามชั ด เจนของเนื ้อ หาทางหลั ก การมากกวา หลั ก นิ ติ ธ รรม
มีคววามเป
ามเปนระบบมากกวา โดยหากพิเคราะห ใหลึกไปกวานั้นก็คือวา ในขณะทีหลกนตรฐ
่หลักนิติรัฐ
เปนหลักการที่ใชบังคับกับองคกรที่ใชอำนาจอธิปไตยทัง้ ๓ องคกร ไดแก องคกร
นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ

หลักนิติธรรมทีแ่ ทจริงใหเกิดขึ้นในอนาคตไดโดยงายดาย คือ ประเด็นความเกี่ยวพันระหวางองคกร
ตุลาการ หรือศาล กับประชาชน สำหรับผมมองวาศาลไทยยังไมคอ ยมีจดุ เกาะเกี่ยว หรือความเชื่อมโยง
กับประชาชนเทาที่ควร ซึ่งสงผลตอภาพลักษณความเปนประชาธิปไตยขององคกรตุลาการในประเทศไทย
ดวย หากนำมาเปรียบเทียบกับองคกรทีใ่ ชอำนาจอธิปไตยอื่นอยางเชน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี
เราจะเห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง ความสัมพันธขององคกรเหลานี้กับประชาชน ที่เห็นไดชัดเจนก็คือ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งก็คือฝายนิติบัญญัติ
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สวนฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยทางออม กลาวคือ
ฝายนิติบัญญัติทำการเลือกฝายบริหารอีกครั้งหนึ่ง และภายหลังจากทีเ่ ขามาดำรงตำแหนงแลวก็ยังมี
จุดเชื่อมโยงกับประชาชน เชน กรณีท่ปี ระชาชนมีการเรียกรองสิทธิ หรือตอรองกับนักการเมือง การสื่อสาร
ของประชาชนกับ ส.ส. ส.ว. หรือ รัฐมนตรี แตเราไมเคยเห็นภาพลักษณเชนนั้นระหวางประชาชนกับศาลเลย
ทัง้ ๆ ที่ในทางหลักการ หรือการอธิบายถึงอำนาจของศาลจะมีการบอกวาใชอำนาจแทนประชาชนภายใต
ระบอบประชาธิปไตยอยูก ็ตามที แตยังไมชัดเจน ทั้งในดานทีม่ าของศาล จะเห็นไดวาเปนระบบ
การสอบแขงขันและแตงตั้ง ไมมจี ุดเชื่อมโยงกับประชาชน จุดนีเ้ องอาจกอใหเกิดการเปรียบเทียบ
ความเปนประชาธิปไตยกับสององคกรที่กลาวมาแลวในสังคมไทย
มีนักวิชาการบางทานมีขอเสนอใหองคกรตุลาการหรือศาล มีจุดเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับ
ประชาชนมากขึ้น ทั้งนีก้ ็เพื่อสรางความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ขององคกรตุลาการ ซึ่งผมก็เห็นดวย แตอาจจะยังไมครบถวนนัก เพราะหากพิเคราะหแลวจะเห็นวา
ตรงนี้เปนไปในเชิงรูปแบบมากกวา สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกวาเรื่องในเชิงรูปแบบนั้น คือ เราตองมองไปในเชิง
เนือ้ หาดวยวา การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตยหรือไม กลาวคือ ในเนื้อหา
ของคำวินิจฉัยศาลมีการใหเหตุผลอันสงผลเปนการเขาไปคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม
ตรงนีผ้ มขอหยิบยกหลักเรื่อง “หลักประชานิติศาสตร” ซึ่งหลักการนี้ถือเปนหลักการใหมสำหรับ
ประเทศไทย ไมมีใครรูจัก แตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกลาวถึงกันมาไดในระยะหนึ่งแลว
คำวา “ประชานิติศาสตร” แปลมาจากคำวา Demosprudence คือ หลักการตรากฎหมาย และ
การตีความกฎหมาย นั้นหาใชอยูบนพื้นฐานทางปจจัยภายในอยางเดียว เชน มีการพูดคุยถกเถียงกัน
ภายในองคกร หรือภายในวิชาชีพตนเอง เชน ส.ส., ส.ว., ทนายความ หรือแมกระทั่งผูพพิ ากษา หากแต
ตองคำนึงถึงแงมุมภายนอกดวย ซึ่งก็คอื ประชาชน อันเปนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง อาจมีมุมที่เกี่ยวพันกับประชาชนพอสมควร เพราะดวยภาพลักษณ สภาพโดยธรรมชาติ
ขององคกรและคดีท่อี าจมีความเกี่ยวพันกับเรื่องทางการเมืองเรื่องสิทธิเสรีภาพคอนขางมาก ฉะนั้น เนื้อหา
ของคำวินิจฉัยโดยสภาพจึงอาจจะเห็นภาพของการสื่อสารกันระหวางศาลกับตัวประชาชนในแนวคิด
วาดวยประชาธิปไตยไมมากก็นอย เพราะตัวบทกฎหมายทีใ่ ชพิจารณาโดยสวนใหญจะเกี่ยวของกับ
รัฐธรรมนูญ แตเราตองไมลืมวาองคกรตุลาการนั้นรวมถึง “ศาลยุติธรรม” ดวยนะครับ
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

คำถามคือศาลยุตธิ รรมมีภาพของความเชื่อมโยงกับประชาชนและมีแนวคิดของประชาธิปไตย
มากนอยเพียงใด มีการสือ่ สารกับประชาชนทำนองเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองหรือไม
ตรงนีเ้ ปนประเด็นทีน่ าสนใจมาก ยกตัวอยาง เชน คดีหมิน่ ประมาท โดยมากศาลจะเนนตีความและ
อธิบายตัวบทกฎหมายผานคำวินิจฉัยดวยพื้นฐานของกฎหมายอาญา เนนวา ผูถูกกลาวหามีเจตนา
หรื อ ไมม ีเจตนา ทีจ่ ะพู ด หรื อ กลา วถ อ ยคำทีเ่ ป น การหมิ ่น ประมาทนั ้น หรื อ ไม คำถามก็ คื อ ว า
ศาลไดคำนึงหรือไมวา เรื่องคดีหมิ่นประมาทจริง ๆ แลวก็คอื แนวคิดวาดวย เรื่องของเสรีภาพในการพูด
การแสดงออก อันเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยทีไ่ ดรับการรับรองและคุมครอง
ตรงนีส้ ะทอนใหเห็นวาศาลยุติธรรมตีกรอบแนวคิดไวกับกฎหมายลูกอยางกฎหมายอาญา กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ โดยศาลมองวาขอพิพาทนี้เปนเรื่องทีม่ ีฐานความคิดอยูใ นกฎหมายลูก
เทานัน้ ซึ่งผมมองวาอาจเปนความเขาใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งวิธีคิดของนักนิติศาสตรไทย
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในทางปฏิบตั คิ อ นขางมีปญ
 หามาก โดยเราคอนขางทีจ่ ะไปใหความสำคัญในกฎหมายลูก
มากกวากฎหมายแมบทอยาง “รัฐธรรมนูญ” โดยหารูไมวา กฎเกณฑตา ง ๆ ที่ปรากฏอยูในกฎหมายลูก
จริ ง ๆ แลว เปนการออกมาเพื่อรองรับแนวคิดของตัวรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงนี้ผ มมองวาคือ “มิ ติ
ทางกฎหมายที่นักกฎหมายไทยมืดบอดไป” ในขณะทีต่ างประเทศเขาไมเปนกัน โดยเฉพาะประเทศ
ทีเ่ ปนเสรีประชาธิปไตย เชน คดีหมิน่ ประมาท ศาลพึงตองมีการใหเหตุผลในเชิงหลักการทีส่ อดคลอง
สงเสริมระบอบประชาธิปไตย เปนการสื่อสารกับประชาชนดวยวา “ประชาชน” มีเสรีภาพในการแสดงออก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พวกเขาทำได ไมมีความผิด

หากถามวามันมีความสำคัญมากไหม สำหรับผมสำคัญมากเลย เพราะมันสะทอนถึงการ “สื่อสาร
อยางเปนสัญลักษณท่มี นี ัยสำคัญวา ศาลนั้นอยูเคียงขางประชาชน ศาลนั้นทำหนาที่ในการรับรองและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ศาลมีแนวคิดทางดานประชาธิปไตย” โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทย
ช ว งนีศ้ าลถู ก วิ พ ากษ วิ จ ารณแ ละถู ก ตั ้ง คำถามมากมายโดยเฉพาะเรื ่อ งความเป น ประชาธิ ป ไตย
ทีข่ าดหายไประหวางองคกรตุลาการกับประชาชน ซึ่งเราตองสรางตรงนี้ขึ้นมาใหได นี่คือสังคม
ประชาธิปไตยโดยแทจริง และตองไมลืมวาองคกรอื่นก็ตอ งยึดหลักการดังกลาวดวย หากทำไดความหวัง
ในการสถาปนาหลักนิติธรรมในประเทศไทยก็ไมไกลเกินเอื้อมแนนอน.
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐ มนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญ ญัติการพนัน พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวง
มหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ ไดกำหนดบทนิยามคำวา “การเลน” “การพนัน” “ผูจัดใหมีการเลน”
เปน ต น เพื ่อ ความชั ด เจนและสะดวกต อ การทำความเข า ใจอัน จะทำให ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพ และกำหนดใหมีการควบคุมการเลนการพนัน โดยใหการเลนอันระบุไวในบัญชี ก.
และบัญชี ข. หรือการเปลีย่ นแปลงการเลนจากบัญชี ก. เปนบัญชี ข. หรือจากบัญชี ข. เปนบัญชี ก. นัน้
ใหออกเปนกฎกระทรวง
นอกจากนี้ ยังไดกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต และกำหนด
หามยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหเด็กและเยาวชนเขาเลนหรือเขาพนันโดยเด็ดขาด เวนแตการเลนใน
บัญชี ข. หมายเลข ๑ ตลอดจนกำหนดอำนาจหนาทีข่ องเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตและพนักงาน
เจาหนาที่ เชน การออกใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การปฏิบตั หิ นาที่ในการสืบสวนและตรวจสอบ
ขอเท็จจริง การเขาไปในสถานทีท่ รี่ ะบุไวในใบอนุญาต การยึดหรืออายัดอุปกรณการเลน เปนตน
รวมทั้งกำหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

เรื่อง รางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการใหรางวัลดวยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยาม เพื่อใหเกิดความชัดเจนอันจะทำใหการบังคับใช
กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาต รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑหามมิใหผูประกอบการจัดใหมีการใหรางวัล
ดวยการเสี่ยงโชค
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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ทั้งนี้ ไดกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอใบอนุญาต อำนาจหนาทีข่ อง
เจาพนักงานผูอ อกใบอนุญาตและพนักงาน เจาหนาที่ เพือ่ ใหการใชบงั คับกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมาก
และกำหนดบทลงโทษ เพื่อใหผูก ระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว และไมกลาฝาฝนกระทำความผิด
นอกจากนี ้ไ ด ก ำหนดให รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั ้ง คณะกรรมการเปรี ย บเทีย บในเขตกรุ ง เทพมหานคร
และในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม โดยใหมอี ำนาจเปรียบเทียบความผิดภายในระยะเวลาที่กำหนด
สำหรับอัตราโทษที่ไมสูงมาก ทั้งนี้ เพื่อใหคดีสิ้นสุดในชั้นเจาหนาที่

เรื่อง รางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเสนอ และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) กำหนดใหพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมือ่ พนกำหนด ๑๘๐ วันนับแตวันทีป่ ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(๒) ใหแกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “สวนปา” เพื่อใหทีด่ ินทีป่ ลูกไมทุกชนิดสามารถนำมา
ขึ้นทะเบียนเปนสวนปาได และแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของทีด่ ินทีจ่ ะขึ้นทะเบียนเปนสวนปาได
ตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตสิ วนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแกไขเพิ่มเติมความใน (๔) และเพิ่มเติม
(๖) และ (๗) ของมาตรา ๔ รวมถึงใหแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติสวนปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพิ่มเติมรางมาตรา ๑๑/๑ เพื่อใหผูทำสวนปาตั้งโรงงานแปรรูปไมได และใหอธิบดี
เปนผูม อี ำนาจอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม โดยใหรฐั มนตรีเปนผูก ำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
(๓) ใหแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๔ แหงราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหไดรับ
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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เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติสงวนและคุม ครองสัตวปา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ โดยสงใหสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมใหผูทีฝ่ าฝนการเพาะพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปา
คุมครอง และผูท ฝี่ าฝนการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตวสาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดี
ตองรับโทษทางอาญา ตามมาตรา ๔๘ สำหรับผูทีไ่ ดรับอนุญาตจากอธิบดีแลว แตมีกรณีฝาฝน
หรือไมปฏิบัตติ ามขอกำหนดในกฎกระทรวงหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต ใหไดรบั เพียงโทษทางปกครองโดยการ
พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตหรื อ เพิ ก ถอนในอนุ ญ าต ตามมาตรา ๔๓ โดยไม ต อ งรั บ โทษทางอาญา
ตามมาตรา ๔๘ อีก

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรือ่ ง รา งพระราชบัญ ญัต ิว ิช าชีพ สั ง คมสงเคราะห พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย (พม.) เสนอ และใหสง คณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) กำหนดใหมีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลมีวัตถุ ประสงค
เพื่อควบคุม สงเสริม และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห และกำหนดอำนาจหนาทีข่ องสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห โดยใหรายไดของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหมาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผนดิน คาขึ้นทะเบียนสมาชิก คาบำรุง คาธรรมเนียมตาง ๆ ผลประโยชนจากการดำเนินกิจกรรม
ของสภาวิชาชีพ สัง คมสงเคราะห เงินหรือทรัพยสินทีม่ ีผูบริจ าคหรือมอบให เงินหรือทรัพยสิน
ทีส่ ภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น และดอกผลทีเ่ กิดจากเงิน
หรือทรัพยสินขางตน
(๒) กำหนดประเภทของสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห คุณสมบัติ สิทธิและหนาที่
การสิน้ สุดความเปนสมาชิกภาพ และประเภทของวิชาชีพสังคมสงเคราะหทเ่ี ปนวิชาชีพสังคมสงเคราะห
ควบคุม
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(๓) กำหนดใหมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห องคประกอบ คุณสมบัติ
วาระการดำรงตำแหนง การพ น จากตำแหน ง และอำนาจหน า ทีข่ องคณะกรรมการดั ง กล า ว
(๔) กำหนดใหผปู ระกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหตอ งประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามขอบังคับ
และตองดำรงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะหดวย รวมถึงหามมิใหผูใด
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมหรือกระทำดวยวิธีใด ๆ ทีแ่ สดงใหผูอนื่ เขาใจวาตนมีสิทธิ
ทีจ่ ะประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมโดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห เวนแตกรณีที่กำหนดไว ตลอดจนหามมิใหผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุม
ซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ
ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะหควบคุม
(๕) กำหนดให ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยจรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห จั ด ทำขึ้ น
เปนภาษาไทย และกำหนดโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสังคมสงเคราะห ตลอดจน
กำหนดใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ คุณสมบัติของคณะกรรมการ องคประกอบวาระการดำรง
ตำแหนง การพนจากตำแหนง
(๖) กำหนดใหมีบทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาลตามกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตสิ ภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
แหงประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหงประเทศไทย พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยามคำวา “อุตสาหกรรมไอซีที” หมายความวา กิจการ
ทีเ่ กี่ยวกับการผลิต การประกอบ และการคา ซึ่งผลิตภัณฑ และบริการดานไอซีทีทุกชนิดและ
ทุกประเภท
กำหนดใหมีสภาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย วัตถุประสงค
ทีม่ าของรายได องคประกอบของสมาชิก และกำหนดสิทธิและหนาทีข่ องสมาชิก รวมถึงกำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย องคประกอบ
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ของคณะกรรมการ ตลอดจนอำนาจหนาที่ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง
ของกรรมการ
นอกจากนี ้ใ ห ม ีส ำนั ก งานสภาโดยมี ผู อ ำนวยการเป น หั ว หน า สำนั ก งานโดยตำแหน ง
และกำหนดใหหลักเกณฑ และวิธกี ารสรรหาผูอำนวยการใหเปนไปตามขอบังคับ รวมทั้งมีการกำหนดการ
ดำเนิ น กิ จ การและการกำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น งานของสภาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่อ สาร
แหงประเทศ และกำหนดใหมีบทกำหนดโทษ

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตเิ หรียญพิทกั ษเสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตเิ หรียญพิทกั ษเสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ ระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ ใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคในการพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
เพื่อใหครอบคลุมถึงผูท่ที างราชการมีคำสั่งใหปฏิบตั หิ นาที่ในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคง
ภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ
ในตางประเทศ หรือปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น ๆ อันเปนการสนับสนุน การรักษาความมั่นคงของประเทศ
และแกไขหลักเกณฑในการพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓ และมาตรา ๔ โดยใหการขอพระราชทานเหรียญ การประดับ และกรณีที่ใหประดับเหรียญ
บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญและบัตรประจำตัวคืน เปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีก่ ำหนด
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ ใหแกไขบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการพระราชทานเครือ่ งหมายของเหรียญพิทกั ษเสรีชน
โดยกำหนดใหในกรณีทีผ่ ูไ ดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑ ปฏิบัติการถึงขัน้ ที่จะไดรับ
พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่ ๑ อีก ก็จะไดรับพระราชทานเครื่องหมายเปนรูปชอชัยพฤกษ
ชอเดียวติดเพิ่มกลางแพรแถบในทางดิ่งกับชอชัยพฤกษเดิมทุกครั้ง
ทั้งนี้ ไดกำหนดบทเฉพาะกาลรองรับใหบุคคลตามมาตรา ๓ วรรคสอง ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันการกระทำอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใชบังคับจนถึงวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จะมีสิทธิไดรับพระราชทาน
เหรียญพิทักษเสรีชนตามพระราชบัญญัติน้ีในเหตุการณใดพื้นที่ใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
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คำวิปนมติ
ิจฉัคยณะรั
ศาลรัฐมนตรี
ฐธรรมนู
นทีต่ ๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๔

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (จัดตัง้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และให
สง สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รั บ ความเห็ น ของสำนั ก งบประมาณในเรื ่อ งการบริ ห ารจั ด การอั ต รากำลั ง ภายในกรอบอั ต รา
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 ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ คำสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรี และบรรดากิจการ ทรัพยสินงบประมาณ สิทธิ หนี้
ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังที่เปนของสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เ ฉพาะในส ว นที ่เ กี ่ย วกั บ สำนั ก งานฝนหลวงและการบิ น เกษตรไปเป น ของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

๓๔
p29-41.indd 34

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

1/31/2012 5:13:01 PM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่ ใหนายทหาร
ประทวนชั้นยศจาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ พันจาเอกพิเศษ
พันจาอากาศเอกพิเศษ และนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงรอยเอก เรือเอก
เรืออากาศเอก มีสิทธิไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น

เรื่อง รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ ระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “เครื่องหมาย” เพื่อกำหนดใหหมายความถึง
กลิน่ และเสียงดวย และแกไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม รวมทัง้ ใหยกเลิกบทบัญญัติทีห่ ามขอจดทะเบียนสำหรับสินคาตางจำพวกกันในคำขอ
จดทะเบีย นเครื ่อ งหมายการค า หนึ ่ง ฉบั บ ตลอดจนขยายระยะเวลาการชำระค า ธรรมเนี ย ม
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ)
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาคาใชจายในการใหความชวยเหลือ ฟน ฟู
เยียวยาผูไ ดรบั ผลกระทบจากสถานการณอทุ กภัย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามทีส่ ำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
โดยมีสาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการฟนฟู
เยียวยาจากสถานการณอุทกภัย สำหรับโครงการดำเนินการไดทันทีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕
เปนเงิน ๒๐,๑๑๐.๕๕๗๒ ลานบาท ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงบประมาณ
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมอบหมายใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดำเนินการ ดังนี้
(๑) สวนราชการจัดสงขอมูลตัวเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ของประชาชนทีจ่ ะไดรับเงิน
ชดเชยให ก ระทรวงมหาดไทย เพื่ อ รวบรวมข อ มู ล ของประชาชนในแต ล ะพื้ น ที่ ที่ ต อ งการรั บ
ความชวยเหลือจากรัฐ
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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(๒) กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานประกอบการที่ไดรับ
ความชวยเหลือตามมาตรการของรัฐใหสามารถกลับมาดำเนินการไดเปนปกติโดยเร็ว
(๓) ทุกสวนราชการดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ การกำหนด
TOR การจัดทำ EIA/HIA และกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวเปนการลวงหนา แตจะลงนามในสัญญาได
ตอเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแลว
(๔) ให ส  ว นราชการที ่ ไ ด ข อรั บ การจั ด สรรงบประมาณจั ด ส ง ข อ มู ล ในระบบGIS
ใหสำนักงบประมาณเพื่อบูรณาการขอมูล จัดการวางแผนติดตามตรวจสอบ การใชจายงบประมาณ
(๕) กรณีที่โครงการตามคำขอของจังหวัดมีความซ้ำซอนในดานภารกิจและเปาหมาย
กับโครงการที่นำเสนอโดยกระทรวงและสวนราชการ สำนักงบประมาณจะสงโครงการดังกลาว
ใหกระทรวงและสวนราชการที่เกี่ยวของตรวจสอบอีกครั้งกอนดำเนินการตอไป
(๖) ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ
ผูตรวจราชการของทุกกระทรวงเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสวนราชการ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
เรือ่ ง รา งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบวิ ช าชีพ การแพทย
แผนไทย พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๓ ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบวิ ช าชี พ การแพทย แ ผนไทย
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาเปนเรื่องดวน และแจงใหคณะกรรมการประสานงานสภาแทนราษฎรไปพรอมกัน
๑) รางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดใหมีสภาการแพทยแผนไทย มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค
อำนาจหน า ที ่ และที ่ม าของรายได ส ภาการแพทย แ ผนไทยตามที ่ก ำหนด รวมถึ ง กำหนดให มี
คณะกรรมการสภาการแพทยแผนไทยประกอบดวย กรรมการโดยตำแหนง กรรมการซึ่งเปนผูแทน
สถาบันการศึกษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งจากสมาชิก กำหนดอำนาจหนาที่
วาระการดำรง ตำแหนงและการพนจากตำแหนง

๓๖

p29-41.indd 36

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

2/2/2012 4:53:18 PM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

(๒) กำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหาม สิทธิและหนาที่ และการสิ้นสุดของสมาชิกภาพ
ของสมาชิ ก สภาการแพทยแ ผนไทย กำหนดคุ ณ สมบั ติ ผู ข อขึ ้น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าต
เปนผูป ระกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑการเลือกนายกสภาการแพทย
แผนไทย กรรมการอื่น ๆ และใหนายกสภาการแพทยแผนไทยเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหนงเลขาธิการ
(๓) กำหนดหลักเกณฑการควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย การขึ้นทะเบียน
การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
คุ ณ สมบัติ ผ ขู  อขึ ้น ทะเบีย นและรั บ ใบอนุ ญ าต และหลั ก เกณฑก ารกล า วโทษผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
การแพทยแผนไทย การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทย อำนาจหนาทีค่ ณะอนุกรรมการฯ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน และอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑการเพิกถอนใบอนุญาต
(๔) กำหนดหลักเกณฑและวิธ ีการยื ่นอุทธรณ และวิธ ีพ ิจารณาอุทธรณ คำสั ่งไมร ับ
ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต และการพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(๕) นอกจากนี ้ ไ ด ก ำหนดบทกำหนดโทษสำหรั บ ผู  ฝ  า ฝ น โดยมี โ ทษจำคุ ก และปรั บ
และกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการกระทำตาง ๆ
๒) รางพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของกรรมการ และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ
ของแตละสาขาวิชาชีพ รวมทั้งวาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการวิชาชีพ
๓) รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมคำนิยาม “สถานพยาบาล” “ผูประกอบวิชาชีพ”
และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการออกใบอนุญาตใหดำเนินการสถานพยาบาล การแสดงรายละเอียด
ของสถานพยาบาล ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบของผูดำเนินการสถานบริการ

เรือ่ ง รา งพระราชกฤษฎี ก าเงิ น ประจำตำแหน ง และประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒสิ ภา ผูน ำฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ....
และรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
การประกั น สุ ข ภาพ (การรัก ษาพยาบาล) ของสมาชิก วุฒ ิส ภา
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบ
(๑) อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทน
อยา งอืน่ ของประธานและรองประธานสภาผู แ ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุ ฒิ ส ภา
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ....
ตามทีส่ ำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวยแลวดำเนินการ
ตอไปได
(๒) เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
การประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาพรอมกับ
รางพระราชกฤษฎีกาตามทีส่ ำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอตามขอ ๑. แลวดำเนินการ
ตอไปได เมื่อรางพระราชกฤษฎีกาตามขอ ๑. มีผลใชบังคับแลว
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑) สาระสำคัญของรางพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทน
อยา งอืน่ ของประธานและรองประธานสภาผู แ ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุ ฒิ ส ภา
ผูนำฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ....
(๑) ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
รวม ๗ ฉบั บ และกำหนดเงิ น ประจำตำแหน ง และเงิ น เพิ่ม ของประธานและรองประธานสภา
ผูแ ทนราษฎรประธานและรองประธานวุ ฒิ ส ภา ผู น ำฝ า ยค า นในสภาผู แ ทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยใหประธานสภาผูแทนราษฎร(ประธานรัฐสภา)
ไดรับเงินประจำตำแหนงและเงินเพิ่มเทากับนายกรัฐมนตรี
(๒) กำหนดคาใชจายในการเดินทางของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการสภาผูแ ทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการรวมกัน
ของทัง้ ๒ สภา โดยใหนำพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มาใชบังคับ
โดยอนุโ ลม และให ไ ด รั บ สิท ธิ ใ นอัต ราเดี ย วกั น กั บ หั ว หน า ส ว นราชการระดั บ กระทรวง
สว นกรรมาธิ ก ารฯ ทีม่ ิไ ด เ ปน สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาให ไ ด รั บ ค า พาหนะ
ในการเดินทาง
(๓) กำหนดใหกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา
และกรรมาธิการรวมกันของทั้ง ๒ สภา ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งทีม่ าประชุมในอัตรา
ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
(๔) กำหนดใหอนุกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการ
รัฐสภา และอนุกรรมาธิการรวมกันของทัง้ ๒ สภา ไดรบั เบีย้ ประชุมเปนรายครัง้ เฉพาะครัง้ ทีม่ าประชุม
ในอัตราครั้งละ ๘๐๐ บาท
(๕) กำหนดให ผู ช ว ยเลขานุ ก ารในคณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการรัฐสภาสามัญ ไดรับเบี้ยประชุม
เปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
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(๖) กำหนดใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาไดรบั สวัสดิการรักษาพยาบาล
เพือ่ เปนการประกันสุขภาพในระหวางทีด่ ำรงตำแหนงตามระเบียบทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด รวมถึง
ใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทีเ่ ดินทางโดยพาหนะสวนตัวมีสิทธิไดรับเงินชดเชย
เปนคาพาหนะในการเดินทางมาประชุม
๒) สาระสำคั ญ ของร า งระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการเบิ ก จ า ยเงิ น เกี ่ย วกั บ
การประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....
กำหนดใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพื่อเปน
การประกันสุขภาพในระหวางที่ดำรงตำแหนงตามอัตราที่กำหนดไวทายรางระเบียบนี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
เรื่ อ ง ร า งกฎกระทรวงว า ด ว ยการกำหนดคดี พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม
ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพเิ ศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี อ นุม ัติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงว า ด ว ยการกำหนดคดี พิ เ ศษเพิ ่ม เติ ม
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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เรื่อง รางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑวิธีการระยะเวลา
และอัตราการจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะ
ในชวงเวลาทีม่ กี ารลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชน
ทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะในชวงเวลาทีม่ ีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ ตามทีก่ ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
๑) รางกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... โดยมีสาระ สำคัญ คือ

๔๐

p29-41.indd 40

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

1/27/2012 8:40:47 AM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๒. รา งกฎกระทรวงกำหนดหลั ก เกณฑ วิธี ก าร ระยะเวลา และอั ต ราการจ า ยประโยชน
ทดแทนในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะในชวงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมีส าระสำคั ญ คื อ จ า ยเงิ น บำเหน็ จ ชราภาพเพิ ่ม ขึ ้น อีก ร อ ยละ ๑ ของค า จ า ง
เฉพาะผูป ระกันตน ซึ่งจายเงินสมทบตั้งแต ๑๒ เดือนขึ้นไปในชวงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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คำคม

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)
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การถอดถอน

บุคคลผูดํารงตําแหนง

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

โดยวุฒิสภา

การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนง (Impeachment) คือ การถอดถอนบุคคลผูมีพฤติการณ
ใชอํานาจตามตําแหนงหนาทีโ่ ดยทุจริตหรือมิชอบใหพนจากตําแหนงกอนทีจ่ ะครบวาระ ในหลาย
ประเทศไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา เยอรมนี รัสเซีย ฯลฯ ไดนําหลักการดังกลาวนี้มาใชเปนวิธีการหนึ่ง
ในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและลงโทษผูท ่ีใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ สําหรับ
ประเทศไทยนัน้ ก็ไดนําหลักการการถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงมาใชเชนกันตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยไดกําหนดเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตอมา
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังคงหลักการเดิมเอาไว
หลักเกณฑในการถอดถอนบุคคลผูด าํ รงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดถกู กําหนด
ไวในมาตรา ๒๗๐-๒๗๔ มีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงเปนของ
วุฒิสภาอันเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมืองและมีสมาชิกที่ไมดาํ รงตําแหนงอื่นใดทางการเมือง
โดยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๐ ไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทัง้ ใน
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) กรรมการการเลือกตั้ง (๑๑) ผูต รวจการแผนดิน (๑๒) กรรมการตรวจเงินแผนดิน (๑๓) ผูพ พิ ากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ไดใหนิยามคําวาผูดํารงตําแหนงระดับสูงไว มีความหมายวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง หรือกรมสําหรับขาราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ; น.ม. มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ; Master of Management ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๑
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ผู บ ัญ ชาการเหล า ทัพ สํา หรั บ ข า ราชการทหาร ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ผู  บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ
ปลัด กรุ ง เทพมหานคร กรรมการและผู  บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หั ว หน า หน ว ยงานอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญทีม่ ีฐานะเปนนิติบุคคล กรรมการและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (“คณะกรรมการ ป.ป.ช.”) กําหนด และ
ผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
วุฒิสภาจะมีอํานาจในการถอดถอนบุคคลที่ดํารงตําแหนงดังกลาวขางตน เมื่อปรากฏวา ผูดํารง
ตําแหนงนั้นมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการหรือตําแหนงหนาที่ในการยุตธิ รรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง โดยกระบวนการ
ในการถอดถอนของวุ ฒ ิส ภาจะเริ ่ม ต น เมือ่ มีบุ ค คลตามทีก่ ฎหมายกํ า หนดเข า ชื ่อ ร อ งขอต อ
ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวฒ
ุ ิสภามีมติถอดถอนผูด าํ รงตําแหนง กฎหมายไดกาํ หนดผูท ่จี ะเขาชื่อรองขอได
แบงเปน ๓ ประเภท คือ (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยู (๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
แตสมาชิกวุฒิสภาจะสามารถรองขอไดเฉพาะแตกรณีขอถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนง
เท า นัน้ (๓) ประชาชนผู ม ีส ิท ธิ เ ลือ กตัง้ กล าวคื อ เป นประชาชนสัญ ชาติ ไ ทยทีม่ ี อ ายุไ มตํ ่า กว า
๑๘ ปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญ เชน ไมเปนผูอยูระหวางถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง เปนตน โดยจะตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน จึงจะเขาชื่อรองขอ
ใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงได
เมื่อประธานวุฒิสภาไดรบั คํารองขอดังกลาวแลว ประธานวุฒสิ ภาจะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและทํารายงานเสนอตอวุฒสิ ภา พรอมทั้งทําความเห็นวาคํารองขอ
มีมูลหรือไม หากวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหานั้น
เปนอันตกไป แตถาปรากฎวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดวาขอกลาวหาใดมีมูล จะเปนผลใหผูถูกกลาวหาจะปฎิบัติหนาที่ตอไปมิได
จนกวาวุฒิสภาจะมีมติ ทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาคดีมีมูล ประธาน ป.ป.ช. จะตอง
สงเรื่องไปยังอัยการสูงสุดและประธานวุฒิสภา เพื่อใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง และเพื่อใหประธานวุฒสิ ภาจัดใหมีการประชุมวุฒสิ ภา
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยเร็ว โดยการประชุมของวุฒสิ ภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงนั้น
สามารถกระทําไดทงั้ ในสมัยประชุมสามัญทัว่ ไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๗ อีกทั้งถาปรากฏวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานใหกบั ประธานวุฒสิ ภานอกสมัยประชุม
ประธานวุฒิสภาจะตองดําเนินการเพื่อใหมีการประชุมรัฐสภาเปนสมัยวิสามัญดวย
สําหรับการดําเนินการในชั้นพิจารณาถอดถอนของวุฒิสภานั้น กระบวนการในการพิจารณา
และลงมติจะตองเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดแบง
การพิจารณาของวุฒิสภาเปน ๔ วาระ ไดแก วาระแรก ใหผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แถลงเปดสํานวนและใหผกู ลาวหาหรือผูแ ทนของผูถ กู กลาวหามีสทิ ธิคดั คานโตแยงคําแถลงเปดสํานวน
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บทความทางวิชาการ

โดยไมมีการซักถาม หลังจากนัน้ จึงจะพิจารณาวาควรจะมีการซักถามผูเกี่ยวของในประเด็นใดอีก
วาระที่สอง จะเปนชวงการซักถามในประเด็นปญหาที่ไดกาํ หนดไวแลวตั้งแตวาระที่หนึ่ง วาระที่สาม คือ
การแถลงปดสํานวนโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.และผูถ กู กลาวหา และวาระสุดทาย คือ การลงคะแนนเสียง
ถอดถอนซึ่งจะกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับในคูหา โดยมติเห็นชอบใหถอดถอนของวุฒิสภาจะตอง
ถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกที่มีทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ถาวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูถูกกลาวหาใหพนจากตําแหนง จะมีผลใหผูถูกถอดถอนพนจาก
ตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวันทีว่ ุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการ
ดํารงตําแหนงในทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา ๕ ป ในทางกลับกัน ถาหากวุฒิสภามีมติ
ไมถอดถอนก็จะทําใหเรื่องดังกลาวเปนอันตกไป มติของวุฒิสภานี้ถือเปนที่สิ้นสุด และจะมีการรองขอ
ใหถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันไมได แตไมกระทบการเทือนตอการพิจารณาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กลาวคือ ไมวาวุฒิสภาจะมีความเห็น
ใหถอดถอนหรือไมถอดถอนผูดํารงตําแหนงหรือไม การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลดังกลาวยังคงจะ
ดําเนินการควบคูกันไป มติของวุฒิสภาไมมีผลกระทบตอการดําเนินคดีอาญา
นับแต พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ประเทศไทยไดใชระบบการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงวุฒสิ ภาเปนครั้งแรกนั้น
วุฒิสภาไดมีการพิจารณาถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงจํานวนหลายครั้ง แตครั้งที่เปนที่สนใจของประชาชน
และมีประเด็นขอกฎหมายที่ยังเปนที่กงั ขาอยูค งจะเปนการพิจารณาถอดถอนชวง พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณีของ
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถกู ยื่นขอถอดถอนเนื่องจากการออกคําสั่งสลายการชุมนุม
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรณีของนายนพดล ปทมะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศ ที่ถูกยืน่ ขอถอดถอนเพราะการลงนามในบันทึกความตกลงรวมไทย-กัมพูชาในการ
ขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งระหวางการพิจารณาถอดถอนบุคคลทัง้ สองทีก่ ลาวมานั้น
มีป ระเด็นปญหาเกิด ขึ้น เนือ่ งจากมาจากกระบวนการขอถอดถอนนายสมชาย วงศส วัสดิ์ และ
นายนพดล ปทมะ นั้นไดเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลดังกลาวไดพนจากตําแหนงหนาที่ไปแลว จึงทําใหเกิด
ปญหาวาวุฒิสภาจะสามารถถอดถอนผู “เคย” ดํารงตําแหนงหรือไม ในเรื่องนี้มีผูใหความเห็นตางกัน
ไปแบงไดเปน ๒ ฝายดวยกัน

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

p43-48.indd 45

จุลนิติ

๔๕

1/27/2012 8:53:26 AM

การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา

ฝายแรก เห็นวาสามารถถอดถอนผูเ คยดํารงตําแหนงได เนื่องจาก นอกจากรัฐธรรมนูญจะกําหนด
ใหวุฒิสภาสามารถถอดถอนบุคคลจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการแลว ยังไดกําหนดโทษแก
ผูถ กู ถอดถอนอีกประการหนึ่ง คือ การตัดสิทธิในการดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือการรับราชการอีก
เปนเวลา ๕ ป ดังนัน้ แลว การถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงจึงสามารถกระทําไดเพื่อใหผูถูกถอดถอน
ไดรับการลงโทษโดยมาตรการประการหลัง อีกทัง้ ยังเปนการปองกันมิใหบุคคลสามารถหลีกเลี่ยง
การถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือการรับราชการโดยการลาออกกอนที่วุฒิสภาจะมีมติถอดถอนได
ฝายทีส่ อง เห็นวาไมสามารถถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงได เนื่องจากเมื่อบุคคลไดพนจาก
ตําแหนงไปแลว ยอมไมมีสถานะการดํารงตําแหนงใหดําเนินการถอดถอนได โดยในประเด็นที่ฝายแรก
มีความเห็นวา การถอดถอนผูเคยดํารงตําแหนงสามารถทําไดเพื่อเปนการลงโทษตัดสิทธิในการดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือการรับราชการนั้น ฝายทีส่ องนี้ไดโตแยงวา ตามรัฐธรรมนูญนั้นไดใชคําวา
ใหถอดถอนจากตําแหนง “และ” เพิกถอนสิทธิทางการเมืองหรือรับราชการเปนเวลา ๕ ป ทําใหอาจ
ตีความไดวาการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองนั้นจะเปนกลไกทีม่ าควบคูกับการถอดถอนจากตําแหนง
ไมอาจแยกจากกันได อีกทั้งตามหลักการตีความของกฎหมายอยางรัฐธรรมนูญแลว ในกรณีที่เปนการ
กระทบสิทธิของบุคคล การตีความจะตองจํากัดและเครงครัด ดังนั้น เมื่อการถอดถอนออกจากตําแหนง
เปนการจํากัดสิทธิทางการเมืองของบุคคล การตีความจึงตองตีความโดยเครงครัดและไมอาจตีความ
ใหกวางเพื่อวุฒิสภามีอํานาจไปถึงการถอดถอนอดีตผูดํารงตําแหนงได
ปญหาเรื่องนี้ ในชั้นพิจารณาของวุฒิสภาไดมีมติทจี่ ะดําเนินการพิจารณาถอดถอนนายสมชาย
วงศสวัสดิ์ และนายนพดล ปทมะ ตอไป แตทายทีส่ ุด ผลการพิจารณาของวุฒิสภาปรากฏวาวุฒิสภา
มีเสียงไมถึง ๓ ใน ๕ ใหถอดถอนบุคคลทัง้ สอง จึงถือไดวาวุฒิสภามีมติไมถอดถอนบุคคลดังกลาว
อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ก็ยังไมมีการนําประเด็นปญหาเรื่องวุฒิสภาถอดถอนบุคคลผูเคยดํารงตําแหนง
ไดหรือไมเขาสูศาลรัฐธรรมนูญ จึงทําใหยังคงไมมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นปญหาเรื่องนี้ คงจะตอง
รอจนกวาจะมีผูทเี่ ห็นวาตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากการถอดถอนผูดํารงตําแหนงของวุฒิสภา
ยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยชี้ขาดและสรางแนวทางทีช่ ัดเจนในการตีความบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเรื่องนี้ตอไป
นอกจากประเด็นปญหาเกี่ยวกับการถอดถอนผูเ คยดํารงตําแหนงแลว ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงยังมีอีกหลายประการ ตัวอยางปญหาอีกประการหนึ่ง คือ กรณีทผี่ ูถูก
กล า วหาได ถึ ง แก ค วามตายก อ นทีว่ ุ ฒิ ส ภาจะได ม ีม ติ ถ อดถอน ซึ ่ง ได เ กิ ด ขึ ้น กรณีก ารกล า วหา
นายสมัคร สุนทรเวช กระทําความผิดในการเห็นชอบและลงนามในบันทึกความตกลงรวมไทย-กัมพูชา
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดยุติการไตสวนขอเท็จจริงกรณีนายสมัคร สุนทรเวช เนื่องจากถึงแก
อนิจกรรมแลว โดยเห็นวากรณีอาจเทียบเคียงไดกบั ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา ๓๙
ทีไ่ ดวางหลักวา เมือ่ ผูกระทําความผิดใดถึงแกความตาย จะเปนผลใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟอง
ระงับไป และทายที่สุด วุฒิสภาไดลงมติวาจะไมดําเนินการพิจารณาถอดถอนตอไป
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ทัง้ นี้ นอกจากกระบวนการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญซึ่งผูเ ขียนไดอธิบายโดยสรุป
ไวขางตนแลว วุฒิสภายังมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายอื่นดวย ไดแก อํานาจ
ถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดวยเหตุทีบ่ ุคคล
ดังกลาวไดปฏิบัติหนาทีโ่ ดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชน หรือไมเปนกลาง
หรือมีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือบกพรองทางศีลธรรมจรรยาที่อาจมีผลกระทบหรือกอนใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอการดํารงตําแหนงหนาที่ หรือตอการสงเสริมหรือคุมครองสิทธิมนุษยชน
หรือมีสว นไดเสียในกิจการหรือธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือกอใหเกิดความเสียหายทํานอง
เดียวกัน หรือมีหรือเคยมีพฤติการณละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือบกพรองตอหนาที่อยางรายแรง โดยหาก
ปรากฏวากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีพฤติกรรมดังกลาว ผูทสี่ ามารถยืน่ คํารองขอตอประธาน
วุฒิสภาใหดาํ เนินกระบวนการถอดถอนได คือ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาไมนอ ยกวา
๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในแตละสภา และมติในการถอดถอนของวุฒิสภานั้น จะตอง
ไดคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
จะเห็นไดวา กระบวนการและหลักเกณฑในการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติน้ี จะแตกตางจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญหลายประการ เชน การถอดถอน
ตาม พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไมจาํ เปนตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
ไตสวน ซึ่งจะสงผลใหผูถูกกลาวหาไมจําตองหยุดปฏิบัติหนาที,่ ประชาชนไมสามารถเขาชื่อยืน่ คํารอง
ขอถอดถอนได ฯลฯ อยางไรก็ตาม ในสวนของขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุมวุฒสิ ภาในการพิจารณา
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายอื่นจะเปนกระบวนการพิจารณาแบบเดียวกับการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๒๘
ไดกาํ หนดใหกระบวนการพิจารณาของที่ประชุมวุฒสิ ภาในการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงตามกฎหมายอื่น
ใหเปนไปเชนเดียวกับกระบวนการการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่ผานมาไดเคย
มีตัวอยางการถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเทศไทยมาแลว ในชวง พ.ศ. ๒๕๕๐
ทีส่ ภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งปฏิบัติหนาทีท่ งั้ ในฐานะสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาไดมีมติ
ถอดถอนนายจรัล ดิษฐาอภิชัย ใหพนจากตําแหนง
สุดทายนี้ ผูเ ขียนขอตั้งขอสังเกตในเรื่องนี้ ดังตอไปนี้ ประการแรก จะเห็นไดวา กระบวนการในการ
ถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงโดยวุฒิสภาจะเริ่มตนไดตอ เมื่อมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา หรือ
ประชาชน จํานวน ๒๐,๐๐๐ คน เขาชื่อยื่นคําขอตอประธานวุฒสิ ภา ดังนั้นแลว การเขาชื่อขอถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงจึงเปนอีกชองทางหนึ่งทีป่ ระชาชนจะสามารถมีสวนรวมทางการเมือง อีกทัง้ ยังถือเปน
กลไกที่มีความสําคัญเนือ่ งมาจากหากวาไมมีการรองขอโดยบุคคลที่กฎหมายกําหนดแลว วุฒสิ ภาจะไม
สามารถเริ่มตนกระบวนการพิจารณาถอดถอนไดเลย เพราะฉะนั้น ประชาชนจึงควรจะมีสว นรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของผูดํารงตําแหนง หากพบวามีผูใดใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบแลว ประชาชน
ควรจะรวมมือกันเขาชื่อถอดถอนบุคคลดังกลาว เพื่อเปนการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเมือง
ของประเทศไทยใหมีความโปรงใสตามระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็งตอไป
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การถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยวุฒิสภา

ประการที่สอง ในการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงของวุฒสิ ภาตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาตินั้น กฎหมายไมไดเปดชองใหประชาชนสามารถเขาชื่อขอถอดถอนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติได ดังนั้นแลว หากจะแกไขกฎหมายดังกลาวในภายหนา ควรจะแกไขใหประชาชนสามารถเขามา
มีสวนรวมในการเขาชื่อถอดถอนได เพื่อเพิ่มชองทางในการมีสวนรวมของประชาชนและใหเปนไปตาม
หลักการเดียวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
ประการที่สาม จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจของวุฒิสภาในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง และกําหนดใหการพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือไมนั้นตองพิจารณา
จากนิยามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ซึ่งตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้นไดเปดชองใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. สามารถขยายนิยามศัพทคําวาผูดํารงตําแหนงระดับสูงไดโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้นแลว หากวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดาํ เนินการขยายนิยามศัพทของคําวาผูด าํ รงตําแหนงระดับสูง
ใหมีความหมายรวมถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว จะทําใหวฒ
ุ สิ ภาสามารถอดถอนกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่ง
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หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
๑. ขอความทั่วไป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบนั บัญญัตไิ วในมาตรา ๓ วรรคสอง วา “การปฏิบตั ิ
หนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไป
ตามหลักนิติธรรม” นับเปนครั้งแรกทีไ่ ดมีการบัญญัติคําวา “หลักนิติธรรม” ไวในรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตามหากไปตรวจดูประวัตกิ ารรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะพบวาแตเดิมในชั้นยกรางนั้น ผูย กราง
รัฐธรรมนูญรางแรกไดใชคําวา “หลักนิติรัฐ” ไมใช “หลักนิติธรรม” ไมปรากฏเหตุผลในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญวา เหตุใดในเวลาตอมา ผูย กรางรัฐธรรมนูญจึงไดเปลี่ยนแปลงคําวา “หลักนิตริ ฐั ” เปนคําวา
“หลักนิติธรรม” ไมปรากฏการอภิปรายวาผูยกรางรัฐธรรมนูญเขาใจหลักการทัง้ สองวาอยางไร และ
โดยสรุปแลวหลักการทัง้ สองเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร๑ ยิง่ ไปกวานั้น หากไปสํารวจตรวจสอบ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมทีย่ อมรับนับถือกันเปนสากลแลว จะพบวาบทบัญญัติหลายมาตรา
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดสอดคลองกับหลักการดังกลาวเลย บทความนี้จะสํารวจตรวจสอบความหมาย
ความเปนมา ตลอดจนเนือ้ หาของหลักการทัง้ สองดังกลาว พรอมทัง้ จะไดชี้ใหเห็นถึงความเหมือน
และความแตกตางของหลักการทั้งสองโดยสังเขป
ในชั้นการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางแมจะมีการอภิปรายถึงคําวานิติรัฐและนิติธรรม แตไมปรากฏการอภิปราย
ในทางเนือ้ หาถึงความแตกตางของหลักการทั้งสอง ไมมีกรรมาธิการผูใดอภิปรายถึงความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมกับความมีอํานาจ
สูงสุดของรัฐสภา และความเชื่อมโยงของหลักนิตริ ฐั กับการยอมรับคาบังคับของสิทธิข้นั พื้นฐานวาเปนคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญเลย
ในชั้นสภารางรัฐธรรมนูญก็เชนเดียวกัน คงมีแตการอภิปรายวาหลักการใดกวางแคบอยางไร ซึ่งไมทําใหเห็นถึงสารัตถะของความเหมือน
และความแตกตางของหลักการทัง้ สอง จนทําใหในทีส่ ุดแลว แมจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อหาขอยุติในการใชถอยคํา แตก็ไมมีผูใด
สรุปไดวาความเหมือนและความแตกตางในทางเนื้อหาของหลักการทัง้ สองคืออะไรกันแน อนึ่ง หากตรวจดูบันทึกเจตนารมณของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ ก็ไมไดความกระจางเชนกัน.
๑
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โดยทั่วไปเราใชคําวาหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมคูกันไป โดยที่ไมไดแยกแยะความแตกตาง
ในรายละเอียด อันทีจ่ ริงจะวาการใชถอ ยคําทัง้ สองคําในความหมายอยางเดียวกันเปนความเขาใจผิด
อยางสิ้นเชิงของผูใชถอยคํานี้คงจะไมได เพราะทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมตางก็ไดรับการ
พัฒนาขึน้ ในโลกตะวันตกโดยมีเปาหมายทีจ่ ะจํากัดอํานาจของผูป กครองใหอยูใ นกรอบของกฎหมาย
กลาวอีกนัยหนึ่งทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมตางก็ไมตองการใหมนุษยปกครองมนุษยดวยกันเอง
แตตอ งการใหกฎหมายเปนผูปกครองมนุษย ซึ่งหมายความวาผูที่ทรงอํานาจบริหารปกครองบานเมือง
จะกระทําการใด ๆ ก็ตาม การกระทํานัน้ จะตองสอดคลองกับกฎหมาย จะกระทําการใหขดั ตอกฎหมาย
ไมได
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว จะพบวาหลักการทั้งสองมีความแตกตางกันอยู
สาเหตุแหงความแตกตางนั้นอยูที่พัฒนาการในทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในเยอรมนี
ซึ่งเปนแหลงกําเนิดความคิดวาดวยหลักนิติรัฐและในอังกฤษซึ่งพัฒนาความคิดวาดวยหลักนิติธรรมขึ้น
ความแตกต า งของหลั ก การทั้ ง สองในรายละเอี ย ดนั้ น ไม เ ป น สิ่ ง ที่ น  า ประหลาดใจแต อ ย า งใด
เพราะหลักการทัง้ สองเกีย่ วพันกับ “กฎหมาย” แต “กฎหมาย” นัน้ กฎหมายเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม
ที่เชื่อมโยงกับประวัติความเปนมาของชนแตละชาติ ความเขาใจบางประการที่แตกตางกันที่ชนชาติ
เยอรมันและอังกฤษมีตอมโนทัศนวาดวย “กฎหมาย” ตลอดจนประวัติศาสตรการตอสูทางการเมือง
ที่แตกตางกันของชนชาติทั้งสองยอมสงผลตอเนื้อหาของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม และตอการ
จัดโครงสราง บทบาท และความสัมพันธขององคกรของรัฐดวย หลักนิติรัฐซึ่งไดรับการพัฒนา
อยางจริงจังในเยอรมนีในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๑๙ นั้น ไดแผขยายอิทธิพลออกไปทั่วภาคพื้น
ทวีปยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งตอกฎหมายมหาชนในอิตาลีที่ไดรวมชาติขึ้นสําเร็จในชวงเวลานั้นและ
ตอฝรั่งเศสในชวงสาธารณรัฐที่สาม สวนหลักนิติธรรมซึ่งมีรากเหงามาจากประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองและรัฐธรรมนูญของอังกฤษตั้งแตสมัยที่ชาวนอรแมนเขายึดครองเกาะอังกฤษนั้น ก็มี
อิทธิพลไมนอยตอโครงสรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและตอหลายประเทศที่ไดรับแนวความคิด
จากสถาบันการเมืองการปกครองของอังกฤษ๒
๒. หลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip)
๒.๑ พัฒนาการของหลักนิติรัฐ
คําวา “นิติรัฐ” เปนคําที่แปลมาจากภาษาเยอรมันวา “Rechtsstaat” คําวา “Rechtsstaat”
ประกอบขึน้ จากคําสองคํา คือ คําวา Recht ทีแ่ ปลวา กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันคํา ๆ นี้ สามารถแปลวา
“สิทธิ” ไดดวย) และคําวา Staat ที่แปลวา รัฐ แตคําสองคํานี้เมื่อมารวมกันแลวไดกลายเปนคําศัพท
ทางนิติศาสตรในระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งยากจะหาคําในภาษาตางประเทศที่แปลแลวใหความหมาย
ไดตรงกับคําในภาษาเดิม ตําราทีเ่ ขียนเปนภาษาอังกฤษจํานวนหนึง่ ไดใชคาํ ๆ นี้ ทับศัพทภาษาเยอรมัน
โดยไมแปล๓ อยางไรก็ตามมีความพยายามในการแปลคําวา Rechtsstaat อยูเชนกัน ถึงแมวาคําแปล
D. 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.
๓
J. 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.
๒
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ทีพ่ ยายามคิดกันขึ้นนั้นไมสามารถสื่อความหมายของคําวา 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
ในสหรัฐอเมริกาหากไมแปลคําวา Rechtsstaat วา rule of law ก็มกั จะยกเอาหลักการในทางกฎหมาย
ทีม่ ีเนือ้ หาบางสวนทีค่ ลายคลึงกับ Rechtsstaat มาเทียบเคียง เชน due-process-clause หรือ
การกลาวถึง limited government ในฐานะมโนทัศนทางกฎหมายที่ใกลเคียงกับ Rechtsstaat เปนตน
ในทางวิชาการ ไมวาจะแปลคําวา Rechtsstaat วาอยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญยอมอยูที่
ความหมายอันเปนแกนแทของหลักการนี้ กลาวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น
กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสใหผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ ภายใตกฎหมายบุคคลทุกคน
ตองเสมอภาคกัน และบุคคลจะตองสามารถทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตน
ทําอะไรหรือไมใหตนทําอะไร ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร ทัง้ นี้เพื่อทีบ่ ุคคลจะได
ปฏิบัติตนใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานดังกลาวนี้ยอมจะกอใหเกิดหลักตาง ๆ
ตามมาในทางกฎหมายมากมาย เชน หลักไมมคี วามผิด ไมมโี ทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena
sine lege) หลักการหามลงโทษซํ้าซอน หลักการหามตรากฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคล
เปนตน๕
เมือ่ ยอนกลับไปพิจารณาพัฒนาการของนิติรัฐแลว จะพบวาแนวความคิดวาดวยนิติรัฐมีขึ้น
เพื่อจํากัดอํานาจของรัฐหรือผูป กครองใหอยูใ นขอบเขตของกฎหมาย คํากลาวที่วา นิตริ ฐั คือรัฐที่ปกครอง
โดยกฎหมาย ไมใชโดยมนุษย (government of law and not of men) ดูจะเปนการใหความหมายของนิตริ ฐั
ในเบือ้ งตนทีต่ รงทีส่ ุด ในแงของประวัติศาสตรการเมืองการปกครองแนวความคิดวาดวยนิติรัฐเริ่มตน
ขึ้นในชวงศตวรรษที่ ๑๗ ในฐานะทีเ่ ปนปฏิกิริยาทีม่ ีตอการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
อาจกลาวไดวา เสาหลักที่ค้าํ จุนนิตริ ฐั ไวกค็ อื การปกปองบุคคลจากการกระทําตามอําเภอใจของรัฐ หรือ
ผูปกครอง แนวความคิดนี้สอดคลองตองกันกับพัฒนาการและความเชื่อที่มีมาตั้งแตยุคกลางวาสันติสุข
และความยุตธิ รรมจะเกิดขึ้นไดยอ มตองอาศัยกฎหมาย อยางไรก็ตามในวงวิชาการเยอรมัน ซึ่งเปนแหลง
ทีพ่ ัฒนาแนวคิดเรื่องนิติรัฐขึ้น จนถึงปจจุบันก็ยังไมเปนทีย่ ุติวาใครเปนผูทใี่ หความหมายของคําวา
Rechtsstaat อยางชัดเจนเปนคนแรก แตสว นใหญเชื่อกันวา Robert von Mohl ซึ่งไดศกึ ษารัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นเปนอยางดี เปนคนแรกที่นําเอาความคิดทีว่ าการดํารงอยูของรัฐไมควร
จะขึ้นอยูกับกําลังอํานาจ แตควรขึ้นอยูกับเหตุผล มาอธิบายอยางเปนระบบในตํารากฎหมายวาดวยรัฐ
แหงราชอาณาจักรวัวรดเท็มแบรก (Staatsrecht des Koenigreichs Wuerttemberg) อนึ่ง สําหรับ
Mohl แลวเสรีภาพของปจเจกบุคคลยอมถือเปนหัวใจของมโนทัศนวาดวยนิติรัฐ
N. 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.
๕
K. Doehring, Allgemeine Staatslehre, Heidelberg : Mueller, ๒๐๐๔., p. ๑๗๒.
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อันที่จริงแลว กอนที่จะเริ่มมีคําอธิบายเกี่ยวกับนิติรัฐในทางตํารา เมื่อครั้งที่ยุโรปยังปกครองกัน
ในระบบศักดินาสวามิภกั ดิ์ ก็เริม่ ปรากฏหลักเกณฑในทางกฎหมายทีจ่ าํ กัดอํานาจอําเภอใจของกษัตริย
บางแลว๖ พัฒนาการของความคิดเรื่องนิติรัฐเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ ๑๘
เมื่อรัฐสมัยใหมในยุโรปพัฒนาจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไปสูความเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย
ทีถ่ กู เรียกรองมากขึน้ ในแงของเหตุผล กลาวคือ ถึงแมวา กษัตริยซ งึ่ เปนผูป กครองจะยังมีอาํ นาจเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดก็ตาม แตในการใชอาํ นาจนัน้ มีการเรียกรองใหกษัตริยต อ งคํานึงถึงเหตุผลดวย ปรัชญาวาดวยรัฐ
ในยุคสมัยแหงพุทธิปญญานี้ไดรับอิทธิพลอยางมากจากนักคิดอยาง Immanuel Kant ซึ่งนําเอา
ความคิดวาดวยเสรีภาพและเหตุผลมาเปนศูนยกลางของปรัชญาของตน อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา
Kant ไมไดเนนเสรีภาพของบุคคลไปที่เสรีภาพทางการเมืองเหมือนกับที่ปรากฏในหลาย ๆ ประเทศ
แตเนนไปที่เสรีภาพในทางความคิด การมุงเนนในประเด็นดังกลาวของ Kant นี่เอง ที่ทําใหมโนทัศน
วาดวยนิติรัฐ แมจะเปนมโนทัศนที่สนับสนุนเสรีภาพ แตก็ขาดลักษณะประชาธิปไตย๗ เราจะเห็น
ไดจากประวัติศาสตรของชาติเยอรมันวาในหวงเวลานั้นไมมีคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธในทาง
อํานาจระหวางรัฐกับราษฎรดังเชนที่ปรากฏในฝรั่งเศสเลย ในขณะที่นักคิดในเยอรมันคงมุงเนนเรื่อง
เสรีภาพในทางความคิดนั้น ชาวฝรั่งเศสกลับมุงความสนใจไปที่เสรีภาพในทางการเมือง และในที่สุด
ชนชาติฝรัง่ เศสก็สามารถปลดปลอยตนเองใหพน จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไดเมือ่ มีการปฏิวตั ใิ หญ
ใน ค.ศ. ๑๗๘๙

Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, Berlin Heidelberg : Springer, ๒๐๐๔, p. ๒๒๗.
Böckenförde E.-W., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, ๑๙๙๑, p. ๑๔๖.
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ประเด็นทีน่ าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของนิติรัฐในชวงศตวรรษที่ ๑๘ นี้ อยูทกี่ ารฟนตัวของ
ความคิดสํานักกฎหมายธรรมชาติ แนวความคิดที่วา จักรวาลดํารงอยูอ ยางเปนระบบระเบียบ เพราะถูก
กํากับควบคุมโดยสิ่งที่มีคุณภาพในทางสติปญญาที่เรียกวา logos (เหตุผลสากล) นั้น ปรากฏขึ้นตั้งแต
ในสมัยกรีกโบราณ โดยเฉพาะในปรัชญาของสํานักสโตอิคส (Stoicim) นักคิดสํานักนี้เชื่อวามนุษยไดรบั
ประกายแหงเหตุผลจากเหตุผลสากล มนุษยทุกคนจึงเกิดมามีศกั ดิ์ศรีเหมือนกัน ไมมีใครเกิดมาในฐานะ
ที่เปนทาส มนุษยทุกผูท ุกนามมีความสามารถที่จะรูว า อะไรถูกอะไรผิดไดดว ยตนเอง กลาวคือ มนุษยทุกคน
สามารถเขาถึงกฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายแหงเหตุผลไดโดยที่ไมตอ งมีใครชวยตีความให ความคิด
ที่นิยมยกยองเหตุผลดังกลาวมีอิทธิพลอยางยิ่งในอาณาจักรโรมัน (ผานความคิดของนักคิดสํานักสโตอิคส
ทีเ่ ปนชาวโรมันอยางเชนซิเซโร) ทําใหชาวโรมันสามารถพัฒนาวิชานิตศิ าสตรท่ีต้งั อยูร ากฐานของเหตุผล
อยางเปนระบบขึ้นมาได อยางไรก็ตาม แนวความคิดที่นยิ มยกยองเหตุผลของมนุษยออ นแรงลงในสมัยกลาง
ซึ่งเปนสมัยทีน่ ิติปรัชญาแนวคริสตครอบงํายุโรป จวบจนกระทัง่ นักคิดอยาง Samuel Pufendorf
(ค.ศ. ๑๖๓๒ ถึง ๑๖๙๔) และ Christian Wolff (๑๖๗๙ - ๑๗๕๔) ไดรื้อฟนแนวความคิดดังกลาว
ขึ้นมาพัฒนาตอ ความคิดวาดวยกฎหมายธรรมชาติจึงกลับฟนตัวขึ้น โดยนักคิดในยุคสมัยนั้นได
เชื่อมโยงความคิดวาดวยกฎหมายธรรมชาติกับสิทธิตามธรรมชาติเขาดวยกัน ตามคําสอนของนักคิด
สํานักกฎหมายธรรมชาติในยุคฟนตัวนี้ สิทธิตามธรรมชาติ คือสิทธิทมี่ นุษยแตละคนมีติดตัวมา
ตามธรรมชาติ เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธิดังกลาวนี้มนุษยแตละคนมีอยูโดยไมขึ้นอยูกับรัฐ
และไมขึ้นอยูกับกฎหมายบานเมือง กลาวคือ เปนสิทธิทมี่ ีอยูกอนมีรัฐ สิทธิตามธรรมชาติทกี่ ลาวถึง
นี้เองที่ตอมาจะกลายเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในทางเนื้อหาของหลักนิติรัฐ
การเริ่มตระหนักรูถ งึ สิทธิท่กี ลาวมานี้ ทําใหในราวปลายศตวรรษที่ ๑๘ ตอเนื่องมาจนตนศตวรรษ
ที่ ๑๙ ราษฎรไดเรียกรองใหรัฐปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินตลอดจนเสรีภาพของตนมากขึ้น
เมือ่ พิจารณาจากพัฒนาการทางการเมือง การเรียกรองดังกลาวไมใชเรื่องทีอ่ ยูเหนือความคาดหมาย
เพราะในชวงเวลานั้นราษฎรที่เปนสามัญชนเริ่มมีพลังอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อราษฎรตางเริ่มมี
ทรัพยสินมากขึ้น ก็ยอ มตองการความมั่นคงปลอดภัยในทรัพยสนิ ที่ตนหามาไดเปนธรรมดา ราษฎรเหลานี้
ตางเห็นวาการปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพดังกลาวจะปรากฏเปนจริงไดก็ตอเมื่อมีรัฐธรรมนูญ
ที่กาํ หนดใหอํานาจของรัฐตองผูกพันอยูก บั กฎหมาย กฎหมายยอมจะตองเปนกฎเกณฑท่กี าํ หนดขอบเขต
ภารกิจของรัฐ กฎหมายจะตองสรางกลไกในการควบคุมการใชอํานาจของรัฐ และกฎหมายจะตอง
ประกันสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล
ในราวปลายศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งยังเปนชวงทีเ่ ยอรมนีอยูภายใตการปกครองของจักรพรรดิ์
พัฒนาการเกี่ยวกับความคิดวาดวยนิติรัฐเกิดการหักเหขึ้น ทีว่ าเกิดการหักเหก็เนื่องจากในชวงเวลานี้
มโนทัศนวาดวยนิติรัฐถูกจํากัดลงเหลือแตเพียงองคประกอบในทางรูปแบบเทานั้น เหตุทเี่ ปนเชนนี้
ก็เนื่องจากในเวลานั้นคําสอนในทางปรัชญากฎหมายของสํานักกฎหมายบานเมืองหรือสํานักปฏิฐานนิยม
ทางกฎหมาย (Legal Positivism) เจริญงอกงามเฟอ งฟูข้นึ แนวคิดหลักของสํานักคิดดังกลาวเปนแนวคิด
ทีต่ องการสรางความชัดเจน ความมัน่ คง และความแนนอนใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมาย สํานักคิดนี้
ปฏิเสธคําสอนวาดวยกฎหมายธรรมชาติ เพราะเห็นวาเปนสิ่งที่เลื่อนลอย จับตองไมได ทําใหกฎหมาย
ม.ค. - ก.พ. ๕๕

p49-67.indd 53

จุลนิติ

๕๓

1/27/2012 9:03:50 AM

หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม

ไมมีความแนนอน สําหรับสํานักกฎหมายบานเมืองหรือสํานักปฏิฐานนิยมทางกฎหมายแลว กฎหมาย
ที่ไดรับการตราขึ้นโดยผูที่ทรงอํานาจตรากฎหมายตองถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความถูกตอง
เปนธรรม ดังนัน้ หลักใหญใจความของนิตริ ฐั จึงอยูท คี่ วามผูกพันของฝายปกครองตอกฎหมายทีบ่ งั คับใช
อยูในบานเมือง และการปกปองคุมครองสิทธิของปจเจกชน (ที่เกิดจากกฎหมายที่ตราขึ้น) จากการ
ลวงละเมิดของฝายปกครองโดยองคกรตุลาการเทานั้น แมวารัฐชนิดนี้จะใชกฎหมายเปนเครื่องมือ
ในการปกครอง แตโดยที่ไมมีการพูดถึงองคประกอบในทางเนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งความยุติธรรม
ตํารากฎหมายจํานวนหนึ่งจึงเรียกรัฐชนิดนี้วา Gesetzesstaat๘ ( คําวา Gesetz ในภาษาเยอรมัน
แปลวา กฎหมาย เหมือนกับคําวา Recht แต Gesetz มุงหมายถึงกฎหมายที่ไดรับการบัญญัติขึ้น
เป น สํ า คั ญ ) รั ฐ ที่ ส นใจแต เ พี ย งกฎหมายในทางรู ป แบบเช น นี้ เ องที่ ทํ า ให ใ นที่ สุ ด เกิ ด รั ฐ ตํ า รวจ
(Polizeistaat) ขึ้น ในรัฐชนิดนี้ ฝายปกครองก็ผูกพันตนตอกฎหมาย แตไมตองสนใจวากฎหมายนั้น
ถูกตองเปนธรรมหรือไม โดยปรากฏการณเชนนี้ คําวา “รัฐตํารวจ” จึงไดกลายเปนคําตรงกันขามกับ
คําวา “นิติรัฐ” ผลพวงจากการเกิดขึ้นของรัฐตํารวจ ทําใหในเวลาตอมาเกิดแรงตานจากฝายเสรีนิยม
จนในที่สุด มโนทัศนวาดวยนิติรัฐก็ไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมองคประกอบในทางเนื้อหาดวย
คือเปนนิตริ ฐั ทีเ่ ปนเสรีนยิ ม คํานึงถึงความยุตธิ รรม และทําใหในปจจุบนั นีเ้ มือ่ กลาวถึงนิตริ ฐั จะตองพูดถึง
องคประกอบทั้งสองดาน คือ ทั้งในทางรูปแบบ และในทางเนื้อหา การกลาววานิติรัฐเปนรัฐที่ปกครอง
โดยกฎหมาย อาจจะนําไปสูความเขาใจผิดได โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทยที่วงการกฎหมายไทย
ตลอดจนองคกรตุลาการยอมรับบรรดาคําสั่งของคณะรัฐประหารทั้งปวงวาเปนกฎหมาย โดยที่ไมได
ตั้งคําถามในทางเนื้อหาเลยวาสิ่งที่เกิดจากการประกาศของคณะรัฐประหารนั้นมีเนื้อหาที่สอดรับ
กับความถูกตองเปนธรรมและสมควรจะไดชื่อวาเปน “กฎหมาย” ที่ผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติ
ตามหรือไม
ในประเทศเยอรมนี ภายหลังจากพายแพสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ ไดมกี ารพูดถึงนิตริ ฐั ในทางเนือ้ หา
มากขึ้น แตการขึ้นครองอํานาจของ Adolf Hitler ก็ทําใหพัฒนาการในเรื่องนี้สะดุดลง จนกระทั่ง
ประเทศเยอรมนีพา ยแพสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง แนวความคิดดังกลาวจึงพัฒนาตอไปภายใตรฐั ธรรมนูญ
ฉบับใหม
ไดกลาวมาแลววาแนวความคิดพื้นฐานของนิติรัฐก็คือ การจํากัดอํานาจของรัฐโดยกฎหมาย
การทําใหรัฐตองผูกพันอยูกับหลักการพื้นฐานและคุณคาทางกฎหมายโดยไมอาจบิดพริ้วได ดวยเหตุนี้
หลักนิติรัฐจึงไมมีความหมายแคเพียงการบังคับใหรัฐตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเทานั้น แตยัง
เรียกรองใหรัฐตองดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นอยางแทจริงในสังคม
ดวยวัตถุประสงคดงั กลาวจะบรรลุไดกแ็ ตโดยการสรางระบบการปกปองคุม ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมีองคกรตุลาการขึ้นมาโดยเฉพาะ (ศาลรัฐธรรมนูญ) ใหองคกร
ดังกลาวพิทกั ษปกปองคุณคาในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญของเยอรมนีหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องทีเ่ รียกวา
“กฎหมายพื้นฐาน” (Grundgesetz) ไดเดินตามแนวทางนี้และไดบัญญัติใหหลักนิติรัฐเปนหลักการ
พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
A. Katz, Staatsrecht, Heidelberg : Mueller, ๑๙๙๙, p. ๘๓.
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๒.๒ องคประกอบของหลักนิติรัฐ
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในระบบกฎหมายเยอรมันวา หลักนิตริ ฐั มีองคประกอบสําคัญ
สองสวน คือ องคประกอบในทางรูปแบบ และองคประกอบในทางเนื้อหา ความเปนนิตริ ฐั ในทางรูปแบบ
คือ การที่รฐั ผูกพันตนเองไวกบั กฎหมายทีอ่ งคกรของรัฐตราขึ้นตามกระบวนการที่รฐั ธรรมนูญกําหนดขึ้น
หรือทีร่ ัฐธรรมนูญมอบอํานาจไว ทัง้ นี้เพื่อจํากัดอํานาจของรัฐลง เมื่อพิจารณาในทางรูปแบบแลว
ยอมจะเห็นไดวาหลักนิติรัฐมุงประกันความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะของบุคคล สวนความเปนนิติรัฐ
ในทางเนื้อหานั้น ก็คอื การที่รฐั ประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของราษฎร โดยกําหนดใหบทบัญญัตวิ า ดวย
สิทธิเสรีภาพมีคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ เรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดยยุติธรรมและถูกตอง
พิจารณาในทางเนื้อหา นิติรัฐ ยอมตองเปนยุติธรรมรัฐ (Gerechtigkeitsstaat)
ในทางปฏิบัตเิ ปนไปไดเสมอที่หลักความมั่นคงแนนอนแหงนิตฐิ านะกับหลักความยุตธิ รรม
อาจจะขัดแยงกัน เปนหนาที่ขององคกรนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ่ีจะพยายามประสานสองหลักการนี้เขาดวยกัน และ
ในบางกรณีจะตองตัดสินใจวาจะใชหลักการใดเปนหลักการนํา บอยครั้งทีอ่ งคกรนิติบัญญัติตัดสินใจ
เลือกหลักความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะเพื่อประกันความมั่นคงในระบบกฎหมาย เชน การกําหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความไวในระบบกฎหมาย เปนตน
๒.๒.๑ องคประกอบในทางรูปแบบของหลักนิติรัฐ
พิจารณาในทางรูปแบบ หลักนิตริ ฐั ประกอบไปดวยหลักการยอย ๆ หลายประการ
ที่สําคัญไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ
หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรม
หลักการแบงแยกอํานาจ เรียกรองมิใหอํานาจของรัฐรวมศูนยอยูทีอ่ งคกรใด
องคกรหนึ่ง แตใหมีการแบงแยกการใชอํานาจหรือกระจายการใชอาํ นาจของรัฐใหองคกรตางองคกรกัน
เปนผูใช เพื่อใหเกิดการดุลและคานอํานาจกัน โดยทัว่ ไปรัฐธรรมนูญของนิติรัฐจะแบงแยกองคกร
ที่ใชอํานาจรัฐออกเปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ องคกรที่ใชอํานาจบริหาร และองคกรที่ใชอํานาจ
ตุลาการ
หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ เรียกรองให
การกระทําขององคกรนิตบิ ัญญัตติ อ งผูกพันอยูก บั รัฐธรรมนูญ กลาวคือ ในการตรากฎหมายขึ้นใชบงั คับ
ในรัฐนัน้ องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายลวงกรอบทีร่ ัฐธรรมนูญบัญญัติไวไมได หลักการดังกลาวนี้
ยังเรียกรององคกรบริหาร (โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรฝายปกครอง) และองคกรตุลาการใหตองผูกพัน
ตอกฎหมาย ซึ่งหมายถึงตองผูกพันตอรัฐธรรมนูญและบรรดากฎหมายตาง ๆ ที่ใชบงั คับอยูจ ริงในบานเมือง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่องคกรนิติบัญญัติไดตราขึ้น กลาวเฉพาะฝายปกครองหลักการดังกลาวนี้
เรียกรองใหฝายปกครองตองกระทําการโดยไมขัดตอกฎหมาย และในกรณีทกี่ ารกระทําทางปกครอง
มีผลกาวลวงสิทธิเสรีภาพของราษฎร ยอมจะตองมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทําการเชนนั้นได
หากไมมีกฎหมายใหอํานาจแลว การกระทําทางปกครองนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย
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หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาในชัน้ เจาหนาทีแ่ ละศาล เรียกรอง
ใหรัฐตองเปดโอกาสใหราษฎรไดตอสูปองกันสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาตาง ๆ ของรัฐ
ไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้ระบบกฎหมายของรัฐจึงกําหนดใหองคกรของรัฐตองรับฟงบุคคล เปดโอกาส
ใหบคุ คลนําพยานหลักฐานเขาหักลางขอกลาวหาตาง ๆ กอนทีจ่ ะตัดสินใจกําหนดมาตรการทางกฎหมาย
ทีเ่ ปนผลรายแกบคุ คลนัน้ ทัง้ นีก้ ระบวนการพิจารณาทีไ่ ดรบั การออกแบบขึน้ จะตองเปนกระบวนพิจารณา
ทีเ่ ปนธรรม (fair) ดวย อนึง่ ในกรณีทรี่ าษฎรไดความเสียหายจากการใชอาํ นาจมหาชนขององคกรของรัฐ
รัฐจะตองเปดโอกาสใหราษฎรสามารถฟององคกรของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนตอศาลได
สําหรับหลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมนัน้
เรียกรองใหรัฐกําหนดกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน
อยางมีประสิทธิภาพ เอกชนที่พิพาทกันเองตองมีหนทางในการนําขอพิพาทนั้นไปสูศาล และกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีในชั้นศาลจะตองไดรับการออกแบบใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางรอบดานตลอดจน
กําหนดผลผูกพันเด็ดขาดของคําพิพากษาไวเพื่อใหเกิดความมั่นคงแนนอนในระบบกฎหมาย
๒.๒.๒ องคประกอบในทางเนื้อหาของนิติรัฐ
ลําพังแตการเรียกรองใหองคกรของรัฐตองผูกพันตอกฎหมายในการกระทํา
การตาง ๆ นั้น ยังไมเพียงพอที่จะชวยปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได หากกฎหมายที่ไดรับ
การตราขึน้ นัน้ ไมสอดคลองกับความถูกตองเปนธรรม ดวยเหตุนหี้ ลักนิตริ ฐั จึงเรียกรองตอไปอีกวาในการ
ตรากฎหมายขึ้นใชบังคับกับราษฎรนั้น กฎหมายที่ไดรับการตราขึ้นจะตองมีความชัดเจนและแนนอน
เพียงพอที่ราษฎรจะเขาใจได ยิ่งไปกวานั้นระบบกฎหมายจะตองคุมครองความเชื่อถือและไววางใจ
ที่บุคคลมีตอกฎหมาย การตรากฎหมายยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคคล ทั้ง ๆ ที่จะตองคุมครอง
ความไวเนือ้ เชือ่ ใจทีบ่ คุ คลมีตอ กฎหมาย โดยหลักแลวไมอาจกระทําได หลักการดังกลาวนีเ้ ปนหลักการ
ที่บังคับใชโดยไมมีขอยกเวนในกรณีของกฎหมายอาญา สารบัญญัติ อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา
หากผลรายที่เกิดขึ้นกับปจเจกบุคคลไมใชโทษทางอาญาแลว รัฐสามารถตรากฎหมายยอนหลังไป
เปนผลรายแกบคุ ลไดทกุ กรณีดงั ทีเ่ ขาใจผิดพลาดกันอยูใ นวงการกฎหมายไทยแตอยางใดไม การวินจิ ฉัย
วาการตรากฎหมายยอนหลังเปนผลรายแกบคุ คลจะกระทําไดหรือไมจะตองพิจารณาองคประกอบในแง
ความไวเนือ้ เชือ่ ใจทีบ่ คุ คลมีตอ ระบบกฎหมาย ตลอดจนการคาดหมายความคุม ครองจากระบบกฎหมาย
ของบุคคลประกอบกัน โดยหลักทัว่ ไปแลว ในกรณีทบี่ คุ คลไดกระทําการจบสิน้ ไปแลวในอดีต ไมสามารถ
หวนกลับไปแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําของตนไดแลว การตรากฎหมายไปกําหนดองคประกอบ
ความผิดขึ้นใหม กําหนดโทษขึ้นใหมหรือเปลี่ยนแปลงโทษที่มีอยูในกฎหมายในขณะที่ไดกระทําการ
แมโทษนั้นจะไมใชโทษอาญาก็กระทําไมได
นอกจากหลักนิติรัฐในทางเนื้อหาจะเรียกรองการคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจ
ที่บุคคลมีตอระบบกฎหมายแลว หลักการดังกลาวยังกําหนดใหสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลมีคาบังคับ
ทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและถือวาบทบัญญัติวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานเปนกฎหมายโดยตรง
อีกดวย บทบัญญัติวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามหลักนิติรัฐที่ปรากฏในเยอรมนีจึงมีสองมิติ
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คือ มิติแรก สิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิหรืออํานาจทีป่ จเจกบุคคลสามารถยกขึ้นใชยันรัฐได
โดยทั่วไปสิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่จะปองกันตนจากการลวงละเมิดโดยรัฐ
เชน สิทธิในชีวติ สิทธิในรางกาย สิทธิในทรัพยสนิ แตในบางกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐที่เปนสังคมรัฐ
หรือรัฐสวัสดิการ (Sozialstaat) สิทธิขั้นพื้นฐานยังมีลักษณะเปนสิทธิที่ปจเจกบุคคลสามารถเรียกรอง
ใหรัฐกระทําการทีเ่ ปนประโยชนแกตนดวย เชน สิทธิทีจ่ ะไดรับการรักษาพยาบาล เปนตน สําหรับ
อีกมิติหนึง่ หนึง่ สิทธิขั้นพื้นฐานยอมมีฐานะเปน “กฎหมาย” ทีม่ ีผลผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐ
ทุกองคกรโดยตรง
หลักการสําคัญอีกประการหนึ่งในทางเนื้อหาของนิตริ ฐั คือ หลักความพอสมควร
แกเหตุ หลักการนีเ้ รียกรองใหการใชอํานาจของรัฐจะตองเปนไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคทชี่ อบธรรม ในนิติรัฐ รัฐไมอาจใชมาตรการใด ๆ ก็ไดเพื่อทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตนตองการ (ดวยเหตุนี้แนวความคิด The end justifies the means จึงไปดวยกันไมไดกับนิติรัฐ)
การบรรลุวัตถุประสงคทชี่ อบธรรมตองใชเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายทีถ่ ูกตอง พอเหมาะ
พอประมาณดวย ดังนัน้ แมวาระบบกฎหมายจะมอบเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายใหองคกร
ของรัฐดําเนินการ แตหากการใชเครื่องมือหรือมาตรการนั้นไมอาจบรรลุวตั ถุประสงคได หรือวัตถุประสงคน้นั
อาจบรรลุได เพียงแคใชเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงนอยกวา หรือในทีส่ ุดแมไมมี
เครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่รนุ แรงนอยกวา แตการที่จะบรรลุวตั ถุประสงคน้นั ปรากฏวาทําให
ปจเจกบุคคลไดรับผลรายอยางรุนแรง ตองเสียหายเกินกวาที่จะคาดหมายจากบุคคลนั้น ไมไดสัดสวน
กับประโยชนท่สี าธารณะจะไดรบั การใชเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายนั้นก็ยอ มไมอาจกระทําได
ในนิตริ ฐั นอกจากหลักความพอสมควรแกเหตุแลว ในแงเนื้อหา หลักนิตริ ฐั ยังหามการกระทําตามอําเภอใจ
ของรัฐ เรียกรองใหรฐั ตองกระทําการโดยเคารพตอหลักความเสมอภาค กลาวคือ เรียกรองรัฐตองปฏิบตั ิ
ตอสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันใหเหมือนกัน และปฏิบตั ติ อ สิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตางกัน ใหแตกตางกัน
ออกไปตามสภาพของสิ่งนั้น ๆ ดวย
๓. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
๓.๑ พัฒนาการของหลักนิติธรรม๙
คําวาหลักนิตธิ รรมนั้น วงการกฎหมายไทยแปลมาจากคําวา The Rule of Law ซึ่งเปนหลักการ
พื้นฐานในระบบกฎหมายอังกฤษ ในประเทศอังกฤษความคิดที่วา มนุษยไมควรตองถูกปกครองโดยมนุษย
แตควรจะตองถูกปกครองโดยกฎหมายนั้น ปรากฏขึ้นอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในศตวรรษที่ ๑๗
ในหนังสือชื่อ “The Common Wealth of Oceana” อันเปนผลงานของ James Harrington ซึ่งเปน
ผูที่นิยมระบอบสาธารณรัฐอยางแนวแน๑๐ อยางไรก็ตาม แมจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ คําวา rule of law
ก็ เ หมื อ นกั บ คํ า ว า Rechtsstaat ทีย่ ากจะหาคํ า จํ า กั ด ความหรื อ นิ ย ามซึ ่ง ยอมรั บ กั น เป น ยุติ ไ ด
งานเขียนในภาคภาษาไทยทีอ่ ธิบายสรุปหลักนิติธรรมในแงความเปนมาไวเปนอยางดี ดู จรัญ โฆษณานันท, นิติปรัชญา,
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๗ (หรือทีพ่ ิมพปอนื่ ๆ) บทที่ ๑๔ บริบททางสังคมและประวัติศาสตรของอุดมการณ
“หลักนิติธรรม”.
๑๐
Th. Fleiner / L. Basta Fleine, Allgemeine Staatslehre, Berlin-Heidelberg : Springer, ๒๐๐๔, p. ๒๒๖.
๙
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การทําความเขาใจความหมายของ rule of law จึงควรตองทําความเขาใจจากความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของอังกฤษซึ่งใหกําเนิดแนวความคิดนี้
แนวความคิดวาดวย rule of law หรือนิตธิ รรมอาจสืบสาวยอนกลับไปไดถงึ ยุคกลาง โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ยอนกลับไปถึง ค.ศ. ๑๒๑๕ ซึง่ เปนปทพี่ ระเจาจอนหน (King John) กษัตริยอ งั กฤษในเวลานัน้
ไดลงนามในเอกสารสําคัญที่ชื่อวา Magna Carta๑๑ เอกสารฉบับนี้เปนพันธสัญญาที่กษัตริยอังกฤษ
ใหไวแกบรรดาขุนนางของพระองคในการทีจ่ ะจํากัดอํานาจของพระองคลง อาจกลาวไดวา Magna Carta
เปนกาวสําคัญในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของมนุษยที่จะนําไปสูการปกครองโดยกฎหมาย
เปนใหญในเวลาตอมา เนื่องจากเอกสารฉบับนี้เปนเอกสารทางกฎหมายฉบับแรกที่ทําใหหลักการ
ปกครองโดยกฎหมายไดรับการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร และการประกันสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
เปนไปอยางชัดแจง๑๒
อยางไรก็ตาม ไมพึงเขาใจวาเมื่อมีการลงนามใน Magna Carta แลวกษัตริยเปนอันถูกจํากัด
อํานาจลงจนไมมอี าํ นาจ ในเวลานัน้ อํานาจยังคงอยูท กี่ ษัตริย กฎเกณฑทจี่ าํ กัดอํานาจกษัตริยล งในเวลานัน้
ก็มีแต Magna Carta และหลักกฎหมาย Common Law อันเปนกฎหมายประเพณีที่รับสืบทอด
และพัฒนามาโดยศาลเทานั้น แมวาในเวลาตอมาจะไดมีการตั้งรัฐสภาขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๒๖๕ แตอํานาจ
ในการปกครองบานเมือง (Prerogatives) ก็ยังคงอยูในมือของกษัตริยอยางเดิม จะถูกจํากัดลงบาง
ก็เพียงเล็กนอย อํานาจของกษัตริยอ งั กฤษพัฒนาขึน้ ถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ Tudor อันเปนชวงเวลา
ที่บทบาทของรัฐสภาถดถอยลง อาจกลาวไดวาในชวงเวลานั้นกษัตริยอังกฤษมีอํานาจมากและเขาใจ
วิธีการในการรักษาอํานาจของตนและจํากัดอํานาจของรัฐสภา อีกทั้งยังรูจักที่จะใชรัฐสภาเปนฐาน
ในการสรางความเขมแข็งใหแกตนดวย อยางไรก็ตามในเวลาตอมารัฐสภาไดพัฒนาตอไปกลายเปน
สถาบันซึ่งเปนผูแทนของกลุมคนตาง ๆ และเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจนกลายเปนคูปรับสําคัญของกษัตริย
ใน ค.ศ. ๑๖๒๘ ในยุคสมัยของพระเจาชารลที่หนึ่ง (King Charles I ค.ศ. ๑๖๐๐ ถึง ๑๖๔๙)
รัฐสภาไดตรา Petition of Rights ขึ้นเพื่อปกปองคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและเสรีภาพ
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
นับเปนจุดเริม่ ตนของการประกันสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรม เนือ้ หาหลักของเอกสารฉบับนี้
Magna Carta เปนชือ่ ทีเ่ รียกกันยอ ๆ ของเอกสารฉบับหนึง่ ทีช่ อื่ วา Magna Carta Libertatum ซึง่ อาจจะแปลไดวา “มหาบัตร
แหงเสรีภาพ”.
๑๒
ดู 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.”
๑๓
G. Decker / M. Wirth, Das politische System Grossbritaniens, Berlin : Wissenschaftlicher Autoren, ๑๙๘๒,p. ๗.
๑๑
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คือ การใหสิทธิแกบุคคลทุกคนที่ถูกจับกุม กลาวคือ ในกรณีที่บุคคลใดถูกจับกุม บุคคลนั้นยอมมีสิทธิ
ที่จะฟองรองปกปองตนเองตอศาลโดยคําฟองที่เรียกวา writ of habeas corpus ทันที๑๔
รัฐสภาสามารถทีจ่ ะสถาปนาและขยายอํานาจของตนออกไปอยางมัน่ คงตามลําดับ การขยาย
อํานาจของรัฐสภามีผลทําใหกษัตริยคอย ๆ ถูกจํากัดอํานาจลง และในทีส่ ุดกษัตริยเริ่มรูสึกวารัฐสภา
มีอํานาจมากเกินไปและเริ่มเปนอันตรายตอพระองคเสียแลว การแขงกันเพื่อครองอํานาจทีเ่ หนือกวา
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
รัฐสภาอังกฤษกลายเปนรัฐาธิปตยคูกันกับกษัตริยโดยเหตุทใี่ นชวงตนศตวรรษที่ ๑๗ ยังไมปรากฏ
แนวความคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจในอังกฤษ ปญหาสําคัญปญหาหนึ่งทีเ่ กิดขึ้นก็คือปญหาที่วาใคร
จะเปนผูทมี่ ีอํานาจวินิจฉัยในทางกฎหมายเปนทีส่ ุด อํานาจดังกลาวควรอยูกับกษัตริย สภา หรือศาล
Francis Bacon (ค.ศ. ๑๕๖๑ ถึง ๑๖๒๖) เห็นวาโดยเหตุที่กษัตริยมีอํานาจปกครองโดยเด็ดขาด และ
ดํารงอยูเหนือกวากฎหมายที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมือง ไมวาจะเปนกฎหมายลายลักษณอักษรที่ออก
โดยรัฐสภา หรือ Common Law ที่พฒ
ั นาขึ้นโดยศาล ดังนั้นกษัตริยจ งึ มีอํานาจเหนือรัฐสภาและศาล๑๕
ดวยเหตุดงั กลาวกษัตริยย อ มตองมีอาํ นาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ผา นรัฐสภามาแลวและมี
อํานาจทีจ่ ะเขายุงเกี่ยวกับทางปฏิบัติของศาลโดยสามารถตรวจสอบแนวคําพิพากษาบรรทัดฐานตาม
Common Law ได อยางไรก็ตามพัฒนาการทางการเมืองในเวลาตอมาก็ไมไดเปนไปตามแนวความคิด
ของ Francis Bacon เนือ่ งจากรัฐสภาสามารถจํากัดอํ านาจกษัตริยจนสําเร็จและไดกลายเปน
รัฐาธิปต ยแทนที่กษัตริยอ ังกฤษ และในชวงที่รฐั สภาอังกฤษตอสูก บั กษัตริยอ ยูน ้ี ศาลก็ไดเขามีบทบาทดวย
โดย Sir Edward Coke (ค.ศ. ๑๕๕๒ ถึง ๑๖๓๔) ไดพิพากษาคดีไปในทางยืนยันความเปนกฎหมาย
สูงสุดของ Common Law ที่พัฒนาขึ้นโดยศาล โดยเห็นวาทัง้ กษัตริย๑๖ และรัฐสภา๑๗ ยอมตอง
ตกอยูภายใต Common Law กษัตริยก็ดี รัฐสภาก็ดีจะตรากฎหมายหรือกําหนดกฎเกณฑใดใหขัดกับ
Common Law ไมได และศาลทรงไวซึ่งอํานาจเด็ดขาดในการวินิจฉัยวากฎหมายหรือกฎเกณฑนั้น
ขัดหรือแยงกับ Common Law หรือไม แมวาแนวความคิดและคําพิพากษาของ Coke จะไมไดทําให
ศาลกลายผูทรงอํานาจสูงสุดในระบบการปกครองของอังกฤษ เพราะศาลตองผูกพันตอกฎหมายที่สภา
ตราขึ้น จะอาง Common Law ปฏิเสธกฎหมายที่สภาตราขึ้นไมได แมกระนั้นแนวความคิดของ Coke
ที่ปรากฏในคําพิพากษาก็ไดเปนสวนประกอบสําคัญของหลักนิติธรรมในอังกฤษจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้

Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๒๙.
Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๓๑.
๑๖
ความเห็นของ Coke ในเรื่องนี้ปรากฏใน Case of Proclamations (๑๖๑๐),๑๒ Co. Rep. ๗๔.
๑๗
ความเห็นของ Coke ในเรื่องนี้ปรากฏใน Dr. Bonham’s Case (๑๖๑๐), ๘ Co. Rep. ๑๑๔.
๑๔
๑๕
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ในศตวรรษที่ ๑๙ ซึง่ เปนชวงทีร่ ฐั สภาเขมแข็งมากแลวนัน้ คณะรัฐมนตรีปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยขึน้ อยูก บั
สภาผูแ ทนราษฎร และในเวลาตอมาก็คอ ยสลัดตนเองพนจากอิทธิพลของราชวงศ เมือ่ กาวเขาสูศ ตวรรษ
ที่ ๒๐ อาจกลาวไดวาอังกฤษไดพัฒนาตนไปสูความเปนรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยอมรับสิทธิเลือกตั้ง
ของราษฎร สภาผูแทนราษฎรอังกฤษพัฒนาไปในทิศทางของการมีพรรคการเมืองใหญสองพรรค
ผลัดกันเขามาบริหารประเทศ โดยฝายบริหาร คือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเริม่ มีอาํ นาจมากขึน้
และยังคงความเขมแข็งจนถึงทุกวันนี้
๓.๒ เนื้อหาของหลักนิติธรรม
นั ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของอั ง กฤษที่ มี
บทบาทมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ในการชวยพัฒนาหลักนิตธิ รรม
ก็คอื A.V. Dicey (ค.ศ. ๑๘๓๕ ถึง ๑๙๒๒) ตําราของเขา
ที่ชื่อวา Introduction to the Study of the Law of
the Constitution (พิ ม พ ค รั้ ง แรก ค.ศ. ๑๘๘๕)
ไดกลายเปนตํารามาตรฐานและเปนตําราที่นักกฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ อั ง กฤษส ว นใหญ ต  อ งอ า งอิ ง เมื่ อ จะต อ ง
อธิบายความหมายของหลักนิติธรรม Dicey เห็นวา
หลักนิติธรรมจะตองสัมพันธใกลชิดกับความมีอํานาจ
สูงสุดของรัฐสภา๑๘ และหลักนิติธรรมนั้นยอมมีเนื้อหา
สาระทีส่ าํ คัญ คือ บุคคลทุกคนยอมเสมอภาคกันตอหนา
กฎหมาย บุคคลไมวา จะในชนชัน้ ใดยอมตองตกอยูภ ายใต
กฎหมายปกติ ธ รรมดาของแผ น ดิ น (the ordinary
law of the land) ซึ่งบรรดาศาลธรรมดาทั้งหลาย
A.V. Dicey 1835-1922
(ordinary courts) จะเป น ผู  รั ก ษาไว ซึ่ ง กฎหมาย
ดังกลาว๑๙ หลักนิติธรรมในความหมายนี้ยอมปฏิเสธ
ความคิดทั้งหลายทั้งปวงที่จะยกเวนมิใหบรรดาเจาหนาที่ทั้งหลายตองเคารพตอกฎหมาย บุคคล
ทั้งหลายยอมไมตองถูกลงโทษ หากไมไดกระทําการอันผิดกฎหมาย และไมมีผูใดทั้งสิ้นแมแตกษัตริย
ที่จะอยูเหนือกฎหมายได
กลาวโดยรวมแลว Dicey เห็นวา บรรดาการกระทําทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและ
ฝายปกครองจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย จะตองไมกระทําการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรตามอําเภอใจ หากปรากฏวารัฐบาลหรือฝายปกครองกระทําการอันขัดตอกฎหมาย การกระทํา
ดังกลาวยอมตองถูกฟองคดียังศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาได เพราะรัฐบาลหรือเจาหนาที่ยอมจะมี
สิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกวาราษฎรไมได เราจะเห็นไดวาหลักนิติธรรมตามแนวความคิดของ Dicey นี้
มุงเนนไปที่ความผูกพันตอกฎหมายของฝายบริหาร ไมไดเรียกรองฝายนิติบัญญัติใหตองผูกพันตอ
กฎเกณฑอื่นใดในการตรากฎหมาย
๑๘

p. ๑๙๕.

๑๙
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การที่ Dicey อธิบายเนื้อหาของหลักนิติธรรมในแงที่คนทุกคนตองตกอยูภายใตกฎหมาย
และภายใตศาลเดียวกันตามหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย สงผลให Dicey ปฏิเสธการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นมาเปนอีกระบบศาลหนึ่งเคียงคูข นานกันไปกับศาลยุตธิ รรมหรือศาลธรรมดา โดย Dicey
เห็นวาหากจัดใหมีศาลปกครองหรือองคกรอื่นซึ่งไมใชศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาทําหนาที่ตัดสิน
คดีปกครอง (ดังทีป่ รากฏอยูในประเทศฝรั่งเศสในเวลานั้น) แลว บรรดาขาราชการตาง ๆ ที่ถูกฟอง
ในศาลปกครองวากระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายยอมอยูในฐานะทีไ่ ดเปรียบกวาราษฎรทัว่ ไป
ซึง่ Dicey เห็นวาไมถกู ตอง แนวความคิดนี้ไดรบั การยึดถือและเดินตามในบรรดาประเทศที่ไดรบั อิทธิพล
จากระบบกฎหมายอังกฤษจนถึงปจจุบันนี้
นอกจากนีแ้ ลว บรรดาสิทธิทงั้ หลายทัง้ ปวงของราษฎรนั้นยอมเกิดจากกฎหมายทีร่ ัฐสภา
ไดตราขึ้นและเกิดจากกฎหมายประเพณีทพี่ ัฒนามาโดยศาล อาจกลาวไดวา สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ราษฎรอังกฤษไมไดรับการคุมครองและปกปองโดยรัฐธรรมนูญ แตไดรับการปกปองและคุม ครองโดย
รัฐสภาและศาล โดยเหตุที่ในระบบกฎหมายอังกฤษ รัฐสภาเปนผูทรงอํานาจสูงสุด ผลที่เกิดขึ้นตามมา
ก็คือ ศาลของอังกฤษไมมีอํานาจที่จะตรวจสอบวากฎหมายทีร่ ัฐสภาตราขึ้นชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือ
ชอบดวยกฎหมายใด ๆ หรือไม กลาวในทางทฤษฎีแลว รัฐสภาอังกฤษสามารถตรากฎหมายใหมเี นื้อหา
สาระอยางไรก็ไดทงั้ สิ้น สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิพลเมืองไมไดมีฐานะเปนกฎหมายทีส่ ูงกวากฎหมาย
อืน่ ใดทีจ่ ะผูกพันรัฐสภาอังกฤษได ระบบการประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลในอังกฤษจึงแตกตางจาก
หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภาคพื้นยุโรปทีถ่ ือวาสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้นมีคาบังคับ
ในระดับรัฐธรรมนูญ และยอมผูกพันรัฐสภาในการตรากฎหมายดวย อยางไรก็ตาม ไมพงึ เขาใจวาระบบ
กฎหมายอังกฤษไมคมุ ครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล ในทางปฏิบตั สิ ทิ ธิเสรีภาพสวนบุคคลยอมไดรบั ความ
คุม ครองโดยกฎหมายของรัฐสภาและโดย Common Law ที่พฒ
ั นามาโดยศาลในมาตรฐานที่ไมต่าํ กวา
ประเทศอื่น ๆ ในภาคพื้นยุโรปเลย
แนนอนวาในทางทฤษฎี เมื่อยอมรับวารัฐสภามีอาํ นาจสูงสุด กรณีจงึ อาจเปนไปไดท่ีรฐั สภานั้นเอง
จะกระทําการอันกาวลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยตรากฎหมายจํากัดตัดทอนสิทธิของบุคคลเสีย
โดยไมเปนธรรม และเมือ่ หลักความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาอยูเหนือกวาหลักนิติธรรมเสียแล ว
ก็ไมมีอะไรเปนเครื่องประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการคุกคามโดยรัฐสภาได แตทางปฏิบัติ
ทีเ่ กิดขึ้นในอังกฤษ ไมไดเปนเชนนั้น เพราะตามจารีตประเพณีแลวรัฐสภาจะไมตรากฎหมายที่ขัด
หรือแยงกับหลักนิติธรรม ยิง่ ไปกวานั้นโดยเหตุทีก่ ารตรากฎหมายของรัฐสภายอมขึ้นอยูกับการ
สนับสนุนของรัฐบาล และพรรคการเมืองทีเ่ ปนรัฐบาลยอมเปนพรรคการเมืองทีค่ รองเสียงขางมากใน
สภาผูแทนราษฎร หากพรรคการเมืองทีเ่ ปนรัฐบาลซึ่งครองเสียงขางมากสนับสนุนใหตรากฎหมาย
ทีก่ ระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางรุนแรงแลว ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครัง้ ถัดมา
ยอมเปนที่คาดหมายได ในทีส่ ุดแลว การตรากฎหมายของรัฐสภาจึงขึ้นอยูกับเจตจํานงของประชาชน
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กลาวใหถงึ ทีส่ ดุ แลวประชาชนอังกฤษนัน้ เองทีจ่ ะเปนผูก าํ หนดทิศทางหลัก ๆ ของการตรากฎหมาย และ
เมือ่ กลาววารัฐสภาเปนผูท รงอํานาจสูงสุด ในระบอบประชาธิปไตยทีพ่ ฒ
ั นามาในอังกฤษ ยอมตองเขาใจ
วารัฐสภายอมทรงอํานาจสูงสุดในหมูองคกรตาง ๆ ของรัฐ แตในที่สุดแลว ในทางการเมืองก็อยูใต
ประชาชน ดังนั้นในประเทศอังกฤษ การจํากัดอํานาจของรัฐสภาจึงไมไดเกิดจากกฎหมายเหมือนกับ
ในภาคพื้นยุโรป แตเกิดจากธรรมชาติทางการเมืองและจารีตประเพณีที่รับสืบตอกันมา ในประเทศ
ที่ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพฝ ง ลึ ก อยู  ใ นจิ ต วิ ญ ญาณประชาชาติ เ ช น ประเทศอั ง กฤษนี้ ย อ มไม มี ค วามจํ า เป น
แตอยางใดเลยที่จะตองบัญญัติกฎเกณฑวาดวยความเปนนิติรัฐ หรือบัญญัติรัฐธรรมนูญกําหนด
สิทธิเสรีภาพเปนลายลักษณอักษรเปนมาตรา ๆ ไป
แมวา ในปจจุบนั การใหคาํ อธิบายเกีย่ วกับเนือ้ หาของหลักนิตธิ รรม อาจจะแตกตางกันอยูบ า ง
ในรายละเอียด แตองคประกอบสําคัญของหลักนิติธรรมนั้น ตําราตาง ๆ ก็ไมไดอธิบายความแตกตาง
กันมากนัก องคประกอบที่สําคัญของหลักนิติธรรม คือ ความคาดหมายไดของการกระทําของรัฐ ความ
ชัดเจนของกฎหมาย ความมั่นคงของกฎหมาย ความเปนกฎเกณฑทั่วไปของกฎหมาย ความเปนอิสระ
ของศาล การเคารพในหลักความยุตธิ รรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเขาถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรม ในยุคหลังมีผอู ธิบายลักษณะของกฎหมายทีจ่ ะชวยสรางใหเกิดการปกครองตามหลักนิตธิ รรม
ดังเชนคําอธิบายของ Lon L. Fuller นักนิติศาสตรที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันที่เห็นวากฎหมายที่จะทําให
หลักนิติธรรมปรากฏเปนจริงไดนั้นตองมีลักษณะสําคัญ๒๐ คือ
๑) กฎหมายจะตองบังคับเปนการทัว่ ไปกับบุคคลทุกคน ไมเวนแมแตองคกรเจาหนาทีข่ องรัฐ
๒) กฎหมายจะตองไดรับการประกาศใชอยางเปดเผย
๓) กฎหมายจะตองไดรับการตราขึ้นใหมีผลบังคับไปในอนาคต ไมใชตราขึ้นเพื่อใชบังคับ
ยอนหลังไปในอดีต
๔) กฎหมายจะตองไดรับการตราขึ้นโดยมีขอความที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการ
บังคับใชที่ไมเปนธรรม
๕) กฎหมายจะตองไมมีขอความที่ขัดแยงกันเอง
๖) กฎหมายจะตองไมเรียกรองใหบุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ไมอาจเปนไปได
๗) กฎหมายตองมีความมั่นคงตามสมควร แตก็จะตองเปดโอกาสใหแกไขใหสอดคลอง
กับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได
๘) กฎหมายทีไ่ ดรบั การประกาศใชแลวจะตองไดรบั การบังคับใหสอดคลองตองกัน กลาวคือ
ตองบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาของกฎหมายที่ไดประกาศใชแลวนั้น

L. L. Fuller, The Morality of law, Revised Edition, New Haven : Yale University Press, ๑๙๖๙. pp. ๔๖-๙๑.
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๔. ผลของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมและความแตกตางระหวางหลักการทั้งสอง
เมือ่ พิจารณาความเปนมาทางประวัติศาสตรประกอบกับการปรับใชหลักนิติรัฐ และนิติธรรม
ในระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายอังกฤษแลว พบวาหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมมีความ
แตกตางกันอยู ทั้งในแงของบอเกิดของกฎหมาย วิธกี ารคุม ครองสิทธิข้นั พื้นฐาน การกําหนดใหมหี รือไมมี
ศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดี ตลอดจนการแบงแยกอํานาจ ดังจะชี้ใหเห็นไดในเบื้องตน ดังนี้
๔.๑ ความแตกตางในแงบอเกิดของกฎหมาย
ในระบบกฎหมายอังกฤษ ผูพิพากษาซึ่งแตเดิมเปนผูแทนของกษัตริยนั้นไดเริ่มพัฒนา
Common Law มาตั้งแตราวศตวรรษที่ ๑๒ ทั้งนี้เพื่อใหอํานาจของกษัตริยที่สวนกลางมั่นคงเขมแข็ง
กฎหมายทีศ่ าลใชในการตัดสินคดีนั้นมีลักษณะทัว่ ไป กลาวคือ เปนกฎเกณฑทมี่ ีเนื้อหาสอดคลอง
กับจารีตประเพณีทปี่ ฏิบัติกันโดยทัว่ ไปในราชอาณาจักร จึงเรียกวา Common Law๒๑ กฎหมาย
ดังกลาวไดรบั การ “สราง” ขึ้นโดยผูพ พิ ากษา เมื่อศาลไดตดั สินคดีใดคดีหนึ่งไปแลว หลักกฎหมายที่ศาล
ไดสรางขึ้นเพื่อใชตัดสินคดีก็ตกทอดตอมาเปนลําดับ และกลายเปนสวนหนึ่งของกฎหมายทีใ่ ชบังคับ
อยูจริงในบานเมืองดวย “กฎหมาย” ในระบบกฎหมายอังกฤษ จึงไมไดหมายถึงเฉพาะแตกฎหมาย
ที่ไดรับการตราขึ้นโดยรัฐสภาที่เรียกวา “Statute Law” เทานั้น แตยังหมายถึงหลักการและแนวทาง
การตัดสินของผูพิพากษา (Case Law) ทีเ่ กิดจากจารีตธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตอันเปนกฎเกณฑ
ทีศ่ าลยอมรับสืบตอกันมา (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) ยังมีฐานะเปนบอเกิดของกฎหมายที่ศาลสามารถนํามาใชตดั สินไดในอังกฤษจนกระทั่งถึง
ทุกวันนี้ อนึ่ง โดยเหตุท่ี Common Law มีผลใชบงั คับไดในคดีท่ีศาลไดตดั สินวางหลักไปแตละคดี คําวา
Case Law กับ Common Law จึงเปนคําที่ใชในความหมายเดียวกัน นั่นคือหมายถึง กฎหมายที่เกิดจาก
ผูพิพากษา
การทีร่ ะบบกฎหมายอังกฤษยอมรับใหผูพิพากษาสามารถ “สราง” กฎหมายขึ้นมาไดเองนี้
สงผลใหระบบกฎหมายของอังกฤษมีลักษณะทีย่ ดื หยุน และสามารถพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
ของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาในระบบกฎหมายอังกฤษ
ศาลจะเปลีย่ นแปลงแนวการตัดสินอยางไรก็ไดตามอําเภอใจ เพราะหลัก “satre decisis” คือ
หลักทีว่ าศาลในคดีหลังตองผูกพันตามหลักกฎหมายทีศ่ าลในคดีกอนไดตัดสินไวแลว ยังเปนหลัก
ที่สําคัญ การเปลีย่ นแปลงแนวคําพิพากษาจึงไมใชจะกระทําไดโดยงาย ในขณะทีร่ ะบบกฎหมาย
อังกฤษเริ่มพัฒนามาโดยใหผูพิพากษามีอํานาจ “สราง” กฎหมายขึ้นมาไดนั้น ระบบกฎหมายใน
ภาคพื้นยุโรปกลับมีธรรมเนียมปฏิบัตทิ ่แี ตกตางออกไป เพราะในภาคพื้นยุโรปกฎหมายเกิดขึ้นจากการตรา
คําวา Common Law มีหลายความหมาย โดยทัว่ ไปหมายถึงกฎหมายของอังกฤษทัง้ หลายทัง้ ปวงทีร่ วมกันขึ้นเปนระบบ
กฎหมายที่มีลกั ษณะเฉพาะ แตกตางจากระบบกฎหมายในภาคพื้นยุโรปที่เรียกวา Civil Law สวนอีกความหมายหนึ่งซึ่งเปนความหมาย
ที่กาํ ลังกลาวถึงอยูน้ี Common Law หมายถึงกฎหมายที่ศาลในสมัยกลางพัฒนาขึ้นมาจากบรรดากฎหมายประเพณีตา ง ๆ ที่ใชบงั คับ
รวมกันในราชอาณาจักรอังกฤษ กลายเปนกฎหมายทั่วไปในราชอาณาจักร ไมใชกฎหมายที่ใชบงั คับเฉพาะทองถิ่นใดหรือเฉพาะชนเผาใด
ชนเผาหนึ่งในอังกฤษ.
๒๑
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โดยกระบวนการนิติบัญญัติ ผูพิพากษาในฐานะที่เปนผูที่รับใชรัฐมีหนาที่ในการปรับใชกฎหมาย
การตัดสินคดีของผูพ พิ ากษาในแตละคดีไมมผี ลเปนการสรางกฎหมายขึน้ มาใหม แนวทางการตัดสินคดี
ของศาลในภาคพื้นยุโรปจึงไมถือวาเปนบอเกิดของกฎหมาย
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกฎหมาย Common Law ของอังกฤษ ระบบกฎหมาย Civil Law
ของภาคพื้นยุโรปมีลักษณะเปนระบบกฎหมายที่ “ปด” กวา ขอดีของระบบนี้ก็คือ ความมั่นคงแนนอน
แหงนิตฐิ านะจะมีสงู กวา แตกอ็ าจจะมีขอ ออนตรงการปรับตัวใหเขากับสภาพของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อยางไรก็ตาม การประมวลถอยคําขึน้ ตัวบทกฎหมายในระบบกฎหมาย Civil Law นัน้ ถอยคําจํานวนหนึง่
เปนถอยคําเชิงหลักการ หรือถอยคําที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง ศาลในระบบกฎหมาย Civil Law
จึงมีความสามารถในการตีความตัวบทกฎหมายใหสอดรับกับความยุติธรรมและสภาพของสังคม
ไดเชนกันภายใตกรอบของนิติวิธี
๔.๒ ความแตกตางในแงของการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยเหตุทรี่ ะบบกฎหมาย Common Law ในอังกฤษไมมรี ฐั ธรรมนูญทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในอังกฤษ จึงไมไดเปนการประกันในระดับรัฐธรรมนูญ สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลในอังกฤษไมไดมีฐานะเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับโดยตรงและอยูในลําดับชั้น
ทีส่ งู กวากฎหมายธรรมดาทีต่ ราขึน้ โดยรัฐสภา อยางไรก็ตามในทางปฏิบตั บิ คุ คลยอมไดรบั การประกันสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานโดยองคกรตุลาการ ในภาคพืน้ ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระบบกฎหมายเยอรมัน การคุม ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเปนการคุมครองในระดับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
ที่ไดรับการบัญญัติไวใน “กฎหมายพื้นฐาน” ซึ่งถือวาเปนรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีนั้น ผูกพัน
ทั้ ง องค ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ บริ ห าร และตุ ล าการในฐานะที่ เ ป น กฎหมายที่ มี ผ ลใช บั ง คั บ ได โ ดยตรง ๒๒
ซึ่งหมายความวาในการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ องคกรนิติบัญญัติมีหนาที่ในทางรัฐธรรมนูญที่จะตอง
ไมตรากฎหมายใหขัดหรือแยงตอบทบัญญัติวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐาน มิฉะนั้นยอมตองถือวากฎหมาย
ดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ
๔.๓ ความแตกตางในแงของการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมาย
ตามหลักนิติรัฐ องคกรนิติบัญญัติยอมตองผูกพันตอรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมาย
ขึ้นใชบังคับ เพื่อใหหลักความผูกพันตอรัฐธรรมนูญขององคกรนิติบัญญัติมีผลในทางปฏิบัติ ประเทศ
หลายประเทศที่ยอมรับหลักนิติรัฐจึงกําหนดใหมีองคกรที่ควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายที่องคกรนิติบัญญัติตราขึ้น องคกรที่ทําหนาที่ในลักษณะเชนนี้ โดยปกติแลวยอมไดแก
ศาลรัฐธรรมนูญ อาจกลาวไดวาตามหลักนิติรัฐ การตรากฎหมายขององคกรนิติบัญญัติยอมตกอยู
ภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคกรตุลาการ อยางไรก็ตามการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมาย
ขององคกรนิติบัญญัตินั้น องคกรตุลาการซึ่งทําหนาที่ดังกลาวนี้ คือ ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองผูกพันตน
กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา ๑ (๓) – Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Art. ๑ (๓).
๒๒
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ตอรัฐธรรมนูญดวย ศาลรัฐธรรมนูญจึงควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยองคกรนิติบัญญัติโดยเกณฑในทางกฎหมาย ไมอาจนําเจตจํานงของตนเขาแทนทีเ่ จตจํานงของ
องคกรนิติบัญญัติได
ในอังกฤษซึ่งเดินตามหลักนิติธรรมนั้น ถือวารัฐสภาเปนรัฐาธิปตย ในทางทฤษฎีรัฐสภา
สามารถตรากฎหมายอยางไรก็ไดท้งั สิ้น ไมอาจมีกรณีท่รี ฐั สภาตรากฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
แมหากวาจะมีผใู ดอางวารัฐสภาตรากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี การอางเชนนั้นก็หามีผล
ทําใหกฎหมายทีต่ ราขึ้นโดยรัฐสภานั้นสิ้นผลลงไม ศาลในอังกฤษไมมีอํานาจทีจ่ ะตรวจสอบความชอบ
ด ว ยรั ฐ ธรรมนูญ จารี ต ประเพณีข องกฎหมายทีต่ ราขึ ้น โดยรั ฐ สภา และด ว ยเหตุ นี ้อ ัง กฤษจึ ง ไม มี
ศาลรัฐธรรมนูญ การควบคุมการตรากฎหมายของรัฐสภาอังกฤษจึงเปนการควบคุมกันทางการเมือง
ไมใชทางกฎหมาย
เมื่อพิจารณาจากองคกรที่ตรากฎหมาย ตลอดจนกระบวนการควบคุมตรวจสอบกฎหมาย
มิใหขัดกับรัฐธรรมนูญแลว เราอาจจะกลาวไดวา หลักนิติรัฐทีพ่ ัฒนามาในเยอรมนีสัมพันธกับหลัก
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
โดยองคกรตุลาการ ในขณะทีห่ ลักนิติธรรมทีพ่ ัฒนามาในอังกฤษสัมพันธกับหลักความมีอํานาจสูงสุด
ของรัฐสภา
๔.๔ ความแตกตางในแงของการมีศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดี
ระบบกฎหมายอังกฤษไมมีการแบงแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนออกจากกัน
ดวยเหตุนีอ้ ังกฤษจึงไมมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาเปนอีกระบบศาลหนึ่ง โดยเฉพาะคูขนานไปกับ
ศาลยุติธรรมดังทีป่ รากฏในภาคพื้นยุโรป ในการฟองรองขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําของฝายปกครองนัน้ ราษฎรอังกฤษอาจฟองไดในศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดา โดยหลัก
นิตธิ รรมถือวาทั้งราษฎรและองคกรเจาหนาที่ของรัฐตางตองตกอยูภ ายใตกฎหมายเดียวกันและภายใต
ศาลเดียวกัน
ระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนออกจากกันนั้น ไมได
ยึดถือหลักการทํานองเดียวกับหลักนิตธิ รรมในอังกฤษที่เรียกรองใหการพิจารณาพิพากษาคดีตอ งภายใต
“ศาลปกติธรรมดา” (ordinary court) เทานั้น ปจจุบันนี้ประเทศเยอรมนีมีระบบศาลแยกออก
ตางหากจากกันถึงหาระบบศาล (ยังไมนบั ศาลรัฐธรรมนูญ) คือ ระบบศาลธรรมดา (ศาลยุตธิ รรม) ระบบ
ศาลปกครอง ระบบศาลแรงแรงงาน ระบบศาลภาษีอากร และระบบศาลสังคม โดยคดีปกครองจะไดรบั
การพิจารณาจากศาลใน ๓ ระบบศาล คือ คดีปกครองทั่วไป จะไดรับการพิจารณาโดยศาลปกครอง
สวนคดีปกครองที่มีลกั ษณะเฉพาะ คือ คดีภาษีอากร จะไดรบั การพิจารณาโดยศาลภาษีอากร และคดีสงั คม
(ขอพิพาทอันเกิดจากกฎหมายประกันสังคม ฯลฯ) จะไดรับการพิจารณาโดยศาลสังคม
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อาจกลาวไดวาในขณะที่หลักนิติธรรมที่พัฒนามาในระบบกฎหมายอังกฤษปฏิเสธการ
จัดตั้งศาล “เฉพาะ” เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี เพราะเกรงวาจะกอใหเกิดความไมเสมอภาคหรือ
ไมเทาเทียมกันนั้น หลักนิติรัฐที่พัฒนามาในระบบกฎหมายเยอรมันไมมีขอกังวลตอปญหาดังกลาว
อยางไรก็ตาม แนวคิดทีแ่ ตกตางกันในเรือ่ งนีร้ ะหวางระบบกฎหมายอังกฤษ กับระบบกฎหมายเยอรมัน
สงผลตอการออกแบบระบบวิธพี จิ ารณาคดีตลอดจนการนําพยานหลักฐานเขาสืบในชัน้ ศาลดวย กลาวคือ
ในระบบกฎหมายอังกฤษ ศาลอังกฤษจะทําหนาที่เปนคนกลางอยางเครงครัด ศาลจะรับฟงพยาน
หลักฐานของคูความในคดีไมวาคดีนั้นจะเปนคดีแพงหรือคดีปกครอง จะควบคุมกระบวนพิจารณา
ใหคูความทั้งสองฝายตอสูกันอยางเปนธรรม แลวตัดสินคดี บทบาทของผูพิพากษาในอังกฤษจึงเปน
เสมือนผูที่แกไขปญหาความขัดแยงโดยทําใหผลของคดีมีลักษณะเปนการชดเชยใหความเปนธรรม๒๓
ในระบบกฎหมายเยอรมัน ในคดีทางกฎหมายมหาชน ศาลเยอรมันมีอาํ นาจในการคนหาความจริงในคดี
โดยไมจาํ เปนตองผูกพันอยูก บั พยานหลักฐานทีค่ คู วามไดยนื่ มาเทานัน้ ผูพ พิ ากษาเยอรมันจึงเปรียบเสมือน
เปนแขนของกฎหมายที่ยื่นออกไป มีลักษณะเปนผูแทนของรัฐที่ถือดาบและตราชูไวในมือ วินิจฉัยคดี
ไปตามกฎหมายและความยุติธรรม และบังคับใชกฎหมายใหบรรลุผล๒๔ เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของ
ผูพิพากษาอังกฤษกับเยอรมันแลว จะพบวาผูพิพากษาเยอรมันจะมีบทบาทมากกวาในการขับเคลื่อน
กระบวนพิจารณาคดี ในขณะทีผ่ พู พิ ากษาอังกฤษจะทําหนาทีค่ ลายเปนคนกลางผูค วบคุมกฎการตอสูค ดี
เทานัน้ แมกระนัน้ อํานาจของผูพ พิ ากษาศาลอังกฤษในแงของการสัง่ ลงโทษบุคคลก็มมี ากกวาผูพ พิ ากษา
ของศาลเยอรมัน ในคดีปกครองศาลอังกฤษอาจสัง่ ลงโทษบุคคลฐานละเมิดอํานาจศาลได แมบคุ คลนัน้
จะเปนเจาหนาที่ของรัฐ หากปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล ในขณะที่
ศาลปกครองเยอรมัน แมศาลจะมีอาํ นาจสัง่ ใหเจาหนาทีข่ องรัฐกระทําการได แตหากเจาหนาทีไ่ มปฏิบตั ิ
ศาลปกครองก็ไมมีอํานาจสั่งลงโทษเจาหนาที่โดยถือวาเจาหนาที่ละเมิดอํานาจศาลได๒๕
๔.๕ ความแตกตางในแนวความคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจ
หลักนิตริ ฐั ถือวาหลักการแบงแยกอํานาจเปนหลักการทีเ่ ปนองคประกอบสําคัญอันจะขาด
เสียมิได ในขณะที่เมื่อพิเคราะหคําอธิบายวาดวยหลักนิติธรรมแลวจะเห็นไดวาไมปรากฏเรื่องการ
แบงแยกอํานาจในหลักนิติธรรม ในทางตําราก็ปรากฏขอถกเถียงกันอยูวาตกลงแลวในอังกฤษมีการ
แบงแยกอํานาจจริงหรือไม นักกฎหมายบางทานมีความเห็นวาในอังกฤษรัฐสภากับรัฐบาลมีความ
เชื่อมโยงกันอยางมาก นอกจากนี้ยังปรากฏวาในอังกฤษมีการมอบอํานาจใหองคกรฝายปกครอง
ออกกฎหมาย บังคับการตามกฎหมาย และอาจวินจิ ฉัยชีข้ าดขอพิพาทในลักษณะทีเ่ ปนการกระทําในทาง
ตุลาการดวย ดังนั้นจึงอาจจะพอกลาวไดวาอังกฤษไมมีการแบงแยกอํานาจ๒๖ อยางนอยก็ไมไดมีการ
แบงแยกอํานาจในความหมายเดียวกันกับที่ปรากฏในภาคพื้นยุโรป อยางไรก็ตามในสวนที่เกี่ยวกับ
องคกรตุลาการ ทัง้ หลักนิตริ ฐั และหลักนิตธิ รรมตางมีองคประกอบประการหนึง่ ตรงกัน คือ การยอมรับ
ความเปนอิสระขององคกรตุลาการ
Th. Fleiner, p. ๒๕๑.
Th.Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๕๑.
๒๕
Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๖๕.
๒๖
K. Loewenstein, Staatsrecht und Staatspraxis von Grossbritannien, Bd. I, Berlin-Heidelberg-New York:
Springer, ๑๙๖๗, p. ๘๔.
๒๓
๒๔
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บทความทางวิชาการ

๕. บทสงทาย
ถึงแมวาหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมจะมีความแตกตางกันอยู แตหลักการทัง้ สองตางก็เปน
หลักการทีม่ ุงจะสรางความยุติธรรมและสันติสุขใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมายเหมือนกัน และคงจะตอบ
ไดยากวาหลักการใดดีกวาหลักการใด หากนําเอาแนวความคิดทัง้ สองมาพิเคราะหเพื่ออธิบายระบบ
กฎหมายไทยโดยมุงไปทีก่ ารจัดโครงสรางขององคกรของรัฐในรัฐธรรมนูญไทยตลอดจนการกําหนด
ความสัมพันธระหวางรัฐกับราษฎรแลว จะเห็นไดวาในแงของรูปแบบ ระบบกฎหมายไทยพยายาม
จะเดินตามแนวทางของหลักนิติรัฐทีพ่ ัฒนามาในภาคพื้นยุโรป ดังจะเห็นไดจากการยอมรับหลักการ
แบงแยกอํานาจในมาตรา ๓ การยอมรับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๖
ตลอดจนการประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรไวในหมวด ๓ แมกระนั้นเมือ่ พิเคราะหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ประกอบกับทางปฏิบตั ทิ ่เี กิดจากการปรับใชรฐั ธรรมนูญแลว จะเห็น
ไดวา ประเทศไทยยังหางไกลจากความเปนนิตริ ฐั มากนัก แมมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญจะประกาศยอมรับ
หลักการแบงแยกอํานาจ แตหลักการดังกลาวก็ไดถูกทําลายลงในมาตรา ๒๓๙ ทีร่ ัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั ้ง มีอ ํา นาจวิ นิ จ ฉั ย เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ง ของบุ ค คลก อ นประกาศผล
การเลือกตั้งและใหคําวินิจฉัยนัน้ เปนทีส่ ุด ซึ่งเทากับใหอํานาจองคกรทีท่ ําหนาทีบ่ ริหารจัดการ
การเลือกตั้งเปนศาลไดในตัวเอง แมรัฐธรรมนูญจะยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลใน หมวด ๓
แตก็ทําลายหลักการประกันสิทธิทางการเมืองของบุคคลในมาตรา ๒๓๗ ที่กําหนดการใหการกระทํา
ความผิดของบุคคลคนเดียวนําไปสูการยุบพรรคการเมืองทัง้ พรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลทีเ่ ปนกรรมการบริหารพรรคดวย แมบุคคลนั้นจะไมไดกระทําความผิดก็ตาม แมมาตรา ๖
ของรัฐธรรมนูญจะประกาศหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แตหลักการดังกลาวก็ถกู ทําลาย
ลงในมาตรา ๓๐๙ เพราะตามบทบัญญัตมิ าตราดังกลาวการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําที่ไดรบั รอง
ไวในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แมจะกระทําตอไปในอนาคต ก็ไดรบั การรับรองไวลว งหนาแลววาชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มิพักตองคํานึงวาการกระทํานั้นจะชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม เมื่อพิจารณาในทาง
นิตศิ าสตรแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ เปนรัฐธรรมนูญที่เขียนขัดแยงกันเองมากที่สดุ
ฉบับหนึ่ง หากไมพิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับบนพื้นฐานความเขาใจแนวความคิดวาดวยนิติรัฐ
หรือนิติธรรมทีย่ อมรับนับถือกันในสากลแลว ก็ยอมจะไมเห็นการซอนเรนอําพรางแนวความคิด
ทางกฎหมายที่เปนปรปกษกบั หลักนิตริ ฐั หรือหลักนิตธิ รรม ไมวา อยางไรก็ตามหากแนวความคิดที่ปรปกษ
กับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมยังคงถูกอําพรางอยูในรัฐธรรมนูญในนามของการปกครองแบบไทย ๆ
ดั ง ทีม่ ีค วามพยายามสร า งความชอบธรรมใหกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ทีอ่ ํา พรางว า เป น นิ ติ รั ฐ นี ้แ ล ว
ความยุติธรรมและสันติสุขในระบบกฎหมายยอมยากที่จะเกิดขึ้นได
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คำคม

การเมืองบริสุทธิ์ตองมีศีลธรรมเปนรากฐาน
ถาจะใหฟาสางทางการเมือง ศีลธรรมตองกลับมา ศีลธรรมกลับมา
จึงจะมีฟาสางทางการเมือง แลวใหมีฟาสางทางการเมืองที่เรียกวา
ระบบประชาธิปไตย เปนหลักการของธรรมชาติ ที่ใหเราอยูกันอยางเพื่อน
อยูกันอยางเพื่อนโดยมีศีลธรรมเปนรากฐาน

(ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ แสงทอง น. ๒๑)
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ปาฐกถาพิ
ปาฐฐกถาพิเเศศษในหั
ษในหัววขขออ
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๑
กับการทรงใชพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับทีผ่ านมาตางไดบัญญัติหลักการสําหรับวางโครงสรางการปกครองของประเทศไทยเอาไววา
“ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” และมี
บทบัญญัตทิ ่ีเกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริยไ วเปนการเฉพาะใน “หมวดที่วา ดวยพระมหากษัตริย”
อันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยและความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวาง
สถาบันพระมหากษัตริยก บั กฎหมายสูงสุดของประเทศ รวมทั้งบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในหมวดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริยซ ่งึ ลวนมีลกั ษณะสําคัญรวมกันในการยกยองพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย
ใหทรงดํารงอยูในฐานะทรงเปนประมุขและอันเปนทีเ่ คารพสักการะ ยกตัวอยางเชนการกําหนดให
ทรงดํารงอยูใ นฐานะตามธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างรัฐธรรมนูญในการถวายพระราชอํานาจใหพระมหากษัตริย
เปนผูทรงใชพระราชอํานาจโดยมีผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเปนผูรับผิดชอบ เปนตน
ซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแตเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจนานาประการ
ในดานกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นไดเปนทีป่ ระจักษแจงในพระปรีชาสามารถและ
พระเมตตากรุณา ทั้งในสวนของการพิจารณาทรงลงพระปรมาภิไธยในรางกฎหมาย การพระราชทาน
อภัยโทษ และการพระราชทานพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนการสรางรากฐานของระบบ
กฎหมายไทย และกระบวนการยุตธิ รรมใหสมบูรณม่นั คง โดยไดทรงมีการพระราชทานพระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัสตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีพระราชดําริในดานกฎหมายหรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอีก
เปนจํานวนมาก๒
จัดโดย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในโครงการปาฐกถาพิเศษเนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับรัฐธรรมนูญ” ในวันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๓๐
นาิกา ณ โรงแรมรามาการเดนส (หลักสี่) กรุงเทพมหานคร.
๒
เนื้อหาสวนหนึ่งถอดความจากคํากลาวเปดงาน.
๑
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ”

ดังนั้น เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทย และเปนที่ประจักษทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนเปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
อันจะกอใหเกิดความภูมิใจและหวงแหนในแผนดินไทย รวมทั้งเกิดความเขาใจและความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ จึงไดจดั ใหมโี ครงการปาฐกถาพิเศษเนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั กับรัฐธรรมนูญ” ขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ทีผ่ า นมา ซึง่ โครงการปาฐกถาพิเศษ
ในครัง้ นี้ ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี ไดเปนประธานในพิธี กลาวเปดงาน และปาฐกถา
พิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั กับการทรงใชพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ” รวมทัง้
มีการอภิปรายในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข” โดย ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกลา ศาสตราจารย ดร. เสาวนีย อัศวโรจน กรรมการปฏิรปู กฎหมาย ศาสตราจารย (พิเศษ)
ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา๓ และ ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เปนผูดําเนินรายการ
โดยปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญ” นั้น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี ไดปาฐกถา
พิ เ ศษว า ประเทศไทยมี ก ารปกครองอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขมายาวนาน โดยในอดีตเปนการปกครองแบบ
“สมบูรณาญาสิทธิราชย” ที่พระมหากษัตริยทรงพระราชอํานาจ
สูงสุดแตเพียงพระองคเดียว แตหลังจากวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๔๗๕ ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองเปนการปกครอง “ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” หรืออาจ
เรียกไดวาเปน “การปกครองแบบพระมหากษัตริยภายใต
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งพระมหากษัตริยทรงจํากัดพระราชอํานาจ
ของพระองค เองโดยการพระราชทานรั ฐธรรมนู ญ กล าวคื อ
รัฐธรรมนูญทุกฉบับไมวาจะเปนฉบับถาวรหรือฉบับชั่วคราว
พระมหากษั ต ริ ย  จ ะเป น ผู  พ ระราชทานให โดยทรงใช
พระราชอํ า นาจของพระองค ภ ายใต รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น
พระราชทานพระราชอํานาจสูงสุดไปสูป วงชนชาวไทย ซึง่ รัฐธรรมนูญจะบัญญัตวิ า “อํานาจอธิปไไตย
เปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ ูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี”้ บทบัญญัตลิ กั ษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาตามกฎหมายนัน้
“อํ า นาจอธิ ป ไตย” ซึ่ ง เป น อํ า นาจสู ง สุ ด ในการปกครองประเทศชาติ อ ยู  ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย 
และประชาชน พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นผานทางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝาย
ตุลาการ โดยแตละฝายจะมีผลู งนามรับสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญ
ปจจุบันดํารงตําแหนงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงใชพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัดเสมอ
ดังเคยมีพระราชดํารัสในโอกาสทีป่ ระธานศาลฎีกานําผูพิพากษาประจําศาล 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
สัง่ การได แลวก็ขอยืนยันวา ไมเคยสั่งการอะไรที่ไมมีกฎเกณฑของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย พระราชบัญญัติตาง ๆ ทําถูกตองตามรัฐธรรมนูญทุกอยาง... พระมหากษัตริยรัชกาล
ที่ ๙ ไมเคยทําอะไรตามใจชอบ ตั้งแตเปนมามีรัฐธรรมนูญหลายฉบับ แลวก็ทํามาหลายสิบป
ไมเคยทําอะไรตามใจชอบ ถาทําไปตามใจชอบ ก็เขาใจวาบานเมืองลมจมมานานแลว”
โดย “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข” นัน้ เมื่อพิจารณา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลวสามารถแบงออกไดดังนี้
ประการแรก พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ ดังบทบัญญัติตอไปนี้
มาตรา ๒ “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข”
มาตรา ๓ “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใช
อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ...”
มาตรา ๘ “องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะเปนทีเ่ คารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได”
ตามบทบัญญัติดังกลาว พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย เปนพระประมุข
เปนที่เคารพสักการะยิ่งของประชาชนชาวไทย พระองคทรงใชอํานาจอธิปไตยอันเปนของปวงชน
ชาวไทยผานองคกรตาง ๆ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล จะเห็นไดวาความเชื่อมโยงเกี่ยวพัน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้น อํานาจทั้งหมดพระองคพระราชทาน
ใหเปนของปวงชนชาวไทย กลาวคือ ใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ในแตละจังหวัด เพื่อเขามาทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนประชาชนผานทางรัฐสภา โดยการเขาดํารงตําแหนง
ของสมาชิกดังกลาวนัน้ ไมจําเปนตองมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ทัง้ นี้เนื่องจากมีทีม่ า
จากประชาชนทีใ่ ชอํานาจเลือกตั้งเขามา แตสําหรับคณะรัฐมนตรีและศาลนั้น เมื่อไมมีการใชอํานาจ
ของปวงชนชาวไทยโดยตรง จึงจําตองมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งในฐานะที่ทรงเปนประมุข
และเปนผูใชอํานาจอธิปไตย
นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญพระองคยงั ทรงอยูใ นฐานะเปนที่เคารพยิ่ง ผูใ ดจะละเมิดหรือฟองรอง
มิได ทั้งนี้เพื่อใหพระราชฐานะนั้นไดรับการปกปองและเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ดังนั้น บรรดา
พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการตาง ๆ อันเกี่ยวกับกิจการปกครองแผนดินจึงจําตองมี

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

p69-80.indd 71

จุลนิติ

๗๑

1/27/2012 10:32:05 AM

ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ”

ผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการ เพราะพระมหากษัตริยม ไิ ดทรงกระทํากิจการใดโดยพระองคเอง
แตลว นมีองคกรทีม่ อี าํ นาจหนาทีร่ บั ผิดชอบกระทําการนัน้ แลวทูลเกลาถวายขอใหทรงลงพระปรมาภิไธย
ประการที่ ๒ พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๙ บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก”
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญกําหนดใหพระมหากษัตริยท รงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
แกทกุ ศาสนา ซึง่ ประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา๔ โดยเปดกวาง
ใหประชาชนเลือกที่จะเคารพนับถือศาสนาใดก็ไดตามแตศรัทธา ในขณะเดียวกันพระมหากษัตริย
จะทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกแกทกุ ศาสนา ดังพระราชดํารัสในโอกาสทีเ่ อกอัครราชทูตวาติกนั เขาเฝาฯ
ถวายพระราชสาสนตราตั้ง ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๒
ความตอนหนึ่งวา
“ประเทศไทยไดถอื เปนนโยบายเสมอมาในการใหประชาชนพลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพอยางเต็มที่ในการเลือกนับถือใด ๆ ตลอดทั้งการปฏิบัติบูชาตามความเชื่อถือ
ของตน... โดยประการฉะนี้ บรรดาผูที่นับถือศาสนาตาง ๆ กันในประเทศไทย จึงมีชีวิตอยูรวมกัน
ดวยความผาสุกมานานนับศตวรรษ”
พระราชดํารัสอีกองคหนึ่งซึ่งพระราชทานแกผูแทนองคกรศาสนาและผูแทนสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งวา
“ในเมืองไทยนี้ใครจะถือปฏิบัติตามศาสนาใดก็ไดทั้งนั้น เคยชี้แจงอยูเสมอวาเมืองไทยนี้อยูได
ก็เพราะไมมีการกีดกันระหวางคนศาสนาโนน คนศาสนานี้ แตเปนที่ทราบกันดีวา ทุกคนปฏิบัติ
ศาสนกิจของตน คือ ความมุงดี หวังดี ตั้งใจที่จะใหเกิดประโยชนตนและประโยชนสวนรวม”
ประการที่ ๓ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
มาตรา ๑๐ บัญญัตวิ า “พระมหากษัตริยท รงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย” พระราชฐานะดังกลาว
มิใชเพียงตําแหนงเกียรติยศหรือทําตามประเพณีเทานั้น แตพระมหากษัตริยทรงเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดของกองทัพไทย ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานยศ พระราชทานพระบรมราโชวาท และคําแนะนําตาง ๆ ทั้งนี้ โดยใชพระราชอํานาจทาง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมซึ่งเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
อันมีผลเทากับทรงสั่งการตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพ
ในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง
และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน
อันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น.
๔
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ประการที่ ๔ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจนิติบัญญัติ
พระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตดิ งั กลาวนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๕
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไวในมาตรา ๙๐ มาตรา ๑๕๐๖ และมาตรา ๑๕๑๗ โดยกําหนด
ให ร  า งพระราชบั ญ ญั ติ ท ไี ่ ด รั บ ความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาแล ว ให น ายกรั ฐ มนตรี นํ า ขึ ้น ทูล เกล า
ทูลกระหมอมถวายภายใน ๒๐ วันนับแตวนั ที่รบั รางพระราชบัญญัตนิ ้นั จากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงมีผลใชบังคับเปนกฎหมายได
แต ห ากพระมหากษัต ริย  ไ ม ท รงเห็ น ชอบด ว ย ก็ ท รงไว ซ ึง่ พระราชอํ า นาจที ่จ ะทรงยั บ ยั ้ง ได
โดยพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพน ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองนํา
รางพระราชบัญญัตินั้นมาปรึกษาเพื่อพิจารณาใหม
การใชพระราชอํานาจในการยับยัง้ รางกฎหมายดังกลาวนั้น พระมหากษัตริยจะแจงเหตุผล
ใหทราบวาทีไ่ มทรงเห็นชอบดวยนั้นเปนเพราะเหตุใดหรือไมก็ได ทัง้ นี้แลวแตพระราชอัธยาศัย
ซึ่งสภานิตบิ ัญญัตมิ ีหนาที่จะตองนํามาปรึกษากันใหม โดยคําวา “ไมทรงเห็นชอบดวย” หมายความวา
ไมทรงเห็นชอบดวยในรูปลักษณะที่สภานิติบัญญัติถวายคําแนะนําและยินยอมใหตราขึ้นเปนกฎหมาย
ซึ่งอาจเปนการไมทรงเห็นดวยในหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นทัง้ หมดหรือเพียงบางสวน หรือ
ทรงเห็นดวยในหลักการนั้นทั้งหมดแตไมทรงเห็นดวยในวิธีดําเนินการที่จะใหเปนไปตามหลักการนั้น ๆ
ทั้งนี้มีขอพิจารณาวาพระราชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมายนี้มิไดมีลักษณะเปนการยังยั้งเด็ดขาด
แตเปนการยับยั้งเพือ่ ใหรัฐสภาไดใครครวญอีกครั้งหนึ่ง เพราะในขั้นตอนสุดทายหากรัฐสภามีมติ
ยืนยันตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดก็สามารถประกาศรางพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับเปน
กฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
อยางไรก็ดี พระมหากษัตริยจะไมทรงใชพระราชอํานาจนี้ในการยับยั้งการตรากฎหมายที่เปนไป
เพื่อประโยชนและความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ านมาพบวา
ทรงใชพระราชอํานาจในการยับยั้งกฎหมายเพียงไมกี่ครั้งเทานั้นดังนี้
(๑) เมือ่ ครั ้ง ที ่ส ภานิติ บ ัญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ล งมติ ผ  า นร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ และนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญนั้น

มาตรา ๙๐ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญ
นี้แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป.
๖
มาตรา ๑๕๐ รางพระราชบัญญัติทไี่ ดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ภายในยีส่ ิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงั คับเปนกฎหมายได.
๗
มาตรา ๑๕๑ รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพน
เกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยูข องทัง้ สองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัตินั้น
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึง่ เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน
ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินัน้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรง
ลงพระปรมาภิไธยแลว.
๕
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ”

ในมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง บัญญัตวิ า “ใหประธานองคมนตรี เปนผูล งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงเห็นดวย แตก็มิไดทรงใชพระราชอํานาจ
ยับยั้งโดยตรง หากแตมีพระราชกระแสทายรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา “ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง
แหงรางรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
สมาชิกวุฒิสภานั้น ไมทรงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง เพราะประธานองคมนตรีเปนผูที่พระมหากษัตริย
ทรงเลือกและแตงตัง้ ตามพระราชอัธยาศัย ตามความในมาตรา ๑๖ เปนการขัดกับหลักทีว่ า พระมหากษัตริย
ทรงอยูเหนือทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งจะทําใหประธานองคมนตรีอยูในสภาพเสมือน
เปนองคกรทางการเมือง ซึ่งขัดกับมาตรา ๑๗ ดวย” ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามแนวพระราชกระแสที่พระราชทานลงมา คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘ มาตรา ๓ ซึ่ ง กํ า หนดให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๐๗
โดยบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๐๗ วรรคสองนั้ น ได แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม “ให น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ผู  ล งนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา”
(๒) เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ในคราวทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
ที่ ผู  ก ระทํ า ละเมิ ด จะต อ งชดใช ใ ห แ ก ผู  เ สี ย หายในคดี ห มิ่ น ประมาท โดยมี ก ารพิ จ ารณา ๓ วาระ
ในวันเดียว (วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕) ซึ่งบัญญัติใหศาลกําหนดคาเสียหายเทากับจํานวนเงิน ๒๐ เทา
ของราคาโทษปรับขั้นสูงที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา เทากับเพิ่มขึ้นจาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เปน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เวนแตมกี ารพิสจู นความเสียหายไดมากกวานัน้ อันเปนการกําหนดคาเสียหาย
ขัน้ ตํา่ ไวลว งหนาอยางสูงมากในทุกกรณี โดยไมเปดโอกาสใหศาลใชดลุ พินจิ แตในระหวางทีร่ า งพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้อยูในขั้นตอนนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกมา และมิไดพระราชทานรางพระราชบัญญัติดังกลาวคืนมายังรัฐสภา
แตอยางใด ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๑๔๔ กําหนดให
“..บรรดารางพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบ หรือเมือ่ พน ๙๐ วันแลวมิไดพระราชทาน
คืนมา ใหเปนอันตกไป” และหลังจากนั้นก็ไมไดมีการนํารางพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภา
(๓) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ ในคราวที่นายกรัฐมนตรีไดทูลเกลาฯ ถวายรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย พระองคมิไดทรงลง
พระปรมาภิไธยหากแตพระราชทานกลับคืนมายังรัฐสภา โดยมีพระราชกระแสรับสัง่ วา “รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีขอบกพรองในถอยคํา และในการอางอิงบทกฎหมายหลายบท” ดังนั้น รัฐสภาจึงไดทําการ
ตรวจสอบแกไข และนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธยอีกครั้งหนึ่ง
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ประการที่ ๕ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจบริหาร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา
๑๘๓ กําหนดใหพระมหากษัตริยท รงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีตอ งแตงตั้ง
จากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ในการเขาสูต ําแหนงของนายกรัฐมนตรีน้นั ใหสภาผูแ ทนราษฎรเปนผู
พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตัง้ เปนนายกรัฐมนตรี๘ และใหประธาน
สภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี จากนั้นใหนายก
รัฐมนตรีเปนผูเ สนอชื่อบุคคลที่สมควรแตงตั้งเปนคณะรัฐมนตรีตอ พระมหากษัตริยเ พื่อทรงแตงตั้งตอไป
โดยก อ นเข า รั บ ตํ า แหน ง หน า ทีร่ ั ฐ มนตรี ต  อ งถวายสั ต ย ป ฏิ ญ าณต อ พระมหากษั ต ริ ย  ด  ว ยถ อ ยคํ า
ดังที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเกี่ยวกับอํานาจบริหารตามทีก่ ําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย นอกจากทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใหมีหนาที่บริหารราชการ
แผนดินแลว ยังทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงตามคํากราบบังคมทูล
พระกรุณาของนายกรัฐมนตรีดวย รวมทัง้ พระราชอํานาจอื่น ๆ เชน พระราชอํานาจในการตรา
พระราชกฤษฎีกาโดยไมขดั ตอกฎหมาย พระราชอํานาจในการตราพระราชกําหนด การประกาศสงคราม
การทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอืน่ ๆ ตอนานาประเทศหรือกับองคการ
ระหวางประเทศ และพระราชอํานาจในการแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายขาราชการพลเรือน
ระดับสูง เปนตน นั้น พระองคมิไดกาวลวงมาใชพระราชอํานาจในทางเนื้อหาแตประการใด เพราะ
พระมหากษัตริยท รงดํารงความเปนกลางทางการเมือง ทรงอยูเ หนือความขัดแยง และไมเขายุง เกี่ยว
ทางการเมือง รวมทั้งไมทรงมีพระราชดําริในดานการเมือง ตลอดจนไมตอ งรับผิดชอบทางการเมือง
อีกดวย ดังนั้น ในการใชพระราชอํานาจทางดานบริหารดังกลาวจึงตองมีผูถวายคําแนะนําและ
รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ซึง่ ผูรับสนองพระบรมราชโองการจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง
อนึ่ง พระราชอํานาจเกี่ยวกับอํานาจบริหารนี้ นอกจากพระราชอํานาจทีร่ ะบุไวโดยชัดแจง
ตามรัฐธรรมนูญแลว พระมหากษัตริยยังทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทัว่ ไป ซึ่งเปนไปตามประเพณี
การปกครองในฐานะทีพ่ ระองคทรงเปนประมุขของประเทศ และในรัฐธรรมนูญก็บัญญัติรับรอง
พระราชอํานาจนี้ไว อันไดแก พระราชอํานาจที่จะทรงรับคําปรึกษาหารือและพระราชทานคําแนะนํา
แกรัฐบาล (The right to be consulted) พระราชอํานาจในการสงเสริมนโยบายและกิจการของ
รัฐบาล (The right to encourage) และพระราชอํานาจในการตักเตือนรัฐบาล (The right to warn)
มาตรา ๑๗๒ ใหสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗
การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง
มติของสภาผูแ ทนราษฎรทีเ่ ห็นชอบดวยในการแตงตั้งบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรี ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย.
๘
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ”

ประการที่ ๖ พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษเปนพระราชอํานาจตามนิติราชประเพณีมาตั้งแต
ดัง้ เดิมและเปนพระราชอํานาจเฉพาะของพระมหากษัตริยท บี่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทุกฉบับ ซึ่งเปนพระราชอํานาจอิสระและเปนกลางของพระมหากษัตริย เปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความผูกพันและพระมหากรุณาของพระมหากษัตริยท มี่ ตี อ พสกนิกรผูไ มไดรบั ความเปนธรรม และนับเปน
ทางออกสุดทายที่พวกเขาเหลานั้นจะไดรับความยุติธรรมจากการลงโทษที่ไมเปนธรรม
การพระราชทานอภัยโทษนี้ ไมไดจํากัดเฉพาะโทษในคดีอาญาเทานั้น แตรวมตลอดถึงโทษ
ทางวินยั โทษทางปกครอง และอาจเปนการพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดไมมเี งือ่ นไข หรือพระราชทาน
อภัยโทษโดยเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาก็ได

การพระราชทานอภัยโทษแบงออกเปน ๒ ประเภท๙ คือ การพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล
ทีท่ ลู เกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ และการพระราชทานอภัยโทษเปนการทัว่ ไป ซึง่ มักจะ
กระทําในโอกาสสําคัญของบานเมือง โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริย
การพระราชทานอภัยโทษ 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
ประเภทที่ ๒ การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย คือ การพระราชทานอภัยโทษแกผตู องราชทัณฑหรือผูตองโทษเปนราย
บุคคล โดยการทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ตามการถวายคําแนะนําของรัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม 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).
๙
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

การใชพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั จะทรงใครครวญ
อยางรอบคอบเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม ดังปรากฏในคําบรรยายพิเศษ โดย นายสัญญา ธรรมศักดิ์
(อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา และประธานองคมนตรี) ณ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ ความวา
“เรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกานั้นมีสํานวนประกอบดวยคําพิพากษาศาลชั้นตน คําพิพากษาศาล
อุทธรณ คําพิพากษาศาลฎีกา คํารองของนักโทษ และคํารับรองความประพฤติ บางสํานวนจึงใหญมาก
ซึ่งระเบียบปฏิบัติทที่ รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเปนพระราชกระแสคือ “เมือ่ ทูลเกลาฯ
ถวายฎีกาของนักโทษใหผานความเห็นของคณะองคมนตรี” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรง
ทอดพระเนตรตรวจสํานวนเองแทบทุกเรื่อง แตบางคดีก็สงสํานวนมาใหองคมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชเวลาวินิจฉัยฎีกาลดโทษดวยพระองคเอง ซึ่งบางเรื่องก็งาย เชน
คดียาเสพติด แตคดีที่ยากและทรงทวงใหพิจารณาอีกครั้งบอย ๆ คือ คดีประหารชีวิต พระราชอํานาจ
ในการพระราชทานอภัยโทษนี้ ถือเปนบทบาทสําคัญยิง่ ของพระมหากษัตริยในการผดุงความยุติธรรม
ใหแกพสกนิกรผูต อ งคดีอาญา เพราะการบังคับใชกฎหมายนั้น บางกรณีกม็ ขี อ บกพรองมิไดสอดคลอง
กับความยุติธรรมทางศีลธรรม หรือความรูสึกนึกคิดของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่
กฎหมายลงโทษรุนแรงเกินสมควรและไมไดเปดชองใหศาลใชดุลพินิจในการกําหนดโทษ แตดวย
พระมหากรุณาอาศัยพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ความไมยุติธรรมจึงไดรับการแกไขเยียวยา
และคลี่คลายในที่สุด”
ประการที่ ๗ พระมหากษัตริยกับพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจตุลาการ
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในสวนทีเ่ กี่ยวกับการใชอํานาจตุลาการนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๙๗ มาตรา ๒๐๐ และมาตรา
๒๐๑ ซึ่งมีสาระสําคัญกําหนดใหทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของผูพิพากษาและตุลาการก็กระทําในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยโดยยุติธรรมตามหลัก
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย และกอนเขารับหนาทีผ่ ูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงมีความใกลชดิ กับสถาบันตุลาการเปนอยางยิ่ง โดยไดพระราชทาน
พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชกระแสแนะนําหรือเตือนใจแกผูพิพากษาและตุลาการ
ตลอดมา ซึ่งทรงเนนยํา้ ใหยึดถือความเปนธรรมเปนทีต่ ั้ง อันสอดคลองกับพระปฐมบรมราชโองการ
ที่ไดพระราชทานในการพระราชพิธพี ระบรมราชาภิเษกวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสขุ
แหงมหาชนชาวสยาม” และ “ทศพิธราชธรรม ขอ ๑๐ อวิโรธนัง” คือ ความเที่ยงธรรม
ความหนักแนน ถือความถูกตองเที่ยงธรรมเปนหลัก ไมเอนเอียงหวั่นไหวดวยคําพูด อารมณ หรือลาภ
สักการะใด ๆ และทรงตั้งมั่นอยูใน ขัตติยราชประเพณี ไมทรงประพฤติผิดจากพระราชจริยานุวัตร
นิติศาสตร ราชศาสตร และทรงดํารงรักษาหลักนิติธรรมมาโดยตลอด
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ”

พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงยึ ด มั่ น อย า งเคร ง ครั ด ในการทรงงานตามหลั ก ดั ง กล า ว
โดยอยูในพระราชหฤทัยเสมอมา ดังปรากฏในพระราชจริยวัตร พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส
หรือพระราชกระแสที่พระราชทานแกนักกฎหมาย ทั้งทนายความ อัยการ ผูพิพากษา ตุลาการ
อาจารยสอนกฎหมาย และผูใชกฎหมายในหนาที่ตาง ๆ ดังปรากฏในพระราชดํารัสในโอกาสที่
ประธานศาลฎีกานําผูพิพากษาประจํากระทรวงเฝาฯ เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งวา
“สถาบันตุลาการนั้นก็ถือวาเปนสถาบันหนึ่งในสามสถาบันการปกครอง คือ สถาบันนิติบัญญัติ
บริหาร และตุลาการ ทานก็เปนสวนหนึ่งในสามสถาบันซึ่งเปนรากฐานของการปกครองประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตย ถาทานกระทําดวยดี ก็หมายความวาประเทศชาติจะไปรอด เปนทีน่ า สังเกตวา
สถาบันบริหารนั้นตอเนื่องมาจากสถาบันนิติบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใชกันอยูในปจจุบัน
สวนสถาบันตุลาการนั้นเปนสถาบันเอกเทศและเปนสถาบันที่ควรจะรักษาความเปนเอกเทศนั้น
เพื่อที่จะใหความยุติธรรมแกประชาชน ในการนี้ก็จะตองทํางานหลาย ๆ ดาน ผูพิพากษานั้นจะตอง
เขาไปตัดสินความตาง ๆ ในศาลทุกศาลและใหความยุติธรรมแกทุกฝาย จึงเปนสถาบันที่เปนที่พึ่งของ
ประชาชนสามารถทีจ่ ะคิดวาประเทศเรามีขอื่ มีแป ทําใหสบายใจวาถามีเหตุการณใด ๆ เกิดขึน้ จะมี
ผูที่จะชวยใหไดรับความยุติธรรม ฉะนั้นหนาที่ของผูพิพากษาทุกคนมีความสําคัญอยางยิ่งและอยาให
มีใครบังคับใหทําอะไรได เพราะวาแตละคนมีความรูและมีความสุจริตดังที่ไดกลาวคําสัตย”
ในสวนที่เกี่ยวกับผูพิพากษาและตุลาการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดํารัส
ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกานําผูพิพากษาประจําศาลเฝาฯ เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่
ณ ทองพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ความสําคัญตอนหนึ่งวา
“ทานไดเปลงคําปฏิญาณดวยความเขมแข็ง ก็เขาใจวาทานตั้งใจที่จะทําตามคําพูดที่เปลง
ออกมานี้ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด สํ า หรั บ ข า พเจ า คื อ ท า นได บ อกว า จะปฏิ บั ติ ใ นพระปรมาภิ ไ ธย
หมายความวาขาพเจาถาไดเห็นทานทั้งหลายปฏิบัติดีชอบจริง ๆ ก็สบายใจ แตวาถาสงสัยวาทาน
จะทําอะไรที่ไมถูกตอง ขาพเจาเดือดรอน ที่เดือดรอนเพราะวาเมื่อปฏิบัติอะไรในพระปรมาภิไธย
พูดงาย ๆ ในนามของพระเจาอยูหัว ถาทานทําอะไรที่มิดีมิชอบ พระเจาอยูหัวก็เปนคนที่ทํา
มิดมี ชิ อบ ฉะนัน้ จะตองขอกําชับอยางหนักแนนวาใหทาํ ตามคําปฏิญาณ เพราะวาจะทําใหขา พเจาเอง
ในสวนตัวและในหนาที่ เดือดรอน แลวก็ถาขาพเจาเดือดรอนก็คงทําใหคนเดือดรอนมากเหมือนกัน
ก็ทําใหประชาชนไมไดรับความยุติธรรม”
สําหรับ “ความยุติธรรม” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถือวาเปนเรื่องสําคัญนั้น
ยังมีปรากฏอยูในพระราชดํารัสอีกหลายองค อาทิ พระราชดํารัสที่พระราชทานในโอกาสที่ประธาน
ศาลฎีกานําผูพ พิ ากษาประจําศาล สํานักงานศาลยุตธิ รรม เขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ความตอนหนึ่งวา “บานเมือง
ตองมีผพู พิ ากษา ตองมีผทู รี่ กั ษาความยุตธิ รรม ตองมีศาลเพือ่ ทีจ่ ะรักษาความยุตธิ รรมนี้ ซึง่ เปนสิง่ สําคัญ
เพราะวาในบานเมืองถาไมมีความยุติธรรม บานเมืองก็จะลมจม” และ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ในครั้งที่เกิดวิกฤติปญหาในบานเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
ไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ดนนั้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงตักเตือนใหฝายตุลาการซึ่งเปน
ผูใชอํานาจอธิปไตยอีกสวนหนึ่งทีเ่ หลืออยูไดใชกฎหมายและอํานาจหนาทีข่ องตนประคับประคอง
บานเมืองไว เพื่อใหบานเมืองสามารถปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดตอไป ตลอดจนทรงตักเตือน
ผูใ ชกฎหมายอยูเ สมอวาตองใชกฎหมายอยางเปนธรรม โดยไดพระราชทานพระราชดํารัสอีกหลายองค
แกนักกฎหมายเพื่อใหตระหนักถึง “ความยุติธรรม” วาเปนอุดมคติสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม
สวนกฎหมายเปนเพียงวิถีทางหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูความยุติธรรมเทานั้น ดังนั้น จึงตองรักษา
ความยุติธรรมเปนสําคัญมิใชรักษาตัวเครื่องมือ ความยุตธิ รรมจะตองมากอนและอยูเ หนือกฎหมาย
อีกทั้งการรักษาความยุตธิ รรมก็ไมไดจาํ กัดอยูเ พียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายไปถึงศีลธรรม
จรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย
สรุป ดวยพระบารมีปกเกลาทวยราษฎรตามโบราณราชประเพณีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข พระมหากษัตริยท รงเปนบอเกิดแหงความสุขสวัสดิ์ของอาณาประชาราษฎร พสกนิกร
ทีป่ ระสบความทุกขยากดานตาง ๆ ตางขอพึ่งพระบารมีซึ่งพระองคทรงแผพระมหากรุณาธิคุณไปสู
ทวยราษฎร ไมวา จะเปนความทุกขยากจากความแหงแลง อุทกภัย วาตภัย ภัยพิบตั ิ พื้นที่ทํากินขาดความ
อุดมสมบูรณ สุขภาพพลานามัย รวมไปถึงความยากลําบากในการทํามาหากิน พระองคไดทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะหใหกบั ประชาชน ทรงใชพระราชวิรยิ ะอุตสาหะและพระปรีชาญาณคนหาหนทาง
แกไขใหเสมอ โดยพระราชทานแนวพระราชดําริอันกอใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปนจํานวนมาก ตลอดจนการพระราชทานพระบรมราโชวาทแกประชาชนเพื่อเปนแนวทางในการ
ดํ า รงชี วิ ต อาทิ ทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื ่อ ให ป ระชาชนมีค วามเป น อยู อ ย า งร ม เย็น เป น สุ ข
พระราชกรณียกิจเหลานี้ลว นแตเปนภารกิจของรัฐและการทําประโยชนสาธารณะ ซึ่งพระองคทรงชีน้ าํ
และแสดงตัวอยางใหผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตอไป
ตลอดระยะเวลาที่ผา นมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเปนพระมหากษัตริยใ นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขอยางแทจริง พระองคทรงใชพระราชอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด ทรงตั้งมั่นอยูในทศพิธราชธรรมซึง่ เปนคุณธรรม
ของพระราชาในการปกครองแผนดิน ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจดวยพระสุขมุ คัมภีรภาพ ดวยทรง
หวงใยตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน แสดงใหเห็นถึง
พระราชหฤทัยทีท่ รงเชื่อมัน่ และทรงจรรโลงระบอบประชาธิปไตยใหมีความมั่นคงถาวรดวยพระปรีชา
สามารถและพระบารมีของพระองคอันเปนทีป่ ระจักษแกชาวไทยทัง้ ปวง ทรงยึดหลักความเปนธรรม
ความสามัคคี ความไมมีอคติและทางสายกลางในการแกไขวิกฤตการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม โดยมีพระบรมราชวินิจฉัยตามกรอบแหงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทําใหประเทศไทยผานพนชวงเวลาดังกลาวมาดวยความสงบสุขเรียบรอย
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ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการทรงใชพระราชอํานาตามรัฐธรรมนูญ”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงครองแผนดินมายาวนานถึง ๖๖ ป๑๐ และทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗ รอบในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พระองคเปนพระมหากษัตริยท ที่ รงครองราชยยาวนานทีส่ ดุ เทาที่
เคยปรากฏมาในประวัตศิ าสตรชาติไทย มีพระปรีชาสามารถและพระประสบการณสงู กวาบุคคลใด ๆ
ในแผนดิน พระวิสยั ทัศนปกแผไปในทุกยอมหญาและพสกนิกรทุกคน ทรงเห็นปญหาทัง้ รายละเอียด
และองครวม จึงทรงชีป้ ญ
 หาและทรงแนะนําแนวคิดและวิธกี ารแกไขปญหาตาง ๆ แกทกุ คน ทัง้ รัฐบาล
ขาราชการ ศาล และประชาชน ซึ่งเมื่อนํามาปรับใชตามพระราชดําริก็เกิดผลสัมฤทธิ์เปนประโยชน
แกปวงชนชาวไทยเปนสวนรวมสมดังพระราชปณิธาน
พระองคทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ในยามที่เกิดเพศภัยก็ทรงแกไขดวย
พระปรีชาและพระบารมี ในยามทีบ่ า นเมืองเปนปกติสขุ ก็ทรงพระวิรยิ ะอุตสาหะทุม เทพระวรกายแกไข
ปญหาเพื่อประโยชนสุขแกพสกนิกรและประเทศชาติเปนสําคัญ ทั้งนี้ ปวงชนชาวไทยตางประจักษใน
พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอันเปยมลนที่ไดทรงพระราชทานแกพสกนิกรนับตั้งแต
เถลิงถวัลยราชสมบัติตลอดมาจนถึงปจจุบัน ขอใหพระองคทรงพระเจริญและมีพระชนมพรรษา
ยิ่งยืนนาน.๑๑

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙.
ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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รางพระราชบัญญั ติ
ควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*

ร า งพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม การใช ส ารต อ งห า มทางการกี ฬ า 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
อันเปนผลทำใหรา งพระราชบัญญัตทิ ่รี ฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนตาง ๆ
ของสภาผูแ ทนราษฎรและวุ ฒ ิส ภา หากภายหลั ง การเลื อ กตั ้ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรอั น เป น
การเลือกตั้งทั่วไปนั้น รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา แลวแตกรณีจะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัตทิ ่ีรฐั สภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีท่ตี ้งั ขึ้นใหม
ภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรกหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
และรั ฐ สภามีม ติ เ ห็ น ชอบด ว ย แต ถ า คณะรั ฐ มนตรี ม ิไ ด ร อ งขอภายในกำหนดเวลาดั ง กล า ว
ใหรา งรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตนิ ้นั เปนอันตกไป ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทัว่ ไป เมื่อวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีชุดใหม (ชุดทีม่ ีนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี)
ไดรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอไปได
ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้
โดยคณะรัฐมนตรีไดรอ งขอภายใน ๖๐ วันนับแตวนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเปนวันเรียกประชุมรัฐสภา
ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป (กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔) ซึ่งในคราวประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดลงมติเห็นชอบให
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไปได
* ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.
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ข. หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การใช ส าร
ตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....

เหตุผล

โดยที่องคกรตอตานการใชสารตองหามโลกซึ่งเปนองคกรเอกชนที่องคกรกีฬานานาชาติ
ยอมรั บ ในมาตรการควบคุ ม การใช ส ารต อ งห า มทางการกี ฬ า ได ป ระกาศให ด ำเนิ น การต อ ต า น
การใช ส ารต อ งห า มทางการกี ฬ า โดยการสร า งทั ก ษะความพร อ มทางกายภาพและจิ ต สำนึ ก
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม ในการแขงขันกีฬาดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เปนไปดวยความเสมอภาค
และเป น ธรรมโดยไม ต อ งใช ส ารต อ งห า ม รวมทั้ ง ให ก ารคุ ม ครองต อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย
ของนักกีฬา เพื่อใหมีมาตรการควบคุมการใชสารตองหามที่สอดคลองกับคำประกาศโคเปนเฮเกน
วาดวยการตอตานสารตองหามทางการกีฬา และสงเสริมความรวมมือดานกีฬากับนานาประเทศ
จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“สารตองหาม” หมายความวา สารที่นำเขาสูรางกายแลวทำใหไดเปรียบทางการกีฬา
ทั้งนี้ ตามรายชื่อที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมการใชสาร
ตองหามทางการกีฬา
“สมาคมกีฬา” หมายความวา สมาคมที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายวาดวย
การกีฬาแหงประเทศไทย
“การกีฬาแหงประเทศไทย” หมายความวา การกีฬาแหงประเทศไทยตามกฎหมาย
วาดวยการกีฬาแหงประเทศไทย
“การแขงขันกีฬา” หมายความวา การเขารวมการแขงขันกีฬาในรายการใดรายการหนึง่
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 คณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

ทางการกีฬา

“ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักงานควบคุมการใชสารตองหาม

“พนัก งานเจา หน า ที ่” หมายความว า ผู ซึ ่ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั ้ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

๓) คณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
๓.๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการใช
สารตองหามทางการกีฬา” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัด กระทรวงการทอ งเทีย่ วและกี ฬ า เป น รองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่ง
(๓) ประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อัยการสูงสุด และประธานฝายแพทยของคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมคี วามรูความเชี่ยวชาญดาน
การควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา จำนวนไมเกิน ๓ คน
ให ผ วู   า การการกี ฬ าแห ง ประเทศไทยเป น กรรมการและเลขานุ ก าร และ
ผูอำนวยการเปนผูชวยเลขานุการ (มาตรา ๕)
๓.๒) อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬา
ให ค ณะกรรมการควบคุ ม การใช ส ารต อ งห า มทางการกี ฬ ามี อ ำนาจหน า ที ่
ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในการดำเนินการของสำนักงาน
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อของสารตองหาม
(๓) ออกระเบี ย บหรื อ ประกาศเกี ่ย วกั บ การพิ จ ารณาโทษ มาตรฐาน
และมาตรการการลงโทษ
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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(๔) สงเสริมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสารตองหามแกนักกีฬา บุคคลซึ่ง
สนับสนุนการกีฬา และบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการกีฬา
(๕) ออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดใหเปนไปตามอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๙)
๓.๓) กำหนดใหการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่
ของจำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ถารองประธานกรรมการคนทีห่ นึง่ ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหรองประธานกรรมการคนทีส่ อง
เปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการคนที่สองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งใหมี
๑ เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๐)
๓.๔) กำหนดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการการแพทย ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอืน่
มีจำนวนรวมกันไมนอ ยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน ซึง่ คณะกรรมการแตงตัง้ จากผูม คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
ในวิชาชีพเวชกรรม และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔)
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ
อืน่ มีจำนวนรวมกันไมนอ ยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน ซึง่ คณะกรรมการแตงตัง้ จากผูม คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
ในดานการแพทย ดานกฎหมาย และดานกีฬา อยางนอยดานละ ๑ คน (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕)
(๓) คณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ
อืน่ มีจำนวนรวมกันไมนอ ยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน ซึง่ คณะกรรมการแตงตัง้ จากผูม คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
ในดานการแพทย ดานกฎหมาย และดานกีฬา อยางนอยดานละ ๑ คน (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๖)
ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอยูในตำแหนงคราวละ ๒ ป และใหมีอำนาจหนาที่
ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และตามที่คณะกรรมการมอบหมายตลอดจนใหมีอำนาจสั่งให
นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ สงสารตองหาม วัตถุ เอกสาร หลักฐาน
หรือขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจหาสารตองหามได ในการนีจ้ ะเรียกนักกีฬา บุคคลซึง่ สนับสนุนการกีฬา
หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาชี้แจงดวยวาจาก็ได (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓)
ทั้ ง นี้ ให ค ณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งได รั บ เบี้ ย ประชุ ม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา ๑๗)
๓.๕) ให จั ด ตั้ ง สำนั ก งานควบคุ ม การใช ส ารต อ งห า มทางการกี ฬ าเป น หน ว ยงาน
ในการกีฬาแหงประเทศไทย และใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(๒) ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใชสารตองหามตาม
ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
(๓) ใหบริการทางวิชาการ สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการ การประกันคุณภาพ
ของกระบวนการควบคุมการใชสารตองหาม การวิจยั และพัฒนา เพื่อพัฒนาการปองกันและการควบคุม
การใชสารตองหาม
(๔) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการปองกันการใชสารตองหาม ทั้งใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
(๕) จัดทำฐานขอมูลสำหรับเจาหนาทีค่ วบคุมการใชสารตองหาม ตลอดจน
รวบรวมและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับการใชสารตองหามใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(๖) จั ด ให มี ก ารโฆษณาข า วสารเกี ่ย วกั บ สารต อ งห า มในการสร า งความรู 
ความเขาใจตอนักกีฬาและประชาชน
(๗) ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองคกรทีเ่ กี่ยวของในการตรวจ
หาสารตองหามทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๘) ประสานงานกับองคกรตอตานการใชสารตองหามทางการกีฬาระดับสากล
(๙) จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานประจำป เ สนอต อ รั ฐ มนตรี อ ยา งน อ ย
ปละ ๑ ครั้ง
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีร่ ัฐมนตรี คณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องมอบหมาย (มาตรา ๑๘)
ทั้ ง นี้ กำหนดให ส ำนั ก งานมี ผู อ ำนวยการคนหนึ ่ง ซึ ่ง ผู ว า การการกี ฬ า
แหงประเทศไทยแตงตั้งจากพนักงานของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีอำนาจหนาทีบ่ ริหารกิจการ
ของสำนักงานใหเปนไปตามอำนาจหนาทีข่ องสำนักงาน และตามระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย
ที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา ๑๙)

๔) การควบคุมการใชสารตองหาม
๔.๑) กำหนดใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดรายชื่อสารตองหามโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการ (มาตรา ๒๐)
เมือ่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดให ส ารใดเป น สารต อ งห า มแล ว ให ค ณะกรรมการ
ประกาศกำหนดระดับ ประเภท ชนิดกีฬา และการแขงขันกีฬาทีค่ วบคุมการใชสารตองหาม ทั้งนี้
ประกาศดังกลาวจะกำหนดการควบคุมการใชสารตองหามในการแขงขันกีฬาและนอกการแขงขันกีฬา
ดวยก็ได (มาตรา ๒๑)
๔.๒) เมือ่ มีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แลว หามนักกีฬากระทำการ
ดังตอไปนี้
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หรือนักกีฬาอื่น

(๑) ใชสารตองหาม
(๒) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให ขนสง หรือครอบครอง สารตองหาม ไมวาเพื่อตนเอง

(๓) จูงใจ ชักนำ ยุยง แนะนำ สงเสริม สนับสนุน ใชอุบายหลอกลวง หรือขูเข็ญ
(๔) ใหนกั กีฬาอืน่ ใชสารตองหาม ยักยาย ทำใหเสียหาย ทำลาย ซอนเรน เอาไปเสีย
ทำใหสูญหาย หรือทำใหไรประโยชนซึ่งสารตองหาม เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจหา
สารตองหาม หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใชสารตองหามของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๙
(๕) กระทำการอื่ น ใดที่ ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บหรื อ ประกาศที่
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 เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจหาสารตองหาม
หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อมิใหมีการตรวจสอบการใชสารตองหามของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๒๙
(๕) กระทำการอืน่ ใดทีฝ่ า ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือประกาศทีค่ ณะกรรมการ
กำหนด (มาตรา ๒๓)
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษไดรับรายงานจากสำนักงานวา นักกีฬาหรือ
บุคคลซึง่ สนับสนุนการกีฬา ฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามขอ ๔.๒) หรือขอ ๔.๓) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประกาศกำหนด และ
แจงผลการกำหนดโทษตอการกีฬาแหงประเทศไทยเพือ่ มีคำสัง่ ลงโทษตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาโทษ
กำหนดตอไป (มาตรา ๒๖)
ในกรณีที่นักกีฬา หรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา ไดรับคำสั่งลงโทษของการกีฬา
แหงประเทศไทยตามมาตรา ๒๖ แลวไมพอใจคำสั่งลงโทษนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคำสั่ง (มาตรา ๒๗)
เมื่อไดรับหนังสืออุทธรณการพิจารณาโทษตามมาตรา ๒๗ แลว ใหคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยอุทธรณมอี ำนาจพิจารณาและวินจิ ฉัยคำสัง่ ลงโทษของการกีฬาแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการประกาศกำหนด โดยคณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณตอ งวินจิ ฉัยอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั หนังสืออุทธรณ และใหแจงคำวินจิ ฉัยเปนหนังสือลงทะเบียน
ตอบรับใหผูอุทธรณทราบ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด (มาตรา ๒๘)
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๔.๓) เมือ่ มีประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ แลว นักกีฬาผูใดประสงคจะใช
สารตองหามเพื่อการรักษา ใหยืน่ คำขออนุญาตตอสำนักงาน และใหสำนักงานสงคำขอดังกลาว
ใหคณะกรรมการการแพทยพจิ ารณา โดยการยื่นคำขอ การพิจารณาและการแจงผลการพิจารณาดังกลาว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการแพทยใหเปนที่สุด (มาตรา ๒๕)
๔.๔) การเก็บตัวอยาง การเคลื่อนยายตัวอยางและการขนสง การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
มาตรฐานการตรวจสอบ และคาบริการในการตรวจสอบสารตองหาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ (มาตรา ๒๔)

๕) พนักงานเจาหนาที่
ใหพนักงานเจาหนาที่ซ่งึ ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการใชสาร
ตองหาม เก็บตัวอยางสงตรวจ รายงานผลการตรวจหาสารตองหาม และใหมีอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปเก็บตัวอยางเพื่อการตรวจหาสารตองหามในสถานทีใ่ ด ๆ ทีน่ ักกีฬาอยูใ นเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำ สงคำชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสารหรือ
หลัก ฐานทีเ่ กี ่ย วข อ งกั บ การตรวจหาสารต อ งห า มมาเพื ่อ ตรวจสอบหรื อ ประกอบการพิ จ ารณา
(มาตรา ๒๙)
ทัง้ นี้ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี พนักงานเจาหนาที่ตอ งแสดงบัตรประจำตัว
ตอบุคคลที่เกี่ยวของ โดยบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๓๐)
ในการนี้ใหนักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา สมาคมกีฬา หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมีหนาที่
อำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๙ (มาตรา ๓๑)
อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๒)

๖) บทกำหนดโทษ
กำหนด

๖.๑) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ใหไดรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตัดสิทธิเขารวมการแขงขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาโทษ

(๒) ตัดสิทธิเขารวมการแขงขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต
ในกรณีทีค่ ณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นวา การฝาฝนนั้นไมรายแรง จะไมลงโทษ
และใหภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือนแทนก็ได (มาตรา ๓๓)
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๖.๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ใหไดรับโทษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ตัดสิทธิเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
พิจารณาโทษกำหนด
(๒) ตัดสิทธิเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกรายการตลอดชีวิต (มาตรา ๓๔)
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาโทษเห็นวา การฝาฝนนั้นไมรายแรง จะไมลงโทษและให
ภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือนแทนก็ได

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
• ใหไว ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีม่ าตรา ๒๘๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พนจากตำแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจำเปนของแตละทองถิ่น
รวมทัง้ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการข า ราชการส ว นทอ งถิ ่น
ซึ่งประกอบดวย ผูแทนของหนวยราชการทีเ่ กี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ ีจำนวนเทากัน
โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีองคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับในปจจุบนั
ไดมีการปรับปรุงระบบตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งมีผลกระทบตอการที่กรุงเทพมหานครไดนำกฎหมาย
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
ของกรุ ง เทพมหานครหรื อ จากเงิ น งบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ บาล
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

ทีใ่ หแกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
“ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครสามั ญ ” หมายความว า ข า ราชการ
กรุงเทพมหานครซึง่ รับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความวา
(๑) ขาราชการกรุงเทพมหานครซึง่ ทำหนาทีห่ ลักทางดานการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรู หรือ
(๒) ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครซึง่ ดำรงตำแหนง
ที่มีหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศ การบริหาร การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
“ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา
ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ทำหน า ที่ ห ลั ก ทางด า นการสอนและการวิ จั ย
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ ค ณะกรรมการข า ราชการกรุ ง เทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
“บุคลากรกรุงเทพมหานคร” หมายความวา ลูกจางกรุงเทพมหานครและ
พนักงานกรุงเทพมหานคร
“ลูกจางกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครโดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจาง
ของกรุ ง เทพมหานครหรื อ จากเงิ น งบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ บาล
ที่ใหแกกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครนำมาจัดเปนคาจางของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร
“พนักงานกรุงเทพมหานคร” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจาง
ตามสั ญ ญาจ า งโดยได รั บ ค า ตอบแทนจากเงิ น งบประมาณหมวดค า ตอบแทน
ของกรุงเทพมหานคร
๓) คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
๓.๑) องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร

๙๐
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

กฎหมายกำหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “ก.ก.” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหนง จำนวน ๕ คน ไดแก ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน ไดแก
รองผูว าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูแทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน
๑ คน และหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครโดยขาราชการ
กรุงเทพมหานครแตละประเภทคัดเลือกกันเอง จำนวน ๕ คน ไดแก ผูแทนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๒ คน ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน และผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบัน
อุดมศึกษา จำนวน ๑ คน
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ประชุมรวมกันคัดเลือกมา จำนวน ๕ คน
ทั้งนี้ ใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ
และหั ว หนา สำนั ก งานคณะกรรมการข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เป น
เลขานุการ ก.ก. โดยให ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิ และ ก.ก. ซึ่งเปนผูแทนขาราชการ
กรุงเทพมหานครมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ปโดยอาจไดรบั คัดเลือกอีกได
อำนาจหนาที่ของ ก.ก.
(๑) ใหคำแนะนำแกผูวาราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร
และการพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๒) ร ว มกั บ ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครเสนอให ม ีก ารตรา
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
(๓) ออกกฎ ก.ก. ขอบังคับ หรือระเบียบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร
และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
หรือตามกฎหมายอื่นที่กฎหมายนี้ใหนำมาใชบังคับ
(๔) ใหความเห็นชอบในการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการ
แบงสวนราชการภายในหนวยงานของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกรอบอัตรากำลัง
ของหนวยงานในกรุงเทพมหานคร
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

(๕) ตีความและวินจิ ฉัยปญหาทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการใชบงั คับกฎหมายนี้
(๖) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลของข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ในการนี้ ให มี อ ำนาจเรี ย กเอกสาร
และหลักฐานจากหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรือสหการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และใหผแู ทนหนวยงานและสวนราชการ การพาณิชยหรือสหการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขาราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร
หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริงได
(๗) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกและการขึ้นบัญชี รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตลอดจนพิจารณาเทียบ
ตำแหนงและระดับตำแหนงของขาราชการกรุงเทพมหานคร
(๘) กำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(๙) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติ
เกีย่ วกับวัน เดือน ปเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๑๐) แตงตัง้ อนุกรรมการวิสามัญ เรียดโดยยอวา “อ.ก.ก. วิสามัญ” เพือ่
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ ก.ก. มอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่บญ
ั ญัติไวในกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น
๓.๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร
กฎหมายกำหนดให มี “คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ประจำ
กรุงเทพมหานคร” เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการ” เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
๓.๒.๑) คณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญ” ประกอบดวยผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานคร หรื อ รองผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองประธาน หัวหนา
หนวยงานที่เปนสวนราชการของกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครซึง่ คัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน หัวหนาสำนักงาน ก.ก.
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธาน อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญแตงตั้งซึ่งประกอบดวย
ชายและหญิง จำนวน ๔ คน และขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งคัดเลือก
กันเอง จำนวน ๔ คน โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการสามัญตัง้ เลขานุการ 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) พิ จ ารณาการเกลี ่ย อั ต รากำลั ง ระหว า งหน ว ยงานใน
กรุงเทพมหานคร
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติทดี่ ี คุณธรรม
และจริยธรรม
(๕) พิ จ ารณากำหนดตำแหน ง จำนวน ประเภทตำแหน ง
สายงาน และระดับของตำแหนงของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
๓.๒.๒) คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก.
สามัญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประกอบดวยผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานคร หรื อ รองผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ ่ง ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธาน ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัด
กรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนรองประธาน ผูอำนวยการ
สำนักการศึกษา หัวหนาสำนักงาน ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน อ.ก.ก. สามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งซึ่งประกอบดวยชายและหญิง
จำนวน ๔ คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครผูดำรง
ตำแหนงผูอ ำนวยการสถานศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผูดำรง
ตำแหนงครูซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตัง้ เลขานุการ ๑ คน และผูช ว ยเลขานุการไมเกิน ๒ คน
อำนาจหนาที่ของ อ.ก.ก. สามัญขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๑) พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธกี ารบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
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(๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงานการศึกษา
(๓) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงานการศึกษา
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดี
ความชอบของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครในหนวยงานการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก. กำหนด
(๕) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกำลังใจ
การปกปอง คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(๖) พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทีไ่ มอยูใ นอำนาจหนาที่
ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
๓.๒.๓) คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายกำหนดใหคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญขาราชการ
อุดมศึกษา” ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผูวาราชการ
กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครมอบหมาย เป น ประธาน
ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เปนรองประธาน ผูอำนวยการสำนักการแพทย หัวหนาสำนักงาน ก.ก.
ผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ ประธาน อ.ก.ก. สามัญขาราชการอุดมศึกษาแตงตัง้ ซึง่ ประกอบดวย
ชายและหญิง จำนวน ๔ คน ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
ดำรงตำแหนงประเภทผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
และขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
โดยให อ.ก.ก. สามัญขาราชการอุดมศึกษาตัง้ เลขานุการ ๑ คน และผูช ว ยเลขานุการ
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) ออกข อ บั ง คั บ เกี ่ย วกั บ หลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุค คลสำหรั บ ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และการพิจารณาตำแหนงวิชาการ
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา
ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาทีร่ าชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(๕) กำหนดกรอบของตำแหนง อันดับเงินเดือนของตำแหนง
และจำนวนของข า ราชการกรุ ง เทพมหานครในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทีพ่ ึ ง มี
ในสถาบัน อุด มศึ ก ษา รวมทัง้ ภาระหน า ทีค่ วามรั บ ผิ ด ชอบของตำแหน ง
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
(๖) ออกข อ บั ง คั บ เกี ่ย วกั บ การบั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอบังคับดังกลาวตองไมกอใหเกิด
ขั ้น ตอนโดยไม จ ำเป น ข อ บั ง คั บ เกี ่ย วกั บ การเลื ่อ นเงิ น เดื อ นของข า ราชการ
กรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ออกขอบังคับเกี่ยวกับการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
(๗) อนุญาตใหขา ราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งดำรงตำแหนงทางวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ
(๘) ปฏิบัติการอืน่ ตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
๓.๒.๔) คณะอนุ ก รรมการสามั ญ ประจำหน ว ยงานกรุ ง เทพ
มหานคร กฎหมายกำหนดให ค ณะอนุ ก รรมการสามัญ ประจำหน ว ยงาน
กรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ก. สามัญหนวยงาน” โดยออกชื่อหนวยงานนั้น
เพื่อเปนองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานกรุงเทพมหานคร ตามที่
ก.ก. กำหนด โดยหนวยงานใดที่ ก.ก. ยังมิไดกำหนดใหมี อ.ก.ก. สามัญหนวยงาน
ให อ.ก.ก. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ทำหนาที่ อ.ก.ก. สามัญหนวยงานนั้น โดยให
หัวหนาหนวยงานนั้นเปนอนุกรรมการเพิ่มขึ้นดวย อันประกอบดวยหัวหนาหนวยงาน
เปนประธาน รองหัวหนาหนวยงาน หรือผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึ่งหัวหนาหนวยงาน
มอบหมาย เปนรองประธาน หัวหนาสวนราชการในหนวยงานนั้นซึ่งคัดเลือกกันเอง
จำนวน ๑ คน ผูแทนสำนักงาน ก.ก. จำนวน ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งซึ่งประกอบดวยชายและหญิง 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) พิ จ ารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบี ย บวิ ธี ก าร
บริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครในหนวยงาน ซึ่งตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
(๒) เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อใหความเห็นชอบในการปรับปรุง
โครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหนวยงาน
(๓) พิ จ ารณาการเกลี่ ย อั ต รากำลั ง ระหว า งส ว นราชการ
ในหนวยงาน
(๔) กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการ
พัฒนาขาราชการภายในสวนราชการในหนวยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(๕) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.ก. สามัญขาราชการ มอบหมาย
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายนี้ และชวย ก.ก. ปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
ทั้ ง นี้ กฎหมายกำหนดให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละข า ราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับการคัดเลือกตามขอ ๓.๒.๑) ขอ ๓.๒.๒) ขอ ๓.๒.๓)
และขอ ๓.๒.๔) มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๒ ป
๓.๓) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
กฎหมายกำหนดให มี “สำนั ก งานคณะกรรมการข า ราชการ
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) วิเคราะหและวิจยั เกีย่ วกับการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเสนอ ก.ก.
(๓) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หนวยงานและสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ
และแนวทางการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๔) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห และวิจยั เกีย่ วกับนโยบาย ยุทธศาสตร
ระบบ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และมาตรฐานด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
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(๕) จัดทำยุทธศาสตร ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุค ลากรกรุ ง เทพมหานคร รวมถึ ง การสอบแข ง ขั น หรื อ สอบคั ด เลื อ ก
หรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด
(๗) เป น ศู น ยก ลางข อ มู ล ทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการกรุ ง เทพมหานครและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร
(๘) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคล
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๙) ดำเนิ น การเกี ่ย วกั บ การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ข องผู ไ ด รั บ ปริ ญ ญา
ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ยา งอื ่น การกำหนดอั ต ราเงิ น เดื อ นหรื อ
คาตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหนงและประเภทตำแหนงสำหรับคุณวุฒิดังกลาว
(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุม
เกษียณอายุของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(๑๑) จัดทำรายงานประจำปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการกรุงเทพมหานครเสนอตอ ก.ก. และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๑๒) ปฏิบัติหนาทีอ่ นื่ ตามทีบ่ ัญ ญัติไวในกฎหมายนี้ กฎหมายอื่น
หรือตามที่ ก.ก. หรือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย
๔) คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร
กฎหมายกำหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการ
กรุง เทพมหานครและบุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานคร เรี ย กโดยยอ ว า “ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวย กรรมการจำนวน ๕ คน ซึ่งคัดเลือกโดย
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร อันประกอบดวย
ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาทีไ่ ดรับมอบหมาย
จากประธานศาลฎีกา ๑ คน กรรมการ ก.ก. ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คนซึ่งไดรับเลือก
โดย ก.ก. และหัวหนาสำนักงาน ก.ก. เปนกรรมการ และเลขานุการ
โดยให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กดั ง กล า ว มีห น า ทีค่ ั ด เลื อ กบุ ค คล
ผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๕ คน และใหผูไดรับคัดเลือกดังกลาว
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ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
แลวใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยมีหัวหนาสำนักงาน ก.ก. เปนเลขานุการของ
ก.พ.ค. ทั้ ง นี้ กฎหมายได ก ำหนดให ก รรมการ ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร
ดังกลาวนั้นตองทำงานเต็มเวลา โดยใหกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครดังกลาว
มีวาระการดำรงตำแหนง ๖ ปนบั แตวนั ทีน่ ายกรัฐมนตรีแตงตัง้ และใหดำรงตำแหนง
ไดเพียงวาระเดียว
อำนาจหนาที่ของกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
(๑) เสนอแนะตอ ก.ก. เพือ่ ให ก.ก. ดำเนินการจัดใหมหี รือปรับปรุงนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษ
ระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ เรื่องรองทุกข
(๓) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม
(๔) ออกกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และ
วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(๕) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร กำหนด เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ กรุงเทพมหานคร
หรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข กรุงเทพมหานคร
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
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) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งให
ดำรงตำแหน ง ต อ งคำนึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถของบุ ค คล ความเสมอภาค
ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
(๒) การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ต อ งคำนึ ง ผลสั ม ฤทธิ์
และประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รและลั ก ษณะของงาน โดยไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ อ ย า ง
ไมเปนธรรม
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(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหนง
และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการกรุงเทพมหานครตองเปนไปอยางเปนธรรม
โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
และจะนำความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งหรื อ สั ง กั ด พรรคการเมื อ งมาประกอบ
การพิจารณามิได
(๔) การดำเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลต อ งมี ค วามเป น กลาง
ทางการเมือง
๕.๑.๓) ประเภทของขาราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนด
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(๒) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(๓) ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา
๕.๑.๔) การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กฎหมาย
กำหนดใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมายนี้ หรือตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เวนแตกรณีท่มี ิไดบญ
ั ญัตไิ ว
ในกฎหมายนี้ หรือมิไดกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ใหนำกฎหมายดังตอไปนี้มา
ใชบังคับโดยอนุโลม๑
(๑) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(๒) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษามาใช บั ง คั บ กั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และ
(๓) กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษามาใชบงั คับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา
๕.๑.๕) เสรีภาพในการรวมกลุม กฎหมายกำหนดใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครมีเสรีภาพในการรวมกลุม แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ
ในการนำกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม ใหอำนาจหนาทีข่ องคณะรัฐมนตรี ก.พ. ก.ค.ศ. และ ก.พ.อ.
เปนอำนาจหนาที่ของ ก.ก. สำหรับผูใชอำนาจหนาที่อื่นใหเปนไปตามที่ ก.ก. กำหนด โดยคำนึงถึงตำแหนงผูใชอำนาจหรือการปฏิบัติ
หนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมายนั้นดวย.
๑
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โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุมนั้นใหเปนไปตามที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
๕.๒) การกำหนดตำแหนง การบรรจุ และการแตงตั้ง
๕.๒.๑) การกำหนดตำแหนง ภายใตบงั คับมาตรา ๑๔ (๕)๒ นอกจาก
ตำแหนงที่กำหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแลว
อ.ก.ก. สามัญขาราชการ อาจกำหนดตำแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการ
บริหารงาน และแจงให ก.ก. ทราบ
๕.๒.๒) การบรรจุและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
การบรรจุบคุ คลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและการแตงตัง้
ใหดำรงตำแหนง ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) ก า ร บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ง ป ลั ด
กรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก ตำแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหนงอื่นที่ ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา ใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเปนผูม อี ำนาจสัง่ บรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง รองหั ว หน า
หนวยงานระดับสำนัก ตำแหนงหัวหนาหนวยงานต่ำกวาระดับสำนัก ตำแหนง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ ยวชาญ ตำแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
หรือตำแหนงอืน่ ที่ ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา ใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๓) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง หั ว หน า
สวนราชการระดับกอง ตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหนง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือตำแหนงอื่นที่ ก.ก. กำหนดในระดับเทียบเทา
ให ป ลั ด กรุ ง เทพมหานครเป น ผู มี อ ำนาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง โดยคำแนะนำ
หรือความเห็นชอบของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง อื่ น นอกจาก
ตำแหน ง ตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนั ก ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร สำนั ก
หรื อ ส ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ซึ่ ง มี ฐ านะเป น สำนั ก สำนั ก งาน ก.ก.
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ใหปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอำนวยการสำนัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก หัวหนาสำนักงาน
ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หัวหนาสำนักงานเลขานุการ ผูวาราชการ
๒
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กรุงเทพมหานครหรือผูอำนวยการเขต แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง แตถาเปนการแตงตัง้ จากสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึง่ มี ฐ านะเป น สำนั ก หรื อ สำนั ก งาน หรื อ สำนั ก งานเขตหนึ ่ง ไปอี ก สำนั ก
หรือ ส ว นราชการที ่เรี ย กชื ่อ อย า งอื ่น ซึ่ ง มี ฐ านะเป น สำนั ก หรื อ สำนั ก งาน
หรือสำนักงานเขตหนึ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง
๕.๒.๓) การบรรจุ แ ละแตง ตัง้ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชีย่ วชาญพิเ ศษ เมื ่อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.ก. แล ว ให ผู ว า ราชการ
กรุ ง เทพมหานครเป น ผู ม ีอ ำนาจสั ่ง บรรจุ แ ละให น ายกรั ฐ มนตรี น ำความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหปลัดกรุงเทพมหานคร
เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก และสำนักงานเขต เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ให
ผูอ ำนวยการสำนักหรือหัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก
หรือผูอ ำนวยการเขต แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง แตถาเปน
การแตงตัง้ จากสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึง่ มีฐานะเปนสำนัก
หรือ สำนัก งานเขตหนึ ่ง ไปอี ก สำนั ก หรื อ ส ว นราชการที ่เรี ย กชื ่อ อย า งอื ่น
ซึ่งมีฐานะเปนสำนักหรือสำนักงานเขตหนึ่ง เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง
๕.๒.๔) การบรรจุ แ ละแตง ตัง้ ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษา การบรรจุบคุ คลเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในสถาบันอุดมศึกษาและการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ใหผูมีอำนาจดังตอไปนี้เปน
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย
เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมอี ำนาจ
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

สั่ ง บรรจุ และให น ายกรั ฐ มนตรี น ำความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย
เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานครเปนผูม อี ำนาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๓) การบรรจุและแตงตัง้ ตำแหนงผูช ว ยศาสตราจารย เมือ่ ได
รับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง
(๔) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง อื่ น นอกจาก
ตำแหนงตาม (๑) (๒) และ (๓) ในสำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูอำนวยการสำนัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก แลวแตกรณี
เปนผูม อี ำนาจสัง่ บรรจุและแตงตัง้ แตถา เปนการแตงตัง้ จากสำนักหรือสวนราชการ
ทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ซึง่ มีฐานะเปนสำนักหนึง่ ไปอีกสำนักหรือสวนราชการทีเ่ รียกชือ่
อย า งอื่ น ซึ่ ง มี ฐ านะเป น สำนั ก หนึ่ ง เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.ก. แล ว
ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้ง
๕.๓) วินัยและการดำเนินการทางวินัย
กฎหมายกำหนดใหการสัง่ ลงโทษทางวินยั อยางรายแรงหรือการสัง่
ใหออกจากราชการ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุสงเรื่องให ก.ก. พิจารณา เมื่อ ก.ก. มีมติ
เปนประการใด ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น สวนการสั่ง
ใหออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการหรือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมเนื่องจากมีผลการประเมินต่ำกวาเกณฑหรือมาตรฐาน
หรือการสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
ทั้งนี้ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการ
เพื่อสั่งใหขาราชการกรุงเทพมหานครผูใดออกจากราชการแลว ใหรายงาน
การดำเนิน การทางวินั ยหรือการสอบสวน หรือการสั่งใหออกจากราชการตอ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจสั่งบรรจุ หากปรากฏวา
(๑) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ
เห็นวาการยุตเิ รือ่ ง การงดโทษหรือการลงโทษ เปนการไมถกู ตองหรือไมเหมาะสม
ก็ใหมีอำนาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษ
เป น สถานโทษหรื อ อั ต ราโทษที่ เ บาลง งดโทษโดยให ท ำทั ณ ฑ บ นเป น หนั ง สื อ
หรือวากลาวตักเตือน หรือยกโทษใหถกู ตองหรือเหมาะสมตามควรแกกรณี ตลอดจน
แกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคำสั่งเดิมใหเปนการถูกตองหรือเหมาะสมไดดวย
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และในกรณีที่เห็นวาควรดำเนินการอยางใดเพิม่ เติมเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ใหไดความจริงและยุตธิ รรม ก็ใหมอี ำนาจดำเนินการหรือสั่งดำเนินการไดตามควร
แกกรณี ทัง้ นี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักขึ้นตองไมเกินอำนาจ
ของตนและการเพิ่มอัตราโทษเมือ่ รวมกับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอำนาจนั้นดวย
ถาเกินอำนาจของตนก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นตามลำดับเพื่อให
พิจารณาดำเนินการตามควรแกกรณี
(๒) ในกรณี ท ผี ่ ู ม ีอ ำนาจสั ่ง บรรจุ ท ไี ่ ด รั บ รายงานการดำเนิ น การ
ทางวินัยฯ เห็นวากรณีเปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
มีอำนาจดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
ทั้งนี้ เมื่อมีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษ
เปนสถานโทษที่หนักขึ้นหรือลดโทษเปนสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ
คำสั่งลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวน
ทีเ่ กินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีท่คี ำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนทีเ่ กินเปนอันยกเลิก ใหคืน
เงินเดือนที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคำสั่งที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกิน
เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ
อนึ่ง เมื่อผูมีอำนาจสั่งบรรจุไดดำเนินการทางวินัยหรือไดรบั รายงาน
การดำเนิน การทางวิ นั ย ฯ และได พิ จ ารณาดำเนิ น การตามอำนาจหน า ที ่แ ล ว
ใหรายงานไปยัง ก.ก. เพื่อพิจารณา และเมือ่ ก.ก. ไดรับรายงานแลว และเห็นวา
การดำเนินการทางวินยั เปนการไมถกู ตองหรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด
ใหผูม ีอำนาจสัง่ บรรจุหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงมติ ก.ก.
๕.๔) การอุทธรณ
ใหผูที่ถูกสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการตามกฎหมายนี้ มีสิทธิ
อุทธรณตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวา
ทราบคำสั ่ง การอุ ท ธรณ โดยการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ นั ้น ให ด ำเนิ น การ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของทีท่ ำให
การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีก
ซึ่งไมเกิน ๒ ครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน ๖๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของ
ใหปรากฏไวดวย โดยในกรณีทกี่ ารพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณไมอาจกระทำได
ภายในระยะเวลาดังกลาว และผูอุทธรณเห็นวากรณีดังกลาวเปนเหตุใหตนไดรับ
ความเสีย หาย ให ถื อ ว า ผู อ ุท ธรณ เ ป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หาย
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
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ในการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร จะพิจารณา
วินจิ ฉัยเองหรือจะตัง้ คณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ กรุงเทพมหานคร เพือ่ ทำหนาที่
เปนผูพ จิ ารณาวินจิ ฉัยอุทธรณกไ็ ดและเมือ่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามขอ ๕.๒.๒) ขอ ๕.๒.๓)
หรือขอ ๕.๒.๔) แลวแตกรณี ดำเนินการใหเปนไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายใน ๓๐ วัน
นับแตวนั ที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครมีคำวินจิ ฉัย ในกรณีทผี่ บู งั คับบัญชาไมปฏิบตั ติ าม
ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลอื่น
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ อู ทุ ธรณไมเห็นดวยกับคำวินจิ ฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร กฎหมายไดกำหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ
๕.๕) การรองทุกข
กฎหมายกำหนดใหขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีความคับของใจ
อั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต อ ตนของผู บั ง คั บ บั ญ ชา และเป น กรณี
ที่ไมอาจอุทธรณได มีสิทธิรองทุกขไดหากปรากฏวา
(๑) เปนการรองทุกขที่มีเหตุเกิดมาจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ
(๒) เปนการรองทุกขทมี่ เี หตุเกิดมาจากผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานระดับสำนัก หรือตำแหนงอื่นที่ ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร กำหนด ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เมื่อ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ประการใดแลวใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผูบ งั คับบัญชา
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
วินจิ ฉัยรองทุกขกรุงเทพมหานคร เพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูพ จิ ารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งรองทุกข
ก็ได ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

๖) การคุม ครองระบบคุณธรรม
ในกรณีที่ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ออก
ตามกฎหมายนี้และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบ
คุณธรรม ให ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎระเบียบ
หรือคำสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดำเนินการแกไขหรือยกเลิกตามควรแกกรณี
๗) บุคลากรกรุงเทพมหานคร
กฎหมายไดกำหนดใหบุคลากรกรุงเทพมหานคร มี ๒ ประเภท คือ
(๑) ลูกจางกรุงเทพมหานคร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด โดยใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก.
กำหนด
(๒) พนักงานกรุงเทพมหานคร กฎหมายกำหนดใหกรุงเทพมหานคร
อาจมี พ นั ก งานกรุ ง เทพมหานครเพื ่อ ปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะที ่ต อ งใช ค วามรู 
หรือความเชี่ยวชาญ หรือเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความจำเปนได โดยในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ ก.ก. กำหนด และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการออกขอบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กำหนด
ทั้ ง นี้ ให บุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานครมี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ ม แต ก าร
รวมกลุ ม ดั ง กล า วต อ งไม ก ระทบประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
และความตอเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ
๘) บทเฉพาะกาล
๘.๑) กำหนดให ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ขาราชการครู อ.ก.ก. สามัญ และ
อ.ก.ก. สำนัก ซึ่งปฏิบตั หิ นาที่อยูในวันกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปฏิบตั หิ นาที่
ตอไปจนกวาจะแตงตั้ง ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. สามัญขาราชการ หรือ อ.ก.ก. สามัญ
หนวยงาน แลวแตกรณี ตามกฎหมายนี้ โดยการดำเนินการใหมี ก.ก.นั้น ใหกระทำ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ในกรณีท่ผี ดู ำรงตำแหนงใน ก.ก. อ.ก.ก. วิสามัญ อ.ก.ก. ขาราชการครู
อ.ก.ก. สามัญ หรือ 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
เหลือไมถงึ กึ่งหนึ่งใหดำเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการหรืออนุกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด
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๘.๒) ในระหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด ด ำเนิ น การให มี ก.พ.ค. กรุ ง เทพมหานคร
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) กำหนดใหผทู เ่ี ปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญหรือขาราชการครู
กรุ ง เทพมหานครตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ อยูใ นวันกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญหรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตามกฎหมายนี้
แลวแตกรณีตอไป
๘.๔) ในระหวางที่ ก.ก. ยังมิไดจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง มาตรฐาน
ตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหนงวิชาการตามความในหมวด ๓
ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครแห ง กฎหมายนี้ ให ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ซึ่งดำรงตำแหนงอยูเดิมมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจำตำแหนง ตลอดจนมีสิทธิ
อืน่ ๆ ตามทีเ่ คยมีสทิ ธิอยูต ามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของไปพลางกอน จนกวา
ก.ก. จะจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง มาตรฐานตำแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ
และมาตรฐานตำแหนงวิชาการเสร็จ และจัดตำแหนงขาราชการกรุงเทพมหานคร
ของทุกหนวยงานเขาประเภทตำแหนง สายงาน ระดับตำแหนง ตำแหนงที่
มีวิทยฐานะ และตำแหนงวิชาการตามที่ไดจัดทำและประกาศใหทราบ จึงใหนำ
บทบัญญัตใิ นหมวด ๓ ขาราชการกรุงเทพมหานคร แหงกฎหมายนีม้ าใชบงั คับตัง้ แต
วันที่ ก.ก. ประกาศ เปนตนไป และใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง สั่งแตงตั้ง
ขาราชการกรุงเทพมหานครใหดำรงตำแหนงใหมภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่
ก.ก. ประกาศ ทัง้ นี้ ให ก.ก. ดำเนินการประกาศใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนบั แตวนั ที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๘.๕) กำหนดใหบรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศหรื อ คำสั่ ง ใดที่ อ า งถึ ง ตำแหน ง และระดั บ ตำแหน ง ของข า ราชการ
กรุ ง เทพมหานครตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหถือวาอางถึงตำแหนงและระดับตำแหนงของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ ก.ก. กำหนดตามกฎหมายนี้
๘.๖) กำหนดใหผูที่เปนลูกจางของกรุงเทพมหานครอยูในวันกอนวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนลูกจางกรุงเทพมหานครตามกฎหมายนี้ โดยใน
ระหวางที่ยังมิไดกำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือออกขอบังคับ

๑๐๖
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

หรือตราขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานครตามมาตรา ๖๘๓ ใหนำขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
วาดวยลูกจางซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับไปพลางกอน
๘.๗) ในระหว า งทีย่ ัง มิไ ด ต ราพระราชกฤษฎี ก า หรื อ ออกข อ บั ญ ญั ติ
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอืน่ ใดเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
ใหนำพระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอื่นใด
ซึ่งใชบังคับกับกรุงเทพมหานครหรือขาราชการกรุงเทพมหานครอยูเ ดิมมาใช
บัง คั บ โดยอนุ โ ลม เท า ที่ไ ม ขัด หรื อ แย ง กั บ กฎหมายนี้ แต ใ นกรณี ท่ีไ ม อ าจนำ
พระราชกฤษฎีกา ขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือขอกำหนดอื่นใด
ที่กำหนดไวแลวมาใชบงั คับได การจะดำเนินการเปนประการใดใหเปนไปตามที่ ก.ก.
กำหนด
๘.๘) กำหนดให ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครทีม่ ี ก รณี ก ระทำผิ ด
วินัยหรือมีกรณีทสี่ มควรใหออกจากราชการกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให
ผูบ ัง คั บ บั ญ ชาตามกฎหมายนี ้มี อ ำนาจสั ่ง ลงโทษผู นั ้น หรื อ สั ่ง ให ผู นั ้น ออกจาก
ราชการตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการกรุ ง เทพมหานครที ่ใช อ ยูใ น
ขณะนัน้ สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให
ออกจากราชการ ใหดำเนินการตามกฎหมายนี้ เวนแต
(๑) กรณีทผี่ ูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมาย
ที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ
ก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
(๒) กรณีทีไ่ ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทีใ่ ชอยูใ นขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหการสอบสวน
หรือการพิจารณา แลวแตกรณี นั้นเปนอันใชได
(๓) กรณีท่ไี ดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนำสำนวนเสนอ หรือสงให
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
เรื่องนั้นยังไมเสร็จ ให ก.ก. อ.ก.ก. สามัญ หรือ อ.ก.ก. สำนัก พิจารณาตามกฎหมาย
นั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
๓

บัญญัติวา

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๘

“การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจางกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด
ใหผวู า ราชการกรุงเทพมหานครออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจางกรุงเทพมหานครใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.ก. กำหนดตามวรรคหนึ่ง
คาจาง คาตอบแทน สิทธิหรือประโยชนตอบแทนอื่นใด และบำเหน็จของลูกจางกรุงเทพมหานครใหตราเปนขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร”.
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔

๘.๙) กำหนดให ข า ราชการกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง โอนมาจากพนั ก งาน
สวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีกรณี
กระทำผิ ด วิ นั ย หรื อ กรณี ที่ ส มควรให อ อกจากงานหรื อ ให อ อกจากราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการนั้นอยูในวันกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหผูบังคับบัญชา
ตามกฎหมายนี้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการไดตามกฎหมายนี้
๘.๑๐) กำหนดให ผู ที่ ถู ก สั่ ง ลงโทษหรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถายังมิไดยื่น
อุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว และยังไมพนกำหนดเวลา
อุทธรณหรือรองทุกขในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
หรือรองทุกขตามกฎหมายนี้ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๘.๑๑) กำหนดให เรื่ อ งอุ ท ธรณ แ ละเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีไ่ ดยนื่ ไวกอ นวันที่ 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. สำนัก ในวันหรือหลังวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเปนกรณีทมี่ กี ารลงโทษ
หรือสั่งการไวกอนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให ก.พ.ค กรุงเทพมหานคร
เปนผูพิจารณาดำเนินการตอไป
๘.๑๒) การใดที่ อ ยู ร ะหว า งดำเนิ น การหรื อ เคยดำเนิ น การได ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมิได
บัญญัตไิ วในกฎหมายนี้ หรือมีกรณีทไี่ มอาจดำเนินการตามกฎหมายนี้ การดำเนินการ
ตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ก. กำหนด

หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
• พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย

๑๐๘
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สสรุรุปคคำพิ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔ - ๒๑/๒๕๕๔
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง

พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ
พ.ศ.
ศ ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔
ถึ ง มาตรา ๘๒ ขั ด หรื อ แยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย
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 การทีพ่ ระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ เปนบทบัญญัติใหสิทธิและอำนาจแก บสท. ในการบังคับจำนองหรือ
บังคับจำนำกับทรัพยสินทีเ่ ปนหลักประกันสำหรับสิ นทรัพยดอยคุณภาพของลูกหนี้และผูจำนอง
หรือผูจ ำนำหรือใหอำนาจ บสท. สามารถรับโอนทรัพยสินนั้นเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวา
ราคาทีจ่ ะพึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทนการจำหนาย หรือบังคับทรัพยจำนองโดยไมตอง
ดำเนินการตามกระบวนการของศาลยุติธรรมในกรณีการบังคับจำนองและขายทอดตลาด ขัดตอ
หลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย หลักนิติธรรม อันเปนการเอื้ออำนวยให บสท. ในฐานะองคกร
ของรัฐใชอำนาจโดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ขัดตอหลักความเสมอภาคเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
อีกทั้งมิไดใหโอกาสลูกหนี้ไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยโดยศาล และกาวลวงอำนาจตุลาการโดยไม
ดำเนินการตามกระบวนการของศาลยุติธรรมนั้น 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
พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นตามคำรองทัง้ ๑๘ คำรอง มีประเด็นโตแยงวา 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 และยังไมมคี ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับบทบัญญัตนิ ้ี
มากอน กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับ
คำรองทั้ง ๑๘ คำรอง ไวพิจารณาวินิจฉัยโดยใหรวมพิจารณาและมีคำวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน
เพือ่ ความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล และเนือ่ งจากประเด็นบางคำรองคูค วาม
โตแยงวา ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งในขณะนั้น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมกี ารประกาศใชแลว จึงมีคำสัง่ ไมรบั วินจิ ฉัย
เฉพาะประเด็นในสวนที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมปี ระเด็นทีต่ อ งวินจิ ฉัยวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๑๐
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

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
มิไดมีขอความทีร่ ับรองสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ บทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ที่เปนเรื่องเฉพาะมีบัญญัติอยูใ นมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญนี้แลว จึงไมใชกรณีทพี่ ระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึง มาตรา ๘๒ จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ได
สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๘
เปนบทบัญญัติในหมวด ๑ วาดวยบททัว่ ไป และหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๔ เปนบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มาตรา ๑๙๗ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ เปนบทบัญญัตใิ นหมวด ๑๐ ศาล โดยมาตรา ๑๙๗
และมาตรา ๑๙๘ อยูใ นสวนที่ ๑ วาดวยบททัว่ ไป มาตรา ๒๑๑ เปนบทบัญญัติอยูใ นสวนที่ ๒
ว า ด ว ยศาลรั ฐ ธรรมนูญ และมาตรา ๒๑๘ เป น บทบั ญ ญั ติ อ ยูใ นส ว นที ่ ๓ ว า ด ว ยศาลยุ ติ ธ รรม
สำหรับพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒
เป น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๔ ว า ด ว ยการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพ ส ว นที่ ๓ การจำหน า ย
ทรัพยสินทีเ่ ปนหลักประกัน โดยมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ เปนบทบัญญัติทกี่ ำหนดหลักเกณฑ
การบังคับจำนองหรือบังคับจำนำกับทรัพยสนิ ที่เปนหลักประกันสำหรับสินทรัพยดอ ยคุณภาพของ บสท.
ซึ่งตองดำเนินการตามขั้นตอน คือ ตองมีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนีแ้ ละผูจำนองหรือผูจำนำทราบ
และขอใหชำระหนีภ้ ายในเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือบอกกลาว หากไมชำระหนี้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนด ให บสท. มีอำนาจดำเนินการจำหนายทรัพยสนิ ทีเ่ ปนหลักประกันได โดยมาตรา ๗๖
ใหการจำหนายทรัพยสินทีเ่ ปนหลักประกัน กระทำได ๓ วิธี คือ (๑) โดยวิธีการขายทอดตลาด
(๒) โดยวิธอี ่ืน ถาเห็นวาเปนประโยชนกบั บสท. และลูกหนี้มากกวาการขายทอดตลาด และ (๓) โดยวิธี
รับโอนทรัพยสินนัน้ มาเปนของ บสท. ในราคาไมนอยกวาราคาทีพ่ ึงไดรับจากการขายทอดตลาดแทน
การจำหนาย ทั้งนี้ การจำหนายทรัพยสินดังกลาว มาตรา ๗๗ ใหประกาศลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันกอนวันจำหนายโดยลงโฆษณาในระบบเครือขายคอมพิวเตอรและในหนังสือพิมพรายวัน
ทีแ่ พรหลายอยางนอยหนึง่ ฉบับเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน และใหถือวาการประกาศ
ลวงหนาดังกลาวเปนการบอกกลาวการโอนทรัพยสินแกลูกหนี้ ผูจำนอง ผูจำนำ ผูค้ำประกัน และ
บุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในทรัพยสินนั้นทราบแลว
อยางไรก็ดีไดมบี ทบัญญัติในการคุมครองและเปนหลักประกันในการจำหนายทรัพยสนิ
ไวในมาตรา ๗๘ โดยใหบุคคลซึง่ มีขอตอสูเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะจำหนายสามารถยื่นคำคัดคาน
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และชีแ้ จงเหตุผลในการคัดคาน พรอมดวยหลักฐานทีเ่ กีย่ วของตอ บสท. กอนวันจำหนายทรัพยสนิ
ไมนอยกวาสามวันทำการ และใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาคำคัดคานโดยเร็ว ถาเห็นวา
คำคัดคานมีเหตุผลสมควรก็ใหคณะกรรมการบริหารสั่งยุติการจำหนายทรัพยสินไวกอนจนกวา
จะมีการพิสูจนสิทธิในทรัพยสินที่จะจำหนายใหเสร็จสิ้น แตถาเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรก็ใหสั่ง
ยกคำคัดคาน พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบและดำเนินการจำหนายทรัพยสินนั้นตอไป ในกรณี
ที่ไมมีการคัดคานภายในกำหนดเวลาใหถือวาลูกหนี้ ผูจำนอง ผูจำนำ ผูค้ำประกัน และบุคคล
ซึง่ มีสว นไดเสียในทรัพยสนิ นัน้ ไดใหความยินยอมการจำหนายทรัพยสนิ นัน้ แลว นอกจากนีม้ าตรา ๗๙
บั ญ ญั ติ ใ ห ผู เ สี ย หายจากการจำหน า ยทรั พ ย สิ น ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารได ย กคำคั ด ค า น
ตามมาตรา ๗๘ อาจเรียกรองให บสท. ชดใชคาเสียหายจากเงินที่ไดรับจากการจำหนาย
ทรั พ ย สิ น หากพิ สู จ น ไ ด ว า ตนมี สิ ท ธิ เ หนื อ ทรั พ ย สิ น นั้น ดี ก ว า ลู ก หนี้ ผู จ ำนอง หรื อ ผู จ ำนำ
และไมมีหนาที่ตองรับผิดในหนี้ของลูกหนี้ การเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย ในกรณีนี้ ผูเสียหาย
ตองยื่นคำขอตอศาลภายในกำหนดสามเดือนนับแตวันที่ไดมีการจำหนายทรัพยสินนั้น
สำหรับเงินทีไ่ ดจากการจำหนายทรัพยสนิ มาตรา ๘๐ ให บสท. หักคาใชจา ยในการจำหนาย
ทรัพยสินกอนที่จะชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับ บสท. ถามีเงินคงเหลือใหสงคืนใหแกลูกหนี้ ผูจำนอง
หรือผูจ ำนำ แลวแตกรณี และในการจำหนายทรัพยสนิ หรือ บสท. รับโอนทรัพยสนิ ตามมาตรา ๗๖ นัน้
มาตรา ๘๑ ใหสิทธิของผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตหรือ บสท. ไมเสียไป แมภายหลังจะพิสูจนไดวา
ทรัพยสนิ นัน้ มิใชของลูกหนีแ้ ละหามหักกลบลบหนีท้ ม่ี อี ยูก บั ลูกหนีจ้ ากจำนวนเงินทีไ่ ดจากการจำหนาย
ทรั พ ย สิ น อี ก ทั้ ง มาตรา ๘๒ มิ ใ ห มี ก ารเพิ ก ถอนการจำหน า ยทรั พ ย สิ น ตามวิ ธี ก ารที่ ก ำหนดไว
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
หลักประกันสำหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของลูกหนี้และผูจำนองหรือผูจำนำ หรือใหอำนาจ บสท.
สามารถรั บ โอนทรั พ ย สิ น นั้ น เป น ของ บสท. ในราคาไม น อ ยกว า ราคาที่ จ ะพึ ง ได รั บ จากการ
ขายทอดตลาดแทนการจำหนาย หรือบังคับทรัพยจำนองโดยไมตองดำเนินการตามกระบวนการ
ของศาลยุติธรรมในกรณีการบังคับจำนองและขายทอดตลาด ขัดตอหลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย
หลักนิติธรรม อันเปนการเอื้ออำนวยให บสท. ในฐานะองคกรของรัฐใชอำนาจ โดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ขัดตอหลัก
ความเสมอภาคเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อีกทั้งมิไดใหโอกาสลูกหนี้รับการ
พิจารณาอยางเปดเผยโดยศาล และกาวลวงอำนาจตุลาการโดยไมดำเนินการตามกระบวนการ
ของศาลยุติธรรมนั้น
พิจารณาแลวเห็นวา การที่พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
ให บสท. มีอำนาจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ และบังคับจำนองทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
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ของลูกหนี้ที่ บสท. ไดรับโอนสิทธิเรียกรองจากสถาบันการเงินมาบริหารเพือ่ บังคับชำระหนี้เปน
วิธีการเฉพาะ เพือ่ ฟน ฟูเศรษฐกิจของประเทศ บทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกลาวมิไดขัดตอ
หลักการแบงแยกอำนาจอธิปไตย ศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพความเปนกฎหมาย
สู ง สุ ด ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒
มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ทั้งไมทำใหการปฏิบัติหนาที่ของศาลและ
หนวยงานของรัฐไมเปนไปตามหลักนิติธรรม และมิไดเปนเรื่องการใชอำนาจขององคกรโดย
ไม ค ำนึ ง ถึ ง ศั ก ดิศ์ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ หรื อ เป น การจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญนีร้ ับรองไว เกินความจำเปน หรือเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว
ไม ก ระทบตอ สาระสำคั ญ แห ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที ่รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว ไม ก ระทบต อ ศั ก ดิ ์ศ รี
ความเปนมนุษยหรือความไมเสมอกัน ในกฎหมาย อีกทั้งไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคล ตามมาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
มิไดเปนบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๔๐ แมวาพระราชกำหนด
ดัง กล า วจะจำกั ด สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในทรั พ ย สิ น บางประการ แตก็ เ ป น การจำกั ด สิ ท ธิ ด ัง กล า ว
เพีย งเท า ที ่จ ำเป น เพือ่ แก ไขป ญ หาสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพและการค า งชำระหนี ้ข องลู ก หนี ้
ของสถาบัน การเงิน ของรัฐและเอกชนที่สงผลกระทบตอ ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน
ของประเทศ เป น การดำเนิน การเท า ที ่จ ำเป น เพือ่ ประโยชน ส าธารณะมิ ใช เ พือ่ ประโยชน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองคกรใดองคกรหนึ่งโดยเฉพาะ และมิไดเกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ อีกทั้งมิไดตัดสิทธิผูที่ไดรับ
ความเสียหายจากการกระทำของ บสท. ในการที่จะใชสิทธิทางศาลฟองเปนคดีแพงหรือคดีอาญา
ตอศาลยุติธรรมอันเปนการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจากการดำเนินการของเจาหนาที่
ของรัฐ ตามที ่รั ฐธรรมนู ญ รั บ รองไวแ ลว มิ ไ ดเปน การขั ด ตอ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห ง รั ฐ ด า น
กฎหมายและการยุติธรรม หรือแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ และมิไดเปนการกาวลวงอำนาจ
ตุลาการ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๕๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๔ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๑๙๗
มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๒๑๑ และมาตรา ๒๑๘ ตามที่โตแยงในคำรองดังกลาวแตอยางใด
๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา พระราชกำหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๔ ถึงมาตรา ๘๒ ไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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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คำวินนิจิจฉัฉัยยศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญ
ญทีที่ ่ ๔๓๐/๒๕๕๔
- ๒๑/๒๕๕๔
นที่ พฤษภาคม
๘ มีนาคม พ.ศ.
คำวิ
วันทีวั่ ๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๕๕๔

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓๐/๒๕๕๔
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรเรืร่อื ง

ปประมวลกฎหมายวิ
ระมวลกฎหมายวิธีพิจาารณาความอาญา
รณาความอาญา มา
มาตรา
าตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยง
ตตอรรััฐธธรรมนู
รรมนูญ มมาตรา
าตรา ๒
๒๙๙ แและมาตรา
ละมาตรา ๔๔๐๐ (๒) หรือไม

๑๑.. ขขอเเท็ท็จจจริริงใในคดี
นคดีโดดยสรุ
ยสรุป
ศาลอาญาส ง คำโต แ ย ง ของจำเลย (นางสาวดารณี ชาญเชิ ง ศิ ล ปกุ ล ) ในคดี อ าญา
หมายเลขแดงที่ อ. ๒๘๑๒/๒๕๕๒ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
เมือ่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ พนักงานอัยการ เปนโจทก ยืน่ ฟองนางสาวดารณี ชาญเชิงศิลปกุล
เปนจำเลย ตอศาลอาญา เปนคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๙๕๙/๒๕๕๑ ในฐานความผิดหมิน่ ประมาท ดูหมิน่
หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒
ประกอบมาตรา ๙๑ ตอมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลอาญา
โจทกยื่นคำรองตอศาลอาญาวาเนื่องจากคดีนี้เปนความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริยและ
พระราชินี ซึ่งหากมีการเผยแพรคำเบิกความของพยานตอบุคคลภายนอก อาจทำใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยหรือเกิดความไมมนั่ คง จึงขอใหศาลมีคำสัง่ ใหพจิ ารณาคดีเปนการลับ ทนายจำเลยแถลงคัดคาน
ศาลอาญาสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาวันเดียวกันนั้นวา คดีนี้จำเลยถูกฟองเปนความผิดเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อประโยชน
แหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ อนุญาตใหพจิ ารณาคดีนเี้ ปนการลับ ตอมาวันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๒
จำเลยยื่นคำรองตอศาลอาญาวาการที่ศาลอาญานำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๗ มาบังคับใชในการพิจารณาคดีนี้และมีคำสั่งใหพิจารณาคดีเปนการลับ
หามมิใหประชาชนทัว่ ไปเขาฟงการพิจารณานัน้ เปนการใชบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีข่ ดั หรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) เนื่องจาก
มาตรา ๔๐ (๒) บัญญัติไวโดยชัดเจนวาในการพิจารณาคดีหลักประกันขั้นพื้นฐานคือการไดรับ
การพิจารณาอยางเปดเผย ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๗ จึงเปน
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บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๒) และเปนการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจง ซึง่ จะกระทำมิไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ขอใหศาลอาญาสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ ซึง่ ตอมาศาลอาญามีคำสั่งในรายงานกระบวนพิจารณาในวันเดียวกันวา การที่ศาล
สั ่ง ให พ ิจ ารณาเป น การลั บ โดยอาศั ย อำนาจตามประมวลกฎหมายวิ ธี พ ิจ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๗ มิไดเปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของจำเลย เนื่องจากจำเลยมีทนายความเขามา
แกตางใหและสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของตนและหักลางพยานหลักฐาน
ของโจทก ไ ด คำโตแ ย ง ของจำเลยจึ ง ไม เข า หลั ก เกณฑ ที ่จ ะส ง ไปให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ใหยกคำรอง และตอมาศาลอาญามีคำพิพากษาวา จำเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๖ ป รวม ๓ กระทง เปนจำคุก ๑๘ ป
จำเลยอุทธรณคำพิพากษาของศาลอาญา ซึง่ ศาลอุทธรณตรวจสำนวนประชุมปรึกษา
แลวเห็นวา การที่จะวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
เปนอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัย ไมใชอำนาจของศาลชั้นตนซึง่ เปนศาลยุติธรรม
หากคูความโตแยงวาบทบัญญัติใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและเปนกรณีทเี่ ขาองคประกอบครบถวน
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ ดังกลาวแลว ศาลชั้นตนก็ตองสงความเห็นของคูความเชนวานั้น
ตามทางการ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ศาลชั้นตนจะใชดุลพินิจเพือ่ ไมสงไมได
เวนแตจะเปนกรณีไมเขาองคประกอบครบถวนตามมาตรา ๒๑๑ ซึง่ กรณีของจำเลยโตแยงวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐(๒)
และมาตรา ๒๙ โดยแสดงเหตุผลไวชัดแจงแลว และยังไมเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ไว จึงเขาองคประกอบครบถวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ชอบที่ศาลชัน้ ตนจะตองสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย โดยรอ
การพิพากษาคดีไวชั่วคราวจนกวาจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การทีศ่ าลชั้นตน
ไมรอการพิพากษาคดีและไมสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยให
ยกคำรองของจำเลยจึงเปนการไมชอบ พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนดำเนินการ
ในเรื่องการสงความเห็นของจำเลยไปใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เสร็จแลวใหศาลชั้นตน
พิจารณาพิพากษาใหมหรือพิพากษาใหมแลวแตกรณี
ตอมาวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ศาลอาญามีคำสั่งใหมีหนังสือสงสำนักงานศาลยุติธรรม
เพื่อสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตอไป
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนีไ้ ว พิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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คำพิ
หมายเลขแดงที
วันที๒๕๕๔
่ ๒๕๕๔
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำวิ
- ๒๑/๒๕๕๔
ที่ ๘พฤษภาคม
มีนาคม พ.ศ.
คำวินพนิจากษาศาลปกครองกลาง
ิจฉัฉัยยศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญที่ ที๔่ คดี
๓๐/๒๕๕๔
วันวัทีน่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔
๑๑
พ.ศ.

พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นตามคำรองมีขอโตแยงวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม ซึง่ ศาลอาญา
นำบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดีนี้และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ มี้ ากอน กรณีจงึ ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึง่ ประกอบ
ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๔๐ (๒) จะบัญญัตใิ หการพิจารณาคดีตอ งกระทำโดยเปดเผย เพือ่ เปนหลักประกันสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ของประชาชนใหไดรับความเปนธรรม แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ก็กำหนดใหมีการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวได แตตองกระทำเทาที่จำเปนและจะกระทบ
กระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนัน้ มิได ซึง่ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา ๑๗๗
ถือเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายในลักษณะดังกลาว กลาวคือ บทบัญญัติมาตรานี้ เป น ข อ ยกเว น
ของการพิจารณาและสืบพยานโดยเปดเผยตอหนาจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ ง ซึ่ ง เป น หลั ก ประกั น การอำนวยความยุ ติ ธ รรมแก ป ระชาชนและให มี
การตรวจสอบการดำเนินกระบวนพิจารณาของคูค วามและของศาล แตลกั ษณะคดีอาญาบางประเภท
หากมีขอ เท็จจริงทีป่ รากฏวาถามีการพิจารณาคดีโดยเปดเผยตอสาธารณะแลว จะกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความปลอดภัยของประเทศ ศาลมีอำนาจ
สัง่ ใหพจิ ารณาเปนการลับเพือ่ คุม ครองคูค วามและบุคคลทีอ่ าจจะไดรบั ผลกระทบจากการพิจารณา
โดยเปดเผยนั้นได อันเปนการสอดคลองกับหลักประกันขั้นพื้นฐานที่อารยประเทศพึงใหเปนสิทธิ
แกบุคคลในกระบวนพิจารณาของศาล อนึ่ง การพิจารณาเปนการลับ ก็มิไดหมายความวาคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งจะไมไดรับความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมและมิไดจำกัดสิทธิของจำเลย
ในคดีอาญาแต อยา งใด เพราะเมื่อ มีการพิจารณาเปนการลับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๘ กำหนดใหมบี คุ คลทีเ่ กีย่ วของกับการพิจารณามีสทิ ธิอยูใ นหองพิจารณาได
อาทิเชน โจทกและทนายความของโจทก จำเลยและทนายความของจำเลย ผูควบคุมตัวจำเลย
พยาน ผูเชี่ยวชาญ และลาม เปนตน จึงเห็นไดวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๗ เปนบทบัญญัติที่อยูในขอบเขตแหงการใหสิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาแกบุคคล
ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว ถึ ง แม จ ะมี ผ ลเป น การจำกั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลอยู บ า ง
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

แตก็เปนการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงเทาที่จำเปน มิไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึง่ หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)
๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวาประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๗ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๐ (๒)
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คำคม

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)
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹ ÊØ´ÊÒÇ
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แนวคิคิดและทฤษ
แนวค
และทฤษฎี
ษฎีในกรณีการให

กรรมการ ป.ป.ช.
พนจากตําแหนง

บทนํา
ตามที่นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพื่อไทย แและคณะ
สมาชิกสภาผููแทนราษฎร
ฎ จํานวน ๑๓๐ คน ไดยื่นคํารองตอประธานวุฒ
ุ ิสภาเพื่อขอใหวุฒิสภามี
ภ มติให
โ สิ ิริ กรรมการปปองกันั และปราบปรามการทุ
ป ป
ป ป ) พน จากตําแหนง
นายภักั ดีี โพธิ
จริติ แหงชาติิ ((กรรมการ ป.ป.ช.)
ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และวุฒิสภาในคราว
ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทรที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญขึ้นคณะหนึง่ จํานวน ๒๕ คน ตามมาตรา ๑๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เพื่อพิจารณาสอบขอเท็จจริงในกรณีดงั กลาว และตอมาเพื่อใหกระบวนการพิจารณาของวุฒสิ ภาสามารถ
ดําเนินการตอเนือ่ งไปไดในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภาจึงไดเสนอญัตติตอทีป่ ระชุม
รวมกันของรัฐสภาเพื่อใหท่ีประชุมไดพจิ ารณาและมีมติใหวฒ
ุ สิ ภาพิจารณาเรื่องใหบคุ คลพนจากตําแหนง
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได และในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันจันทรท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูข องทั้งสองสภา จึงถือวาที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาเห็นชอบ
ใหวุฒิสภาพิจารณาเรื่องใหบุคคลพนจากตําแหนงในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได ตามมาตรา ๑๒๗
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจาก
ตําแหนง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ แลว จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาว
ไมไดบญ
ั ญัตเิ กี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงไวโดยชัดเจน
ดังนัน้ การทีว่ ุฒิสภาจะนําเอากระบวนการถอดถอนจากตําแหนงตามนัยขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ การถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ มาอนุโลมใชบงั คับ
กับกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงจะกระทําไดหรือไมเพียงใดหรือจะอาศัยแนวคิด
หรือทฤษฎีใดมาเปนหลักในการดําเนินการของวุฒิสภาจึงจะสอดคลองกับหลักการตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น คอลัมนคมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “แนวคิดและ
ทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง” ดังนี้
๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถอดถอนหรือการปลดออกจากตําแหนง
จากการศึกษาแนวคิดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพบวา มีแนวคิดและทฤษฎีหลัก ๒
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับการถอดถอนหรือการปลดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่ องรัฐออกจาก
ตําแหนง คือ
๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถอดถอนผูด ํารงตําแหนงทางการเมืองโดยองคกรทางการเมือง
แนวคิดและทฤษฎีทสี่ นับสนุนวาการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐควรกระทําผานองคกรทางการเมือง พอสรุปไดดังนี้
๑) ทฤษฎีกฎหมายมหาชนกับการถอดถอนผูด ํารงตําแหนงทางการเมืองโดยองคกรทางการเมือง
กฎหมายมหาชนเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและการถอดถอนบุคคลออก
จากตําแหนง เนื่องจากกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายทางเทคนิคหรือกฎหมายที่สรางขึ้นโดยนักกฎหมาย
เพื่อใชสําหรับเปนเครื่องมือในการสรางชาติของรัฐสมัยใหม ซึ่งตองการสรางระเบียบ กฎเกณฑ รวมทั้ง
จัดตั้งสถาบันทางสังคมตาง ๆ ไดแกองคกรทางการเมือง๑ ทัง้ นี้เพื่อเปนการสรางระบบการปกครอง
ทีม่ ุงหมายใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จากการศึกษาพบวามีแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ที่เกี่ยวของกับการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองโดยองคกรทางการเมือง พอสรุปได ๓ ประการ
(๑.๑) หลักความชอบดวยกฎหมาย
หลักความชอบดวยกฎหมายเปนแนวคิดทีพ่ ัฒนามาจากหลักปจเจกชนนิยมทีถ่ ือวา
มนุษยมีศักดิ์ศรี มีเหตุผล รัฐเปนสิง่ ประดิษฐของมนุษย มนุษยจึงจัดตั้งรัฐขึ้นมาเพื่อคุมครองชีวิต
เสรีภาพ และทรัพยสินของบรรดาสมาชิกของรัฐ ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งทีฝ่ ายนิติบัญญัติ
ฝายบริหาร และฝายตุลาการ รวมทัง้ องคกรอืน่ ๆ ของรัฐตองกระทําการใด ๆ ภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมาย เพื่อควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่ องรัฐใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายและกระทําการโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนและสังคมโดยรวม๒
(๑.๒) แนวคิดเรื่องการจํากัดตัวเองของรัฐ
หลักทฤษฎีวาดวยการจํากัดอํานาจตนเองดวยความสมัครใจนี้อยูภายใตแนวคิดทีว่ า
กฎหมายไมสามารถจํากัดอํานาจรัฐได เวนแตวา รัฐจะสมัครใจผูกมัดตนเองดวยกฎหมายที่ตนเองสรางขึ้น
โดยกฎหมายหลักที่รฐั สรางขึ้นก็คอื กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะกําหนดสถานะของอํานาจการเมืองในรัฐ
ปรีดี เกษมทรัพย,นิติปรัชญา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๖) น. ๑๗๗ - ๑๗๙
กิตติพงษ เกียรติวชั รชัย, การถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน, (วิทยานิพนธ ปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๕๒), น. ๒๐
๑

๒
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

วาอยูท ่อี งคกรใด ตองใชอยางไร มีเงื่อนไขและขอจํากัดอยางไร ทั้งนี้แนวคิดดังกลาวไดรบั อิทธิพลมาจาก
ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจของมองเตสกิเออ โดยมีแนวคิดทีว่ าอํานาจรวมอยูในมือของผูปกครอง
เพียงคนเดียวหรือกลุมเดียวนัน้ จําเปนตองแยกออกมาเปนหลายอํานาจและใชโดยองคกร
ที่แตกตางกัน ทั้งนีเ้ พือ่ ใหอํานาจสามารถยับยั้งอํานาจดวยกันไดเพือ่ ใหแตละอํานาจอยูในกรอบ
ของกฎหมาย๓
(๑.๓) หลักนิติรัฐ
หลักนิติรัฐมีแนวคิดทีว่ ารัฐจะใชอํานาจทีส่ ามารถกระทําไดโดยกฎหมายหรืออาศัย
อํานาจตามกฎหมายเทานั้น กลาวคือ เปนหลักการปกครองที่ถือวากฎหมายเปนใหญ ซึ่งมีฐานมาจาก
แนวความคิด ๒ ประการ๔
(๑) มนุษยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานอันเปนสิทธิเด็ดขาด รัฐจะตองยอมรับและรับรอง
ในสิทธิดังกลาวดวย แนวคิดนี้นําไปสู “หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง”
(๒) รัฐใหสิทธิแกราษฎรในการโตแยงคัดคานการกระทําของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
ที่ตนเห็นวาขัดตอกฎหมาย ซึ่งนําไปสู “หลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการควบคุม
ตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ”
๒) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ
ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติเปนทฤษฎีทอี่ ธิบายวาอํานาจอธิปไตยตั้งอยูบนพื้นฐานของ
“ชาติ” แทนที่จะเปนของ “ปวงชน” หรือ “ราษฎร” โดยใหเหตุผลวาชาติมสี ภาพความเปนจริงที่อยูเ หนือ
ราษฎรซึ่งมีชวี ติ อยูใ นชวงเวลาหนึ่งเทานั้น ชาติเปนนิตบิ คุ คลที่มีชวี ติ จิตใจ ดํารงคงอยูย าวนานกวาราษฎร
ในแตละยุคสมัย ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติเปนทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นจากแนวความคิดของนักปรัชญา
เมธีชาวฝรั่งเศส ดังตอไปนี๕้
ซีเอเยส (Sieyes) กลาววา อํานาจอธิปไตยแบงแยกไมได (indivisible) ผลที่ตามมาคือ ประชาชน
แตละคนไมไดเปนเจาของในสวนหนึ่งของอํานาจอธิปไตย แตกลับมองวาการรวมตัวของประชาชน
ทัง้ หมดในนามของชาติหรือสภาวะชาตินั้นเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย ดังนั้น ในแนวความคิดของ
ซีเอเยส มองวาอํานาจอธิปไตยเปนของชาติไมไดเปนของประชาชน ประชาชนแตละคนไมมสี ทิ ธิใด ๆ
ที่จะเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตย๖
ศาตราจารยดูแวรเช (Duverger) กลาววา ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติสอดคลองกับ
ความปรารถนาของพวกเสรีนิยม ซึ่งตองการใหอํานาจตั้งอยูบนพื้นฐานของการเลือกตั้งและการเปน
ผูแ ทนพรอม ๆ กัน ทั้งนี้เพื่อหลีกหนีระบบอภิชนาธิปไตย และเพื่อยับยั้งมิใหประชาชนใชสทิ ธิเลือกตั้ง
เพื่อใชอํานาจอธิปไตยเสียเอง๗
เพิ่งอาง, น. ๒๐
กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๐ - ๒๑
๕
โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๑
๖
กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๒
๗
กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ , น. ๒๓
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กลาวโดยสรุปทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) ชาติเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไมใชปวงชนหรือราษฎร อํานาจการเลือกตั้งเปนสิ่งที่ชาติ
มอบใหแกราษฎรในฐานะเปนองคกรที่มีหนาที่เลือกผูแทนของชาติ
(๒) ผูแทนแตละคนไมไดเปนผูแทนของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งที่เลือกตนเทานั้น ผูแทน
ทั้งหมดถือเปนผูแทนของชาติ และไมอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง
จากเหตุผลของแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ โดยเฉพาะประเด็นทีว่ า “ผูแทนแตละคน
ไมไดเปนผูแทนของราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งที่เลือกตนเทานั้นผูแทนทั้งหมดถือเปนผูแทน
ของชาติและไมอยูภายใตอาณัติของราษฎรผูเลือกตัง้ ” ประชาชนยอมไมมีสิทธิทจี่ ะใชอํานาจปลด
ผูแ ทนไดโดยตรง ทั้งนี้แนวคิดดังกลาวมองวา ผูแ ทนที่ไดรบั เลือกจากประชาชนนั้นเปนอิสระจากประชาชน
เพราะวาสมาชิกเหลานั้นไดผนั ตัวเองมาเปนผูแ ทนของชาติ ดังนั้นจึงกลาวไดวา ผูแ ทนมีอสิ ระและมีอํานาจ
ของตัวเอง หากประชาชนจะใชสิทธิปลดผูแ ทนออกจากตําแหนงยอมสงผลตอความมั่นคงของประเทศ๘
นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณาทฤษฎีกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่องหลักความชอบดวย
กฎหมาย หลักการจํากัดตนเองของรัฐและหลักนิติรฐั ลวนแตสนับสนุนใหองคกรทางการเมืองทําหนาที่
ในการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐหรือฝายบริหารวามีความชอบธรรมหรือไม ทั้งนี้มาจากฐานความคิด
ที่วา เพื่อใหอํานาจสามารถยับยั้งอํานาจดวยกันไดและเพื่อใหแตละอํานาจอยูใ นกรอบของกฎหมาย
ที่กาํ หนดไว ดังนั้นหากบุคคลใดใชอํานาจรัฐไปในทางที่มชิ อบหรือไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
องคกรทางการเมืองยอมมีสิทธิและสามารถถอดถอนบุคคลนั้นออกจากตําแหนงได
ดังนั้น จากแนวคิดและทฤษฎีท่กี ลาวมาขางตนจึงถือวาเปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่กอ ใหเกิด
กลไกการควบคุมอํานาจของตัวแทนโดยผานองคกรทางการเมืองแทนการใชอํานาจของประชาชน
ซึ่งกลไกดังกลาวนี้เรียกวา “อิมพีชเมนต” (Impeachment)
อิมพีชเมนต (Impeachment) หมายถึง กระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
โดยองคกรทางการเมือง หรือกลไกที่มไี วเพื่อควบคุมการใชอาํ นาจของฝายบริหารประเทศ กลาวคือ
การใชกระบวนการของฝายนิตบิ ัญญัตใิ นการควบคุมการบริหารและการปฏิบตั หิ นาที่ของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการบริหารระดับสูง อันไดแกประมุขแหงรัฐ (ประธานาธิบดี)
รัฐมนตรี ผูพิพากษา ซึ่งเปดโอกาสใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหพนจากตําแหนง
กอนเวลาอันควร เนื่องจากผูนั้นไดกระทําผิด กอใหเกิดความเสียหายรายแรงขณะดํารงตําแหนงหนาที่
โดยไมสามารถปลอยใหดาํ รงตําแหนงตอไปได อันจะนํามาซึ่งภยันตรายตอประเทศชาติและประชาชน๙

กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๕
โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๗
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๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน
จากการศึกษาแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยวาดวยการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนนั้น พบวามีแนวคิดและทฤษฎีดังตอไปนี้ ทีส่ นับสนุนและ
เห็นวาการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองหรือผูแ ทนควรกระทําโดยประชาชนมากกวาผานองคกร
ทางการเมือง ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
๑) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
๑.๑) แนวคิดของจอหน ล็อค (John Locke)
จอหน ล็อค (John Locke) ไดใหความเห็นวา “อํานาจหนาที่ของรัฐบาลไดมาจาก
ความไววางใจ หากรัฐบาลไมสามารถดําเนินนโยบายตามที่ไดรบั ความไววางใจแลว รัฐบาลก็หมดอํานาจ
และการเปนรัฐบาลก็สิน้ สุดลงทันที” จากมุมมองดังกลาวรัฐบาลของล็อคจึงเปนรัฐบาลทีถ่ อดถอนได
เพราะล็อคเชื่อวาประชาชนจะลงมติใหจัดตั้งรัฐบาลในระบอบใดก็ได ตราบทีร่ ัฐบาลยังคงไดรับความ
ไววางใจจากประชาชน แตถา รัฐบาลไมไดรบั ความไววางใจแลว ประชาชนก็สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
เพื่อใหไดรัฐบาลที่สามารถคุมครองสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ๑๐
๑.๒) แนวคิดของฌอง ฌาก รุสโซ ( Jean- Jacques Rousseau)
ฌอง ฌาก รุสโซ ( Jean- Jacques Rousseau) เปนผูใหกําเนิดแนวคิดอํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชนและแนวคิดเจตนารมณรวมกันของสังคม โดยรุสโซ กลาววา “เราแตละคน
มอบรางกายและพลังทั้งหมดที่ตนมี เขาอยูภายใตคําบัญชาสูงสุดของเจตนารมณสวนรวม และ
ในอํานาจรวมกันของเรา เราขอรับสมาชิกแตละคนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งซึง่ จะแบงแยกมิได
ของสังคม” และยังกลาวตอไปอีกวา “สมมติวารัฐประกอบดวยคนหมื่นคน สมาชิกแตละคนของรัฐ
ยอมมีสว นหนึ่งในหมื่นของอํานาจอธิปไตย... เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจอธิปไตยนี้ ตองนับทุกสวนรวมกัน
เขามาทั้งหมด”๑๑
รุสโซไดนําเอาแนวคิดสัญญาประชาคมของจอหน ล็อค มาขยายตอ โดยได
กลาวถึงเจตนารมณรวมกันวา “แตละคนรวมกันสละอํานาจบางประการไปใหแกผูปกครองเพื่อให
ใชอํานาจทําใหสังคมมีความสงบสุข การออกกฎหมายตาง ๆ นั้นก็ตองมาจากเจตนารมณของทุก
คน” รุสโซตองการใหทุกคนมีสว นรวมในการปกครอง แนวคิดนี้เองที่สะทอนถึงหลักประชาธิปไตยทาง
ตรง โดยการปกครองจะใชเสียงสวนมากเปนหลัก แตอยางไรก็ตามรุสโซก็ไมไดละเลยถึงความเห็นสวน
นอยในสังคม จากแนวคิดของรุสโซนี้เองที่ไดกอ ใหเกิดระบบผูแ ทนของประชาชนขึ้น จึงอาจกลาวไดวา
สัญญาประชาคมแบบรุสโซนั้นกอใหเกิดประชาธิปไตยแบบบริสุทธิ์ คือ โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน๑๒
โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๒๙
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน,
๒๕๕๐) , น. ๑๙๐
๑๒
โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๓๐
๑๐
๑๑
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แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง

กลาวโดยสรุปทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) ราษฎรแตละคนมีสิทธิเลือกผูปกครอง
(๒) การมอบอํานาจของราษฎรใหผูแทนนั้น เปนการมอบอํานาจในลักษณะที่
ผูแทนตองอยูในอาณัติของราษฎรผูเลือกตั้ง
(๓) ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเปนทฤษฎีที่สนับสนุนอํานาจของ
ประชาชน โดยประชาชนมีสิทธิใชอํานาจไดตลอดเวลา
๒) แนวคิดประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)
แนวคิดประชาธิปไตยทางตรงมองวาอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดทีใ่ ชในการ
ปกครองประเทศมาจากประชาชน ดังนั้นการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง นาจะมีความเปน
ประชาธิปไตยทีส่ มบูรณแบบทีส่ ุด ซึ่งการปกครองสังคมเพื่อใหสมาชิกอยูรวมกันโดยปกติสุขจะตอง
ถือมติของประชาชนในสังคมเปนใหญ หลักการของประชาธิปไตยทางตรง คือ อํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน จึงกลาวไดวาประชาธิปไตยทางตรงทีส่ มบูรณตองมี
การริเริ่มโดยประชาชน และมีการตัดสินใจขั้นสุดทายโดยประชาชน๑๓
ดังนั้น แนวคิดและทฤษฎีอาํ นาจอธิปไตยเปนของประชาชนและแนวคิดประชาธิปไตย
ทางตรงจึงเปนทีม่ าของการปลดออกจากตําแหนง (Recall) ซึ่งถือเปนกลไกทีใ่ ชเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมการใชอํานาจของผูแทนราษฎรทีเ่ ปดโอกาสใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถทีจ่ ะปลดหรือถอดถอน
ผูแ ทนราษฎรได เพราะถือวาผูแ ทนราษฎรเขาไปทําหนาที่แทนประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตย ดังนั้น
ผูแทนราษฎรจึงตองอยูภายใตการควบคุมของประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้ง
การปลดออกจากตําแหนง (Recall) ๑๔ หมายถึง การเรียกอํานาจคืนโดยการ
ถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนง กลาวคือ กลไกที่ใชในการควบคุมการใชอาํ นาจของผูแ ทนที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชน เนื่องจากผูแทนของประชาชนใชอํานาจในฐานะ “ตัวแทน” โดยมิไดเปนไป
เพื่อหลักการที่ถูกตอง หรือเพื่อผลประโยชนสวนรวมโดยแท ในทางตรงกันขาม กลับเปนการใชอํานาจ
โดยมิชอบ โดยทุจริต หรือเพื่อประโยชนสว นตัวเปนหลัก ประชาชนผูม อี าํ นาจอธิปไตยสามารถเรียกรอง
อํานาจที่ไดรับมอบไปนั้นกลับคืนมาโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนงได๑๕
๒. กรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
การใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงเปนหลักการที่มีบัญญัติไวเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๙๑๖ ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๓๓
ระบบการปลดออกจากตําแหนง (Recall) ไดนาํ มาบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๒๘๕ ในกรณีการใหสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง
๑๕
โปรดดูเพิ่มเติมใน กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, อางแลว เชิงอรรถที่ ๒ น. ๓๖
๑๖
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๙๙ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มอี ยูของสภาผูแทนราษฎร
มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผใู ดกระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจ
ฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณท่ีเปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศกั ดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง และขอใหวฒ
ุ สิ ภา
มีมติใหพนจากตําแหนงได
มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพน จากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอ ย
กวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา”
๑๓
๑๔

๑๒๔
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไดบญ
ั ญัตหิ ลักการดังกลาวไวในมาตรา ๒๔๘ ซึ่งเปน
หลักการที่มีฐานความคิดมาจากหลักการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองโดยองคกรทางการเมือง
(Impeachment) แตเพื่อมิใหขัดตอหลักความเปนผูสวนไดเสียเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เปนองคกรทีม่ ีอํานาจในการไตสวนคํารองขอใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๒ จึงไมไดกําหนดให
ตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. เปนตําแหนงทีถ่ ูกถอดถอนไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๗๐ ดังนั้น จึงตองมีกระบวนการทีม่ ีความแตกตางไปจากกรณีของการถอดถอนออกจาก
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 ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
๒) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน๑๗
๒.๒ เหตุแหงการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
เหตุแหงการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๔๘ มี ๓ กรณี ดังนี้
๑) กระทําการขาดความเที่ยงธรรม
๒) จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๓) มีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียริติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง
๒.๓ มติใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
วุฒิสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยูของ
วุฒิสภาจึงจะมีผลใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
ระบบการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงเปนระบบทีส่ รางขึ้นมาเพื่อใหกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถถูกตรวจสอบไดตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยในเรื่อง
การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ เพื่อเปนหลักประกันใหกรรมการ ป.ป.ช. ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และเปนการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ถกู ไตสวนหรือตรวจสอบตามอํานาจ
หนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๒
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนที่ ๓ การถอดถอนจากตําแหนง มาตรา ๒๗๐ – ๒๗๔ จะเห็นไดวา
มีขอแตกตางกันในสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
เปนหลักการทีบ่ ัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้ นี้เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
๑๗
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แนวคิดและทฤษฎีในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง

๑) บุคคลที่จะถูกถอดถอนออกจากตําแหนง ในกรณีการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐออกจากตําแหนงนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ มิไดบญ
ั ญัติ
ใหรวมถึงตําแหนงกรรมการ ป.ป.ช. ไวดวย แตการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงมีการบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘
๒) เหตุแหงการรองขอใหออกจากตําแหนง ในกรณีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเจาหนาที่ของรัฐมีเหตุแหงการรองขอคือ มีพฤติการณร่าํ รวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่
สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง แตในกรณีการรองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง
มีเหตุแหงการรองขอคือ กระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ
มีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียริติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง
๓) กระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน กลาวคือในกรณีการถอดถอน
ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐออกจากตําแหนง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๗๒ และขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ การถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ตามมาตรา ๒๗๐ ขอ ๑๑๑ - ๑๒๘ ไดบัญญัติกระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน
ไวโดยกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการไตสวนและทํารายงาน
ผลการไตสวนเสนอตอวุฒิสภา แตในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ หาไดบญ
ั ญัตกิ ระบวนการไตสวนและการทํารายงานผลการไตสวน
ไวแตอยางใดไม
๔) มติใหถอดถอน ในกรณีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่ องรัฐนั้น
มติใหถอดถอนใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยูของ
วุฒิสภา แตในกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนง มติใหพนจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
๕) ผลในทางกฎหมาย กลาวคือ ในกรณีการถูกถอดถอนออกจากตําแหนง รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตร ๒๗๔ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่ องรัฐ
พนจากตําแหนงหรือใหออกจากราชการนับแตวนั ที่วฒ
ุ สิ ภามีมติใหถอดถอน และใหตดั สิทธิผนู ้นั ในการ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา ๕ ป และในกรณีทถี่ ูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนงยังถือเปนลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือเปนลักษณะตองหามของผูทีจ่ ะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี หรือเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาสิ้นสุดลง หรือ
ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงซึ่งทําใหรัฐมนตรีทัง้ คณะพนจากตําแหนงไปดวย
หรือเปนลักษณะตองหามของผูทรงคุณวุฒิที่จะไดรับการแตงตั้งเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือเปน
ลักษณะตองหามของผูทีจ่ ะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ แตในกรณีวุฒิสภามีมติใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงมีผลเพียงทําใหกรรมการ ป.ป.ช.
พนจากตําแหนงเทานั้น แตหาไดมีผลทางกฎหมายในประการอื่นแตอยางใดไม
บทสรุป
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ระบบกรณีการใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๘ นั้น มีฐานความคิดมาจากแนวคิด
และทฤษฎีการถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองโดยองคกรทางการเมือง โดยรัฐธรรมนูญไดกาํ หนด
ใหวุฒิสภาเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาใหกรรมการ ป.ป.ช. ที่กระทําการขาดความเที่ยงธรรม
จงใจฝ า ฝ น รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมาย หรื อ มีพ ฤติ ก ารณ ท ีเ่ ป น การเสื ่อ มเสี ย แก เ กี ย รติ ศั ก ดิ ์ข อง
การดํารงตําแหนงอยางรายแรงใหพนจากตําแหนงได แตมิไดบัญญัติถึงกระบวนการในการไตสวน
กรรมการ ป.ป.ช. ทีถ่ ูกรองใหพนจากตําแหนงวาจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการไตสวนอยางไร
ซึ่งถือเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการคนหาความจริง และการที่วุฒิสภาจะนําเอากระบวนการ
ถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามขอบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๖ การถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ มาอนุโลมใชบังคับกับกรณี
การใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงถือวาเปนการนําเอากระบวนการและขั้นตอนทีม่ ีลักษณะ
ใกลเคียงกันมาปรับใชกับกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจง ซึ่งถือเปนหลักการตีความกฎหมาย
ที่มุงจะใหกฎหมายมีผลใชบังคับไดในทางปฏิบัติเทานั้น
อยางไรก็ตามประเด็นทีเ่ ปนปญหาในเชิงวิชาการทีจ่ ะตองอธิบายใหสังคมเกิดความเขาใจคือ
หากวุฒสิ ภาจะกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการสอบขอเท็จจริงโดยใหวุฒิสภาเปนองคกร
ทีม่ ีอํานาจในการสอบขอเท็จจริงตามคํารองขอใหกรรมการ ป.ป.ช. พนจากตําแหนงในขณะเดียวกัน
วุฒิสภาเองก็เปนองคกรทีม่ ีอํานาจในการลงมติใหกรรมการป.ป.ช. พนจากตําแหนงกรณีดังกลาว
จะขัดตอหลักความเปนผูมีสวนไดเสียหรือไม อยางไร และในอนาคตอาจจะตองมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในสวนดังกลาวนีใ้ หมีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการในการไตสวนกรณี
กรรมการ ป.ป.ช. ถูกรองขอใหพนจากตําแหนง ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกการการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักนิติธรรมตามทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ วรรคสองดังกลาวดวย
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คำคม

ศีลธรรมนั้นคือปจจัยแหงสันติภาพ
ศีลธรรมเปนสิ่งจำเปนที่จะตองมีในโลก ถาโลกไมมีศีลธรรม
มันก็คือวินาศ คืออยูเหมือนกับตกนรกทั้งเปนอยูตลอดเวลา
ถามีศีลธรรมมันก็มีความสงบเย็นอยูตลอดเวลา เพราะวาคำวา ศีลธรรม
โดยเนื้อแทนั้น คือปจจัยแหงสันติภาพ พอมีศีลธรรมมันก็มีสันติภาพ
ฉะนั้น เราเพงเล็งที่สันติภาพเปนหลักยึดเปนจุดที่มุงหมาย
อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหลุถึงสันติภาพ นั่นแหละคือศีลธรรม
เรื่องเศรษฐกิจในบานในเมืองในโลกนี้ ถาเราทำมันดี
ทำมันถูกตอง (อยางมีศีลธรรม) เปนเศรษฐกิจที่ถูกตองแลว
เศรษฐกิจนี้ก็เปนปจจัยแหงสันติภาพ แตที่เราทำกับมันไมถูกตอง
ทำกับมันดวยอวิชชา ดวยความโงแลว เศรษฐกิจนี้มันก็เปน
ปจจัยแหงความคดโกง เดี๋ยวนี้เขาใชเศรษฐกิจนี้คดโกงผูอื่น
เอาเปรียบผูอื่น บีบคั้นผูอ่นื ระหวางบุคคลก็มี ระหวางหมูคณะก็มี
ระหวางประเทศชาติก็มี เศรษฐกิจมันก็เปนปจจัยแหงนรก
ความทุกขแหงวิกฤติการณไปเสีย
(ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ แสงทอง น. ๓๑)
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การกันผูตองหาไวเปนพยาน
โดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย
๑. ความนำ

การดำเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา (Accusatorial System) นัน้ ไดวางหลักการในการดำเนิน
คดีอาญาออกเปน ๒ หลักการ ดวยกัน คือ หลักการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle)
กลาวคือ กรณีทปี่ รากฏพยานหลักฐานวามีการกระทำผิดและปรากฏผูกระทำความผิด เจาพนักงาน
จะต อ งดำเนิน การสอบสวนและฟ อ งร อ งคดี ต อ ไป และหลั ก การดำเนิ น คดี อ าญาตามดุ ล พิ นิ จ
(Opportunity Principle) กลาวคือ แมจะปรากฏวามีการกระทำความผิดและมีผูกระทำความผิด
เจ า พนัก งานอาจจะไมส อบสวนดำเนิ น คดี กั บ ผู ก ระทำผิ ด ก็ ไ ด หรื อ เมื ่อ สอบสวนแล ว ปรากฏมี
ผูก ระทำความผิด เจาพนักงานอาจจะไมฟองรองคดีก็ไดหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งเปนการเปดโอกาส
ให เ จ า พนัก งานสามารถใช ดุ ล พิ นิ จ ในการดำเนิ น คดี ไ ด อ ยา งกว า งขวาง อัน ก อ ให เ กิ ด หลั ก
ในเรื่องการเจรจาเพื่อตอรองกับผูตองหาดวยการกันผูรวมกระทำผิดไวเปนพยานในคดีบางประเภท
ทีม่ ีความจำเปนทางพยานหลักฐาน โดยทีเ่ จาพนักงานจะใหหลักประกันแกผูตองหาวา จะไมฟองรอง
หรือไมนำคำใหการนั้นมาใชพสิ ูจนความผิดของพยานในภายหลัง ทัง้ นี้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรืออำนาจตามหลักการดำเนินคดีอาญาตามดุลพินิจดังกลาว๑
สำหรับการกันผูต องหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีในสวนของประเทศไทยนั้น ไดมีมา
เปนระยะเวลานานแลว ประกอบกับไดมีการนำมาใชเปนหลักปฏิบตั ใิ นกรณีท่มี พี ยานหลักฐานนอย หรือ
แทบไมมีพยานหลักฐานเพียงพอสำหรับที่จะลงโทษจำเลยได ซึ่งคำวา “การกันผูตองหาไวเปนพยาน” นัน้
นอกจากการดำเนินคดีอาญาทัว่ ไปดังกลาวแลวในการดำเนินคดีทเี่ กี่ยวของกับการทุจริตยังไดมี
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ในการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔๒ ใชบังคับเปนการเฉพาะ
อีก ดว ย ดังนั้น เพื่อใหผอู านไดมีความรูความเขาใจถึงหลักการในการกันผูตองหาไวเปนพยาน
สุชิน ตางงาม, การกันผูรวมกระทำผิดเปนพยาน, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร), ๒๕๒๙, บทคัดยอ หนา ๑.
๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๐ ก หนา ๒๕ โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔.
๑
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โดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา และตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวของศาล มุมสะทอนความคิด
นิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย”
๒. การกันผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา
การกันผูต องหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา โดยหลักการแลวมิไดมีการ
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยชัดแจงแตประการใด แตในทางปฏิบัติ
ที่ผานมานั้นมักจะกระทำไดในชั้นพนักงานสอบสวน หรือชั้นพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ดังนี้
๒.๑ การกันผูตองหาไวเปนพยานในชั้นพนักงานสอบสวน
การกันผูต องหาเปนพยานในชั้นพนักงานสอบสวนนี้ เปนวิธีการแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๘
บทที่ ๗ วาดวยการกันผูตอ งหาเปนพยานบางคดี และหนังสือสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๑(ป)/๑๒๔
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ

ในคดีท่มี ีเหตุพเิ ศษ คดีมคี วามยุงยากสลับซับซอน คดีทมี่ คี วามรายแรงและคนจำนวนมาก
พากันเกรงกลัว หรือคดีซ่งึ พนักงานสอบสวนไดพยายามรวบรวมพยานหลักฐานอยางเต็มความสามารถ
แลวแตไมทำใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้น พนักงานสอบสวนอาจพิจารณากันผูตองหาซึ่งไดรวม
กระทำผิดดวยกันคนใดคนหนึ่งเปนพยาน โดยใหช้แี จงเหตุผลแหงความจำเปนตามรูปคดีเสนอตอหัวหนา
พนักงานสอบสวนแหงทองที่หรือหัวหนาพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเปนผูสั่ง เวนแตคดีที่มีลักษณะ
เปน คดี อ ุก ฉกรรจ ให เ สนอผูบ ัง คั บ การขึ ้น ไปเป น ผู สั ่ง ถ า เป น ความผิ ด เกี ่ย วกั บ ความมั ่น คง
แหงราชอาณาจักรและความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเปนคอมมิวนิสตใหเสนอสำนักงานตำรวจแหงชาติ
เปนผูพิจารณาสั่ง
เมื่อไดรบั อนุญาตใหกนั ผูตอ งหาเปนพยานแลว ใหมีความเห็นสั่งไมฟอ งผูตอ งหานั้นเสนอตอ
พนักงานอัยการ พนักงานอัยการอาจมีคำสั่งใหฟองและใหสงตัวไปฟองโดยไมกันเปนพยานก็ได
ขอสังเกต
จากระเบีย บดั ง กลา วจะพิ จ ารณาเห็ น ได ว า การกั น ผู ต อ งหาไว เ ป น พยานในชั ้น
พนักงานสอบสวนไมมผี ลเปนการผูกมัดพนักงานอัยการ เพราะอำนาจในการสั่งคดีอาญาโดยแทจริงนั้น
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เปนอำนาจของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓๓
๒.๒ การกันผูต อ งหาไวเปนพยานในชัน้ พนักงานอัยการ
การกั น ผู ต อ งหาไว เ ป น พยานในชั ้น พนั ก งานอั ย การ เป น การใช ดุ ล พิ นิ จ สั ่ง ไม ฟ อ ง
ตามหลักการดำเนินคดีตามดุลพินิจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓
นอกจากนี้ยังอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗๙ และขอ ๘๐ โดยมีสาระสำคัญ คือ
ในกรณี ท ีพ่ นั ก งานสอบสวนกั น ผู ต อ งหาซึ ่ง ได ร ว มกระทำผิ ด ด ว ยกั น คนใดคนหนึ ่ง
เปนพยาน ใหพนักงานอัยการพิจารณาโดยคำนึงวาถาไมกันผูตองหาคนใดคนหนึ่งเปนพยานแลว
พยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอแกการที่จะดำเนินคดีกับผูตองหาทั้งหมดนั้นไดหรือไม และอาจแสวงหา
พยานหลักฐานอื่นแทนเพื่อใหเพียงพอแกการที่จะดำเนินคดีกับผูตองหาทั้งหมดนั้นไดหรือไม รวมทั้ง
ความคาดหมายในการที่ผูนั้นจะเบิกความเปนประโยชนในการพิจารณาหรือไมดวย
ทั้งนี้ เมื่อพนักงานอัยการไดวินิจฉัยตามหลักเกณฑดังกลาวแลว และพนักงานอัยการ
เห็นควรกันผูตองหาคนใดคนหนึ่งเปนพยาน ใหพนักงานอัยการออกคำสั่งไมฟองผูตองหานั้น แลวให
พนักงานอัยการสั่งใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนถอยคำผูทกี่ ันไวเปนพยานนั้นเปนพยาน
ประกอบสำนวนตอไป
๓. การกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การกันบุคคลหรือผูกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผูถกู กลาวหา
ไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๖๔
อันเปนมาตรการในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกบั เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูถกู กลาวหาวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ บัญญัติวา
“เมื่อไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวไวในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่มี ีความเห็นควรสั่งไมฟอ ง ใหออกคำสั่งไมฟอ ง แตถา ไมเห็นชอบดวย ก็ใหส่งั ฟอง และแจงใหพนักงานสอบสวน
สงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง
ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอำนาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นสมควร ใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไป
(ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง และจัดการหรือสั่งการใหเปนไปตามนั้น....”.
๔
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๓/๖ บัญญัติวา
“บุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใดซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการกระทำความผิดกับเจาหนาทีข่ องรัฐซึ่งเปนผูถูกกลาวหารายอื่น
หากไดใหถอยคำ หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสำคัญในการที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำผิด
ของเจาหนาที่ของรัฐรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผูน้นั ไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีกไ็ ด ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด”.
๓
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กระทำความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุคคลผูกระทำการทุจริตที่เปนตัวการสำคัญ โดยมีสาระสำคัญ คือ
บุค คลทีจ่ ะได รั บ การกั น เปน “พยาน” หมายถึ ง บุ ค คลผู ซึ ่ง ยัง มิไ ด ถู ก แจ ง ข อ กล า วหา
หรือผูถกู กลาวหารายใดที่ไดใหถอ ยคำ หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนสาระสำคัญในการที่จะใชเปน
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำความผิดของเจาหนาทีข่ องรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดกนั ไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
โดยบุคคลหรือผูถูกกลาวหาที่อาจถูกกันไวเปนพยาน นั้น ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ดวย
(๑) เปนผูท รี่ ูเห็นเหตุการณและมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนรวมในการกระทำผิดกับเจาหนาที่
ของรัฐที่อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือระหวางการดำเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานกอนการไตสวนขอเท็จจริง หรือระหวางการไตสวนขอเท็จจริง

(๒) เปนผูท ไ่ี ดใหถอ ยคำอันเปนประโยชนตอ การตรวจสอบขอเท็จจริง หรือการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน และการไตสวนขอเท็จจริง หรือใหถอยคำ หรือแจงเบาะแส หรือขอมูล
อันเปนสาระสำคัญจนสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำผิดของเจาหนาที่
ของรัฐรายอื่นที่เปนตัวการสำคัญนั้น
(๓) เปนผูท เี่ ต็มใจทีจ่ ะใหถอยคำ หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตาม (๒) และรับรองวาจะไป
เบิกความเปนพยานในชั้นศาลตามที่ใหการหรือใหถอยคำไว
ทั้งนี้ เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหารายใดเปนพยานแลว
ยอมถือวาบุคคลหรือผูถ ูกกลาวหานัน้ อยูใ นฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีทไี่ ดรับไว
พิ จ ารณานั ้น และอาจได รั บ การคุ ม ครองหรื อ จั ด ให มี ม าตรการคุ ม ครองช ว ยเหลื อ ตามกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยการนั้นสำหรับบุคคลเหลานั้นดวย
โดยในกรณีท ีพ่ ยานดั ง กลา วไมไ ปเบิ ก ความหรื อ ไปเบิ ก ความแต ไ ม เ ป น ไปตามทีใ่ ห ก าร
หรือใหถอยคำไว หรือไปเบิกความเปนพยานแตไมเปนประโยชนในการพิจาณาหรือเปนปฏิปกษ
ยอมไมไดรับการกันไวเปนพยานและใหการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาเปนพยานสิ้นสุดลง
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๔. การรับฟงคำเบิกความของผูรวมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยาน
ผูรวมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานนี้ เปนพยานซึ่งนาจะพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์
ของจำเลยไดประการหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖๕ และไมเขาขอหาม
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ ซึ่งกำหนดหามมิใหโจทกอา งจำเลยเปนพยาน
เนือ่ งจากผูร วมกระทำผิดซึ่งถูกกันไวเปนพยานนั้นจะไมถูกดำเนินคดีเปนจำเลยดวย ประกอบกับไมมี
กฎหมายใดกำหนดขอหามในการรับฟงพยานประเภทนี้แตอยางใด โจทกจงึ สามารถอางผูรว มกระทำผิด
ซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีเพื่อเปนพยานในคดีได และยอมรับฟงพยานเชนวานี้ได๖
สำหรับการชั่งน้ำหนักพยานลักษณะนี้ เดิมศาลฎีกาไดวินิจฉัยวางบรรทัดฐานวา พยานผูรวม
กระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานซึ่งสามารถรับฟงไดนี้ โดยลำพังยังไมมีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่
จะลงโทษจำเลยในคดีอาญาได แตโจทกจะตองมีพยานประกอบดวยจึงจะฟงลงโทษจำเลยได๗
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการเพิ่มความในมาตรา ๒๒๗/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานซัดทอดวา “ในการวินิจฉัยน้ำหนัก.... พยานซัดทอด....
ศาลจะตองกระทำดวยความระมัดระวัง และไมควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษ
จำเลย เวนแตจะมีเหตุผลอันหนักแนน มีพฤติการณพิเศษแหงคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่น
มาสนับสนุน....”
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวไดเพิ่มเติมเงื่อนไขในการทีจ่ ะทำใหพยานซัดทอดมีน้ำหนักนาเชื่อถือ
พอทีจ่ ะลงโทษจำเลยไดอีก ๒ เงื่อนไขดวยกัน กลาวคือ พยานซัดทอดนั้นมีเหตุผลหนักแนน
หรือมีพฤติการณพิเศษแหงคดี ซึ่งหมายความวา คดีท่มี พี ยานซัดทอดอยางเดียวโดยไมมพี ยานประกอบ
แตถาพยานนั้นมีเหตุผลหนักแนน หรือมีพฤติการณพิเศษ ศาลก็อาจรับฟงได คำวามีเหตุผลหนักแนน
นาจะหมายถึง พยานเบิกความข อเท็จจริงเชื่อมโยงสมเหตุสมผลเปนพิเศษ และไมมีทีทาวาจะ
แกลงปรักปรำจำเลย สวนพฤติการณพิเศษ นาจะหมายถึง พฤติการณแหงคดีมีลักษณะพิเศษ เชน
ประจักษพยานคนอืน่ ไมอาจตามตัวมาเปนพยานได และนาเชื่อวาจำเลยขมขูพยานหรือขัดขวาง
การนำพยานมาสืบ สวนพยานประกอบนั้น มีคำอธิบายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๗/๑ วรรคสอง วา พยานประกอบตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พยานหลักฐานอืน่ ทีร่ ับฟงได
และมีแหลงที่มาเปนอิสระตางหากจากพยานหลักฐานที่ตองการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะตอง
มีคุณคาเชิงพิสูจนที่สามารถสนับสนุนใหพยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความนาเชื่อถือมากขึ้นดวย๘
ขอสังเกต
อยางไรก็ดี การกันผูต องหาเปนพยานตองไมใชวิธีการทีต่ องหามตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ กลาวคือ ตองไมใชวธิ กี ารจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขูเ ข็ญ หลอกลวง
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
เข็ ม ชั ย ชุ ติ ว งศ , คำอธิ บ ายกฎหมายลั ก ษณะพยานหลั ก ฐาน, กรุ ง เทพฯ : สำนั ก พิ ม พ นิ ติ บ รรณการ, ๒๕๕๑
หนา ๒๘๘ – ๒๙๒.
๕
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หรือโดยไมชอบประการอื่น ซึง่ จะมีผลทำใหคำเบิกความพยานนี้ตองหามรับฟงเนื่องจากเปน
พยานหลักฐานที่เกิดจากการกระทำอันมิชอบดวยกฎหมาย เชน การใชวธิ ยี ่ืนขอเสนอขอความรวมมือ
จากผูก ระทำผิดวา ถายอมชวยเหลือใหการเปนประโยชนแลว จะไมดำเนินคดีอาญา๙ เปนตน
แตคำเบิกความของผูร วมกระทำผิดซึ่งไดถูกกันไวเปนพยานซึ่งไมตองหามรับฟงนั้น จะตองเปนเรื่องที่
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเห็นความจำเปนและประโยชนจากถอยคำของผูตองหาบางคน
จึงมีคำสั่งไมฟองและใหสอบสวนเปนพยานในคดีแทน๑๐

๕. บทส่ ง ท้ า ย

การแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดโดยการกันผูรวมกระทำผิด
ดวยกันไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดี นั้นถือไดวา เปนเสมือนดาบสองคม โดยเหตุท่เี ปนวิธกี ารที่ใชบคุ คล
ผูกระทำผิดเปนพยานหลักฐานในการนำไปสูการลงโทษผูกระทำความผิดรายอื่นที่เปนตัวการสำคัญได
แตในขณะเดียวกันบุคคลทีถ่ ูกกันไวเปนพยานเหลานี้ ก็เปนผูรวมกระทำผิดเชนเดียวกับผูกระทำผิด
รายอื่น เมื่อกันไวเปนพยานแลวก็เทากับปลอยใหผกู ระทำผิดไมตอ งรับโทษ ดังนั้น การใชวธิ กี ารกันตัว
ผูตองหาไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีจึงตองกระทำเทาที่จำเปนและดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง
เทานั้น กลาวคือ การกันผูตองหาไวเปนพยานนั้น จะตองมีพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ หรืออาศัย
ถอยคำพยานประเภทนี้เพื่อสืบสวนสอบสวนใหไดพยานหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้การกันผูตอ งหา
ไวเปนพยานนั้น จะตองมิไดเกิดจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา หลอกลวง ขูเ ข็ญ หรือโดยมิชอบประการอื่น
มิฉะนั้นแลวการกันผูตองหาไวเปนพยานจะไมเกิดประโยชนแตอยางใด

เทียบเคียง คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๘๓๘/๒๕๔๔ ซึ่งวินิจฉัยวา “เจาหนาทีต่ ำรวจจับผูครอบครองยาเสพติดไดแลว
บอกกับผูถ ูกจับวา ใหพาไปลอซื้อลอจับคนขายแลวจะไมดำเนินคดีกับผูจับ ทัง้ คำใหการซัดทอดของผูถูกจับในชั้นสอบสวนก็ดี
ทัง้ คำเบิกความในชั้นศาลก็ดี ทัง้ การพาเจาหนาที่ไปลอซื้อก็ดี เปนพยานหลักฐานทีเ่ กิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญาโดยไมชอบ
จึงตองหามรับฟง”.
๑๐
อางแลวเชิงอรรถที่ ๘ หนา ๒๘๘.
๙
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม

๑. บทนำ

ในสภาพสังคมปจจุบันการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในดานตาง ๆ ทีม่ ีลักษณะอันกอ
ใหเกิดผลกระทบตอบุคคลหรือชุมชนทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพนั้น
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ เปนผลมาจากปญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
และความตองการปจจัยตาง ๆ ในการดำรงชีวติ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีเ่ พิ่มมากขึ้น และหากไมมีการบริหารจัดการ
ทีเ่ หมาะสมแลว ยอมกอใหเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได โดยอาจเปนคดีสิ่งแวดลอมทีเ่ ปน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง แลวแตกรณี โดยขึ้นอยูก ับลักษณะของความขัดแยงทีเ่ กิดขึ้นและ
คูกรณีท่ีเกี่ยวของ ซึ่งการชี้ขาดขอพิพาทในเรื่องดังกลาวจำเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยองคกรที่มีความรู
และมีความเชีย่ วชาญดานคดีส่งิ แวดลอมเปนการเฉพาะ และปจจุบนั หนวยงานดานยุตธิ รรมไดมีการจัดตั้ง
“แผนกคดีสิ่งแวดลอม” (Green Bench) ซึ่งเปนแผนกคดีชำนัญพิเศษขึ้นในศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง เพื่ออำนวยความยุตธิ รรมดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาประโยชน
สาธารณะและคุมครองสิทธิของบุคคลในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปน
สมบัตริ ว มกันของมวลมนุษยชาติ คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง
“การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” ในศาลยุติธรรมและในศาลปกครอง และขอควรพิจารณา
ที่สำคัญ ดังนี้
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๒. ลักษณะคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

“คดี สิ่ ง แวดล อ ม” หมายถึง คดีที่มีขอพิพาทจากการกระทำที่ ล ะเมิดต อกฎหมาย
หรือไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายทำใหเกิดความเสียหายตอสิง่ แวดลอมและประชาชน อันมีลกั ษณะทีก่ อ ใหเกิด
ความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ปนสาธารณสมบัตขิ องคนทัว่ ไป มีผลกระทบตอความเปนอยูข อง
คนในสังคมจำนวนมาก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และบางกรณีอาจมีผลทางการเมืองดวย
ซึง่ การดำเนินการพิจารณาขอพิพาททีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดลอมตองใชผเู ชีย่ วชาญในการพิสจู นความเสียหาย
และตองมีวิธีการแกไขเยียวยาที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ๑ ซึ่งเห็นไดจากตัวอยางของคดีสิ่งแวดลอม
ไดแก กรณีเรือน้ำตาลลมในแมน้ำเจาพระยา กรณีการใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ทีแ่ มเมาะ จังหวัดลำปาง ซึง่ สงผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน กรณีโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ำเสีย
ลงสูแ มนำ้ ลำคลอง กรณีไฟไหมสารเคมีทท่ี า เรือคลองเตย และกรณีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ เปนตน
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมจึงไดเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากคดีสงิ่ แวดลอมเปนคดี
ที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในวงกวาง จำเปนจะตองมีองคกรชี้ขาดขอพิพาท
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีวธิ พี จิ ารณาคดีทเี่ หมาะสมเพือ่ เยียวยาความเสียหายอยางรวดเร็วและทันทวงที
ซึง่ หลายประเทศไดมกี ารจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมขึน้ เพือ่ เปนองคกรพิเศษทำหนาทีใ่ นการชีข้ าดขอพิพาท
สิง่ แวดลอมเปนการเฉพาะ หรือในบางประเทศอาจไมมกี ารจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมแตไดจดั ตัง้ องคกรผูท ำ
หนาที่ชี้ขาดขอพิพาทสิ่งแวดลอมในรูปของคณะกรรมการ ตัวอยางเชน ศาลสิ่งแวดลอมของนิวซีแลนด
ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดการทรัพยากร ค.ศ. ๑๙๙๑ เพื่อรับเรื่องรองเรียนและรับอุทธรณ
ขอพิพาทเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม ถือเปนสถาบันผูช ำนาญการพิเศษ ทีค่ คู วามสามารถดำเนินคดีดว ยตนเอง
หรือแตงตั้งทนายความเขาดำเนินคดี หรือมอบอำนาจใหบุคคลอื่นที่ไมใชทนายความเขาดำเนินคดี
แทนได นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคูมือแนะนำกฎหมายทรัพยากรและคูมือแนะนำศาลสิ่งแวดลอม
แกประชาชนเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการดำเนินคดีสิ่งแวดลอมอยางเต็มที่ ๒
หรือการดำเนินคดีสงิ่ แวดลอมในประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ ไมมกี ารจัดตัง้ ศาลสิง่ แวดลอมไวเปนการเฉพาะ
ดังนั้น การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมจึงกระทำเชนเดียวกับคดีทั่ว ๆ ไป ยกเวนในบางมลรัฐ เชนมลรัฐ
Vermont ที่มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมขึ้น หรือการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมของประเทศสวีเดน
เพือ่ พิจารณาขอพิพาททีเ่ กีย่ วของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม หรือการจัดตัง้ คณะกรรมการ
อุ ท ธรณ ท างสิ่ ง แวดล อ มและคณะกรรมการอุ ท ธรณ เ กี่ ย วกั บ การคุ ม ครองธรรมชาติ ข องประเทศ
เดนมารก เปนตน
สำหรับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในประเทศไทยนั้นมีความเปนมาที่เกี่ยวของกับองคกร
ศาลแบงไดเปน ๒ ระยะ คือ ในระยะแรกกอนมีการจัดตั้งศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมทั้งปวงไมวาจะเปน
สุนีย มัลลิกะมาลย, “การวิเคราะหคดีสิ่งแวดลอม”, วารสารวิจัย, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๔๘,
หนา ๑ – ๑๕.
๒
คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, “การระงับขอพิพาททางสิ่งแวดลอม : เก็บตกบทเรียนบางเรื่องจากนิวซีแลนดและฝรั่งเศส”,
สืบคนขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th/semi/semi7.html.
๑

๑๓๖

p135-146.indd 136

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

1/27/2012 12:43:23 PM

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรมแตเพียงองคกรเดียว
ตอมาเมือ่ มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ องคกรที่มีอำนาจชี้ขาดขอพิพาทสิ่งแวดลอมจึงมีท้งั ศาลยุตธิ รรมและศาลปกครอง
โดยศาลยุติ ธ รรมจะมีอ ำนาจในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี สิ ่ง แวดล อ มเฉพาะในส ว นของคดี แ พ ง
ทีเ่ อกชนกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และคดีอาญาทีม่ ีการฝาฝนบทบัญญัติทมี่ ีบทลงโทษ
เชน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัตสิ งวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน และศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีสิ่งแวดลอม
เฉพาะในคดีปกครอง

๓. การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในศาลยุติธรรม

ในอดีตคดีสงิ่ แวดลอมทีเ่ ขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมนั้นมีไมมากนัก ตอมาเมื่อ
ประชาชนเริ่มตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ไดบญ
ั ญัตริ บั รองสิทธิของชุมชน
ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ในการจัดการบำรุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม รวมทัง้ ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยัง่ ยืน และรับรองสิทธิของบุคคล
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หรือชุมชนในการดำรงชีพอยูไ ดอยางปกติและตอเนือ่ งในสิง่ แวดลอมทีจ่ ะไมกอ ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตเอาไว คดีสิ่งแวดลอมที่เขาสูการพิจารณาของศาลยุติธรรมจึงมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวยังมีขอจำกัดในดานกฎหมายและความรู
ความเขาใจของผูเ กีย่ วของ อีกทัง้ ลักษณะของคดีสงิ่ แวดลอมมีความซับซอนและหลากหลาย จึงเปนทีม่ า
ของการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลยุติธรรมในเวลาตอมา
แผนกคดีสิ่งแวดลอม การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมซึ่งเปนแผนกคดีชำนัญพิเศษนั้น
เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นในศาลฎีกากอนเพื่อใหคำพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมของศาลฎีกาเปนบรรทัดฐาน
เปนไปตามมาตรฐานสากล ไมลกั ลัน่ และเปนไปในแนวทางเดียวกันทุกชัน้ ศาล จากนัน้ จึงไดมกี ารขยาย
แผนกคดีสิ่งแวดลอมไปสูศาลอุทธรณ และศาลชั้นตนตามลำดับ โดยการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอม
ในศาลฎีกามีทมี่ าจากการประชุมรวมกันระหวางผูแ ทนศาลฎีกาของประเทศตาง ๆ ในภูมภิ าคลุม แมนำ้ โขง
ณ สำนักงานแผนงานสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งที่ประชุม
ไดยอมรับในถอยแถลงรวมกัน ที่เรียกวา “Bangkok Statement” อันมีวัตถุประสงคที่จะรวมมือกัน
ในการพัฒนาบุคคลากรทางดานกฎหมายสิ่งแวดลอมทั้งในระดับภูมิภาคและในระหวางประเทศ
ประธานศาลฎีกาในขณะนั้นจึงเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกาตามคำสั่ง
ศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๗ ซึง่ คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมไดมมี ติใหมกี ารจัดตัง้ แผนกคดีสงิ่ แวดลอม
ขึ้นอยางเปนทางการในศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยแผนกคดีสิ่งแวดลอมดังกลาว
ประกอบไปดวย ประธานแผนก เลขานุการแผนก และองคคณะผูพิพากษาในศาลฎีกาที่มีความรู
ความชำนาญทางดานกฎหมายสิ่งแวดลอม จำนวน ๘ คน แผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกานั้นจะมี
อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีสงิ่ แวดลอมทัง้ ในคดีแพงและคดีอาญา โดยมีอำนาจในการวินจิ ฉัย
ทั้งในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีสิ่งแวดลอมทุกเรื่องจะเขาสู
การพิจาณาของที่ประชุมแผนกคดีสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ คดีสิ่งแวดลอมที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลฎีกาดังกลาวนั้น หมายถึง คดีอาญาและคดีแพงที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามกลุมกฎหมายสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ รวมทั้งคดีที่ประธาน
ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดใหเปนคดีสิ่งแวดลอม ตามคำสั่งศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๗๓ โดยมีแนวทาง
ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมในลักษณะบูรณาการ เนนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก มีผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมเขามาชวยเหลือดานขอเท็จจริงแกศาล และหากการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมเปนผล
ศาลจะคนหาความจริงโดยการเดินเผชิญสืบ ซึ่งเปนวิธีการที่จะทำใหเกิดความชัดเจนในขอเท็จจริง
เพราะปญหาสิง่ แวดลอมบางเรือ่ งไมสามารถพิจารณาไดจากพยานเอกสาร หรือพยานบุคคล แตเปนเรือ่ ง
ทีต่ อ งประจักษดว ยสายตาตนเอง เชน ปญหาในเรือ่ งกลิน่ ปญหาสภาพน้ำทีเ่ นาเสีย อีกทัง้ การใชดลุ พินจิ
ในคดีสิ่งแวดลอมศาลจะคำนึงถึงสิทธิของประชาชนที่ไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญเปนหลัก
สืบคนขอมูลจากแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลฎีกา www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/index.
php?base=26.
๓
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หลังจากทีไ่ ดมีการวางหลักกฎหมายและหลักวิธีพิจารณาในศาลฎีกาแลว ตอมาไดมี
การจัดตั้งแผนกคดีสิง่ แวดลอมในขึ้นในศาลอุทธรณ ภาค ๑ ถึง ภาค ๙ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี
สิง่ แวดลอมทีข่ ึ้นสูศ าลอุทธรณในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ และตอมาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมไดมปี ระกาศจัดตัง้ แผนกคดีสง่ิ แวดลอมขึน้ ในศาลแพง ซึง่ เปนศาลชัน้ ตน
เปนแหงแรกแลว โดยเปนการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมตาม
คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาทัง้ คดีสิ่งแวดลอมทีเ่ กิดขึ้นในเขตศาลแพง และคดีสิ่งแวดลอมทีเ่ กิดขึ้นนอกเขต
ศาลแพงทีม่ ีความยุง ยากซับซอนและศาลแพงไดรับไวพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ในศาลแพงไดเปดทำการตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา
สำหรับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีส่งิ แวดลอม ลงวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๔๔ นั้น มีสาระสำคัญดังนี้
“คดีสิ่งแวดลอม” หมายถึง คดีแพงทีก่ ารกระทำตามคำฟองกอใหเกิดความเสียหาย
แกโจทกอันเนื่องมาจากการทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของชุมชน
หรือระบบนิเวศ คดีแพงทีโ่ จทกมีคำขอใหจำเลยกระทำการหรืองดเวนกระทำการเพื่อคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน คดีแพงที่โจทกมคี ำขอใหจำเลยชดใชคา สินไหมทดแทน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก วันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔.
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หรือคาเสียหายเพือ่ ขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ หรือฟน ฟูสภาพแวดลอม หรือเพือ่ มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสียไป คดีแพงที่มีคำขอใหจำเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ
อนามัย หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก อันเกิดจากมลพิษที่จำเลยเปนผูกอหรือตองรับผิด คดีสิ่งแวดลอม
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือมลพิษ
สิทธิที่จะฟองคดีสิ่งแวดลอมใหคำนึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิทธิที่จะดำรงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเนื่อง
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และศาลพึงพิจารณาวาบุคคลทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยูใ นชุมชนหรือบริเวณ
ทีม่ กี ารทำลาย หรือทำใหเสือ่ มสภาพซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดลอมโดยผิดกฎหมายไดถกู โตแยง
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแลว และอาจขอใหศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหผูกระทำการ
ดังกลาวระงับ หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมได
ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมศาลพึงใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนหลัก และศาล
พึงซักถามพยานเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองไดตามที่เห็นสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริง
ที่สมบูรณ และศาลพึงนำวิธีพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เชน การแตงตั้ง
ผูเ ชีย่ วชาญ การเดินเผชิญสืบ การสืบพยานไวลว งหนา หรือวิธกี ารชัว่ คราวกอนพิพากษามาใชใหมากขึน้
รวมทัง้ ควรขอใหผเู ชีย่ วชาญหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหความเห็นหรือดำเนินการอยางหนึง่ อยางใดเพือ่
ประกอบการพิจารณา
กรณีที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อปองกัน คุมครองรักษาหรือ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ ศาลควรคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศ ประโยชนของสาธารณะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต
หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล สิทธิในสิ่งแวดลอมของชนรุนหลัง และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน อนึ่ง
ในกรณีมีปญหาวาคดีใดเปนคดีสิ่งแวดลอมหรือไม ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือ ผูพิพากษา
หัวหนาศาล แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย

๔. การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในศาลปกครอง

นับแตศาลปกครองไดเปดทำการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนมา ปริมาณคดีปกครองที่ตอง
ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเรงดวนใหทันตอการแกไขเยียวยาความเสียหายแกคูกรณีและเพื่อ
ประโยชนในการบริหารราชการแผนดินนัน้ มีเปนจำนวนมาก เชน คดีเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม ซึง่ คดีดงั กลาว
หากตองดำเนินการตามขัน้ ตอนและมีผรู บั ผิดชอบเชนเดียวกับคดีทวั่ ไปแลวอาจเปนผลใหการพิจารณา
พิพากษาคดีที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและตองดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเรงดวน
มีความลาชา ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงไดออกประกาศลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จัดตั้งแผนก
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คดีสิง่ แวดลอมขึ้นในศาลปกครองสูงสุด และในศาลปกครองชั้นตน ทัง้ ออกคำแนะนำของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
เกีย่ วกับสิง่ แวดลอมโดยเฉพาะ เพือ่ ชวยลดและเรงรัดขัน้ ตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาและงานธุรการคดี
เพื่อใหคดีแลวเสร็จโดยเร็ว ทันตอการปองกันผลกระทบและตอการแกไขเยียวยาความเสียหายของ
คูกรณี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดใหประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองมีอำนาจออกประกาศจัดตั้งแผนกคดีขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตนได
แผนกคดีสิ่งแวดลอม เปนแผนกคดีลำดับแรกทีม่ ีการจัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและ
ศาลปกครองชั้นตน เปดทำการพรอมกันทัว่ ประเทศในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เปนตนมา มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กลาวคือ คดีทฟี่ องวาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจ า หน า ทีข่ องรั ฐ ผู ม ีอ ำนาจหน า ทีต่ ามกฎหมายในการบริ ห ารจั ด การสิ ่ง แวดล อ มอัน เป น อำนาจ
ทางปกครอง ใชอำนาจนั้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือละเลยลาชาในการปฏิบตั ติ ามหนาที่ท่ีกฎหมาย
กำหนดไวกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมหรือสงผลกระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคล
แผนกคดีสิง่ แวดลอม ประกอบดวย องคคณะและตุลาการผูแถลงคดีทมี่ ีความเชี่ยวชาญ
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และมีตุลาการหัวหนาแผนกคดีสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบงาน
ของแผนก วิธีพิจารณาคดีใชระบบไตสวน มีการแยกคดีสิ่งแวดลอมออกจากคดีปกครองทัว่ ไป
และกำหนดหมายเลขคดีแยกตางหาก ใชอักษรยอวา “ส” เชน คดีหมายเลขดำที่ ส.๑/๒๕๕๔”
เพื่อความรวดเร็วและเหมาะสมกับลักษณะของคดีท่มี ีผลกระทบตอสวนรวม มีเจาหนาที่คอยใหคำปรึกษา
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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แนะนำการฟองคดีและการเขียนคำฟองใหแกประชาชน และหากคำฟองเปนขอพิพาทเรงดวนจะมีการ
ไตสวนขอเท็จจริงเพื่อมีคำสั่งรับคำฟองไวพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ บุคคลผูไดรับ
ความเสียหายสามารถเขียนคำฟองดวยตนเองและยื่นตอศาลไดโดยตรงหรือสงคำฟองทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไดไมจำเปนตองใชทนายความ ทัง้ นี้ หากไมมกี ารเรียกคาเสียหายแลวยอมไมเสียคาธรรมเนียม
ศาลหรือคาใชจายใด ๆ แตหากมีการเรียกคาเสียหายเมื่อมีเหตุเดือดรอนก็อาจไดรับการยกเวนไมตอง
เสียคาธรรมเนียมศาลได
สำหรับคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔๕ นั้น มีสาระสำคัญดังนี้
“คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่
ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิน่
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอำนาจทางปกครอง
หรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การคุมครอง
หรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว หรือสิ่งมีชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการคุมครอง
ดูแลสุขภาพมนุษย การจัดระเบียบสภาพแวดลอมมนุษย สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน ศิลปวัฒนธรรม
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด
ในกรณีมปี ญ
 หาวาคดีใดเปนคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม ในศาลปกครองชัน้ ตนใหอธิบดี
ศาลปกครองชั้นตนนั้นเปนผูวินิจฉัย สวนในศาลปกครองสูงสุดใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปน
ผูวินิจฉัย
การพิจารณาความสมบูรณครบถวนของคำฟอง ศาลพึงพิจารณาในหลายประการ กลาวคือ
การพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เปนเหตุแหงการฟองคดี รวมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณเกี่ยวกับ
การกระทำดังกลาว หากพอที่จะเขาใจไดวาผูฟองคดีไดรับหรืออาจจะไดรับผลจากการกระทำดังกลาว
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ก็ถือไดวาเพียงพอที่จะพิจารณาและดำเนินการตอไป
ไดแลว
การพิจารณาเกีย่ วกับคำขอใหศาลกำหนดคำบังคับ เนือ่ งจากคดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม
มี ลั ก ษณะพิ เ ศษในเรื่ อ งการเยี ย วยาความเสี ย หายให แ ก ผู ฟ อ งคดี แ ตกต า งจากคดี ป กครองทั่ ว ไป
คำขอและคำบังคับจึงควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงประเด็นความเสียหาย ดังนี้คาเสียหายทางดาน
สุขภาพอนามัย คาเสียหายทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเสียหายทางดานวิถีชีวิต
ของชุมชนในสังคม
คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ การพิจารณาถึง
ความเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะเปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลนั้น ควรพิจารณาในความหมายอยางกวาง โดยคำนึงถึงสิทธิชุมชน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๔ ก วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔.
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ชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม องคการเอกชน สมาคม นิตบิ คุ คลหรือกลุมผลประโยชนท่มี ีสว นไดเสีย
ในเรื่องสิง่ แวดลอม รวมทัง้ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทีเ่ กี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม
สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นดวย
ในกรณีทมี่ ีการยืน่ คำขอยกเวนคาธรรมเนียมศาล ศาลควรใหความสำคัญกับผลกระทบ
หรือประโยชนท่เี กิดขึ้นกับสาธารณะประกอบการพิจารณา และโดยสถานะของผูขอซึ่งยื่นฟองเพื่อแกไข
เยียวยาสิ่งแวดลอมหากตองเสียคาธรรมเนียมศาลพึงถือวาผูขอจะไดรับความเดือดรอนเกินสมควร
ในคดีท่มี ีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะในปจจุบนั และหรืออาจมีผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะในอนาคต ศาลพึงพิจารณากำหนดมาตรการหรือวิธกี ารชั่วคราวกอนการพิพากษาโดยไมตอ ง
รอใหผูฟองคดีรองขอ
ทั้งนี้ หากศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาใหหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการทีศ่ าลกำหนด ศาลพึงมีคำสั่งให
เจาหนาทีศ่ าลทีเ่ กี่ยวของกับการบังคับคดีไปติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งศาล และรายงาน
ใหศาลทราบเปนระยะ หากปรากฏวามีการฝาฝนคำสั่งศาล ใหศาลดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อให
คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาบรรลุผล

๕. ขอควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีสิ่งแวดลอม

ดังที่กลาวมานั้นเปนกระบวนการพิจารณาคดีส่งิ แวดลอม ซึ่งมีการจัดตั้งองคกรที่ทำหนาที่
ชี้ขาดขอพิพาทสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะแยกจากคดีท่ัวไปและมีบคุ ลากรที่ทำหนาที่ช้ขี าดขอพิพาทที่มี
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ความชำนาญ ตลอดจนมีวธิ พี จิ ารณาคดีทเี่ หมาะสมเพือ่ เยียวยาความเสียหายอยางรวดเร็วและเปนธรรม
อยางไรก็ดี การดำเนินคดีสง่ิ แวดลอมยังมีประเด็นขอกฎหมายทีส่ ำคัญและควรไดรบั การพิจารณา ดังนี้
๕.๑ สภาพป ญ หาในการดำเนิ น คดี สิ่ ง แวดล อ ม จากลั ก ษณะของคดี สิ่ ง แวดล อ ม
ซึง่ มีทงั้ คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง และมีการจัดตัง้ องคกรทีท่ ำหนาทีช่ ขี้ าดขอพิพาทสิง่ แวดลอม
ในรูปแบบของแผนกคดีชำนัญพิเศษทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครองเปนการเฉพาะแยกจาก
คดีทั่วไปนั้น อาจกอใหเกิดความสับสนกับประชาชนซึ่งเปนผูเสียหายไดวาคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวเปน
คดีประเภทใด และผูเ สียหายจะตองไปฟองรองดำเนินคดีทศ่ี าลใด และเนือ่ งจากคดีสง่ิ แวดลอมบางประเภท
เชน คดีบกุ รุกปาสงวนแหงชาติ มีประชาชนจำนวนมากตองตกเปนผูก ระทำผิดเพราะการเขาไปอยูอ าศัย
และทำกินในพืน้ ทีป่ า โดยอาจเปนกรณีทอี่ ยูอ าศัยมาแตครัง้ บรรพบุรษุ และในความเปนจริงพืน้ ทีเ่ หลานัน้
หมดสภาพของปาแลว หรือเปนกรณีของชุมชนชาวเขาหรือชาวบานซึง่ อยูอ าศัยมากอนทีจ่ ะมีการประกาศ
เขตปาไม ในกรณีดงั กลาวนีก้ ารใชดลุ พินจิ ชีข้ าดขอพิพาทสิง่ แวดลอมขององคกรศาลตองมีความเหมาะสม
กับลักษณะของคดี มีความยืดหยุน และตองคำนึงถึงผลกระทบตอประชาชนจำนวนมากดวย
นอกจากนี้ การบังคับใชกฎหมายที่มีเจตนารมณในการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตแิ ร พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ.๒๕๓๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๑ การใชสิทธิเกินสวน
ที่เกี่ยวของกับปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา ๔๓๗ ความเสียหายอันเกิดจากทรัพยอันตราย
มาตรา ๑๓๓๗ การกอเหตุเดือดรอนรำคาญ มาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐ การเก็บกักและระบายน้ำ
ระหวางที่ดินขางเคียง มาตรา ๑๓๔๒ การปองกันการรั่วซึมของน้ำและสิ่งโสโครก มาตรา ๑๓๕๕
การใชน้ำเพื่อประโยชนที่ดินติดทางน้ำ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓๗ เอาของที่มีพิษหรือ
สิ่งอื่นที่นาจะเปนอันตรายเจือลงในอาหารหรือในน้ำที่มีอยูหรือจัดไวเพื่อประชาชนบริโภค เปนตน
ตองมีความเครงครัดและเหมาะสมเพือ่ ใหประชาชนไดใชสทิ ธิตามกฎหมายอยางเต็มที่ มิใชผทู เี่ กีย่ วของ
ปลอยปละละเลยปลอยใหมีการทำลายสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนตองไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายเพราะเห็นแกอามิสสินจางหรือประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
๕.๒ การดำเนินคดีแบบกลุม๖ ในตางประเทศไดมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดี
แบบกลุม หรือ Class Action ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินคดีเพื่อประโยชนของผูเสียหาย
จำนวนมากและมีผลกระทบตอประชาชนโดยภาพรวม มีลักษณะเปนการดำเนินคดีเพื่อประโยชน
ของตนเองและเพื่ อ ประโยชน ข องบุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู ใ ต ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ กฎหมายอย า งเดี ย วกั น
โดยผลของคำพิ พ ากษาในคดี ย อ มผู ก พั น ถึ ง กลุ ม บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การดำเนิ น คดี แ ทนด ว ย มาใช ใ น
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางกฎหมายเกี่ยวกับ
การดำเนินคดีแบบกลุม นัน้ คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัตติ อ สภาผูแ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ซึง่ คณะกรรมาธิการ
สภาผูแ ทนราษฎรไดพจิ ารณาเสร็จแลวและรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ ทนราษฎร แตในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมี
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผลจากการยุบสภาผูแ ทนราษฎรดังกลาวทำใหรา งพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ปนอันตกไป
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง เพราะคณะรัฐมนตรีทต่ี ง้ั ขึน้ ใหมภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
มิไดรอ งขอใหพจิ ารณาภายใน ๖๐ วันนับแตวนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรกหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไป.
๖
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คดีสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา และลดความซ้ำซอนในการดำเนินคดี
ดังนั้น จึงเห็นไดวาการดำเนินคดีแบบกลุมเปนอีกแนวคิดหนึ่งทีน่ าสนใจและสมควรนำมาปรับใชกับ
การดำเนินคดีสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

๖. บทสรุป

จากการที่รฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญ
ั ญัตหิ ลักการสำคัญ
๗
เกี่ยวกับสิทธิในทางสิ่งแวดลอมและอำนาจหนาที่ของรัฐไวในมาตรา ๖๖
มาตรา ๖๗๘ และมาตรา ๘๕๙ โดยหากพิจารณาสังเกตใหดจี ะพบวาขอพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
สิง่ แวดลอมเกือบทัง้ หมดเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการบังคับใชกฎหมายของรัฐ ทีจ่ ะจัดใหมมี าตรการ
ทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และจัดตั้งองคกร
ที่ทำหนาที่วนิ ิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีบคุ ลากรที่เกี่ยวของกับการพิทักษรกั ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีม่ ีความรูความสามารถขึ้นมาทำหนาที่ แตดวยเหตุทีใ่ นปจจุบัน
มาตรา ๖๖ “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน”
๘
มาตรา ๖๗ “สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บำรุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติ
และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง
ตามความเหมาะสม
การดำเนิน โครงการหรื อ กิ จ กรรมทีอ่ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอยา งรุ น แรงทัง้ ทางด า นคุ ณ ภาพสิ ่ง แวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนรวมทัง้ ไดใหองคการอิสระซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว
สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง”.
๙
มาตรา ๘๕ “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(๑) กำหนดหลักเกณฑการใชทดี่ ินใหครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยใหคำนึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกำหนดมาตรฐานการใช
ที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
(๒) กระจายการถื อ ครองทีด่ ิ น อย า งเป น ธรรมและดำเนิ น การให เ กษตรกรมีก รรมสิ ท ธิ ์ห รื อ สิ ท ธิ ใ นทีด่ ิ น เพื ่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจัดหาแหลงน้ำเพื่อใหเกษตรกรมีน้ำใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแก
การเกษตร
(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดำเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอนื่ อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม
ทัง้ ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล
(๕) สงเสริม บำรุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะ
มลพิษทีม่ ผี ลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิน่ และองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตองมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน”.
๗
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การดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถูกทำลายและถูกนำมาใชเพื่อประโยชนในการดำรงชีวิตอยาง
มากมาย โดยไมมกี ารคำนึงถึงการอนุรกั ษเพือ่ ประโยชนของลูกหลานหรือผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ สงผล
ใหเกิดสภาวะโลกรอนและภัยธรรมชาติทวั่ โลก ซึง่ เปนสภาพปญหาทีย่ งั คงปรากฏใหเห็นอยู ผูเ ขียนจึงมี
ความเห็นวาวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะรักษาและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศนั้น
คือ การปลูกจิตสำนึกใหประชาชนทุกคนและทุกระดับไดตระหนักถึงการอนุรักษและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาวนั้น
เปนสมบัติของมนุษยชาติที่คนรุนปจจุบันตองรักษาไวเพื่อประโยชนของคนในรุนอนาคตตอไป.
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มาตรการชะลอการฟอง : ทางเลือก
และโอกาสของผูกระทำผิดอาญา
บทนำ
ปจจุบันการกระทำความผิดอาญาที่มีลกั ษณะเปนความผิดตอสวนตัว หรือเปน
ความผิดที่ไมรา ยแรงไดเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นสวนใหญมกั ลวนมี
สาเหตุอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือเปนความผิดทีผ่ ูกระทำมิไดมีเจตนา
แตเมือ่ ผูก ระทำความผิดไดรูสำนึกในผลแหงการกระทำของตน และยินยอมชดใช
ความเสียหายแกผูเสียหายจนเปนทีพ่ อใจแลว จึงไมมีความจำเปนทีจ่ ะตองดำเนินคดี
อาญาแกผกู ระทำความผิดใหตองรับโทษทางอาญาอีกตอไปทัง้ นี้ ก็เพื่อเปดโอกาสให
ผูก ระทำความผิดไดกลับตัวกลับใจเปนพลเมืองดีของสังคม ขณะเดียวกันก็เปนการ
เปดโอกาสใหผูตอ งหาและผูเสียหายไดมีการใหอภัยซึ่งกันและกันเพื่อความสมานฉันท
ในสังคม อันจะเปนประโยชนแกคกู รณีทง้ั สองฝายมากกวาการทีม่ งุ จะใหผกู ระทำความผิด
อาญาตองถูกลงโทษจำคุก ซึ่งนอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนแกคูกรณีแลวยังเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐในการดูแลนักโทษเหลานั้นอีกดวย
ดังนั้น เพื่อใหโอกาสแกผูกระทำความผิดไดกลับตัวกลับใจเปนคนดีของสังคม
โดยไมตองถูกฟองรองดำเนินคดีอาญาใหตองมีมลทินติดตัว และเปนการปองกัน
ไมใหมีการนำคดีอาญาทีเ่ ปนความผิดเล็กนอยเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล
มากจนอาจกอใหเกิดปญหาคดีลนศาลดังเชนปจจุบันนั้น “สารพันปญหากฎหมาย”
จึงใครขอนำเสนอเรื่อง “มาตรการชะลอการฟอง : ทางเลือกและโอกาสของ
ผูก ระทำผิดอาญา” เพือ่ ใหไดทราบและมีความรูค วามเขาใจถึงหลักการชะลอการฟองคดี
อาญาวามีหลักเกณฑและเงื่อนไขอยางไร มีมาตรการใดบางทีจ่ ะนำมาใชลงโทษ
ผูกระทำความผิดโดยไมตองมีการฟองเปนคดีอาญาตอศาล ดังนี้
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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มาตรการชะลอการฟอง : ทางเลือกและโอกาสของผูกระทำผิดอาญา

๑. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
จากสภาพของสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความสลับซับซอน
มากยิ่งขึ้นจากสังคมกระแสยุคโลกาภิวัตน และจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็วนั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย จนเปนผล
ทำให มี ค ดี ล น ศาลและมี จ ำนวนผู ต อ งโทษที่ ถู ก คุ ม ขั ง อยู ใ นเรื อ นจำเป น จำนวน
มากจนแออั ด ล น เรื อ นจำ อั น เป น อุ ป สรรคต อ การบริ ห ารงานของเรื อ นจำ
ไมวาจะในดานการควบคุมตัวนักโทษ หรือการฝกอบรมใหแกผูตองขังในเรือนจำ
การสิ้นเปลืองงบประมาณ จากการที่ทางราชการจะตองกอสราง
อาคารที่คุมขัง และการเลี้ยงดูใหเพียงพอกับจำนวนนักโทษที่มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกป ประกอบกับการกระทำความผิดทาง
อาญาของคดีนั้นเปนเพียงความผิดเล็กนอย ซึ่งผูเสียหายและ
ผูตองหาสามารถที่จะตกลงหรือยอมความกันได จึงไมควรฟอง
ผูกระทำความผิดใหเปนคดีรกโรงรกศาล เปนตน
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า ว จึ ง สมควรกำหนดให มี วิ ธี ก าร
อย า งใดอย า งหนึ่ ง เพื่ อ นำมาใช เ ป น มาตรการลงโทษผู ก ระทำ
ความผิดแทนการฟองคดีตอศาล ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสผูกระทำผิดไดกลับตัวกลับใจ
และกลับคืนเขาสูสังคมไดโดยไมเปนการเสื่อมเสียสถานะทางสังคมที่มีอยูแตเดิม
และเพื่อเปนการแกไขปรับปรุงความประพฤติของเขาในการอยูรวมกับสังคมใหเปน
ไปในทางที่ดีขึ้น โดยไมตองถูกลงโทษจำคุก โดยตระหนักถึงผลเสียของการลงโทษ
จำคุ ก ซึ่ ง นอกจากจะไม เ กิ ด ประโยชน แ ก ฝ า ยใดแล ว ยั ง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาตามมา
อีกมากมาย โดยหนึ่งในวิธีการที่จะนำมาใชแกไขปญหาก็คือ มาตรการชะลอการฟอง
โดยการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติแทนการฟองคดีอาญาในชั้นของ
พนั ก งานอั ย การ ก อ นที่ จ ะมี ก ารฟ อ งผู ต อ งหาต อ ศาล เพื่ อ ให ผู ต อ งหาปฏิ บั ติ
แทนการฟองคดี และใชเปนมาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทำผิดบางประเภท
เชน บุคคลที่มีประวัติความประพฤติดี ไดกระทำความผิดเปนครั้งแรก และเปน
ความผิดเล็กนอย หรือกระทำความผิดโดยมิไดเจตนา ทัง้ นี้ ใหเปนดุลพินจิ ของพนักงาน
อัยการวาจะสั่งฟองหรือไมฟองผูกระทำความผิดนั้นหรือไม โดยคำนึงถึงความจำเปน
และประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการฟองคดีนั้น

๒. ความสำคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องมาตรการชะลอ
การฟองคดีอาญา
มาตรการชะลอการฟอง มีวตั ถุประสงคหลักประการหนึง่ คือ การแกไข
ฟน ฟูผกู ระทำความผิดทีม่ ใิ ชการกระทำผิดติดนิสยั หรือผูก ระทำผิดอาญาทีไ่ มมจี ติ ใจ
ชั่วราย หรือไมมีลักษณะเปนอาชญากร ใหสามารถกลับตนเปนคนดีของสังคมและ
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เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศ เมื่อผูกระทำความผิดไดกลับตัวภายใต
สภาพสังคมทีเ่ ปนอยูต ามปกติโดยมิไดแยกตัวออกจากสังคม ยอมไดรับการแกไข
ฟนฟูเปนบุคคลทีม่ ีคุณคาและกลับมาชวยพัฒนาสังคมได การใหโอกาสผูกระทำ
ความผิดไดกลับตัวภายใตสภาพสังคมทีเ่ ปนอยูต ามปกติยอมเกิดผลดีตอครอบครัว
และสังคมมากกวาการฟองคดีตอศาล
แมปจ จุบนั มีผกู ระทำความผิดอาญาเปนจำนวนมาก ที่กระทำความผิด
โดยมิไดเกิดจากผูก ระทำผิดมีเจตนาชัว่ รายเสมอไป แตอาจเกิดจากสภาพความจำเปน
หรือรูเทาไมถึงการณ จึงกระทำความผิดไป ประกอบกับเมือ่ พิจารณาจากประวัติ
ความประพฤติ การศึกษา อาชีพ สภาพแวดลอม และฐานะในสังคมของบุคคล
ดังกลาวแลวถือวาบุคคลนั้นเปนคนดีในสังคม และบางคนไดทำประโยชนใหกับ
สัง คมมาแลว มากมาย แต อ าจได ก ระทำผิ ด กฎหมายด ว ยสาเหตุบ างประการ
หรือความผิดบางประเภท เชน กระทำโดยประมาท หรือการกระทำที่มสี าเหตุมาจาก
ผูอื่น เชน การปองกันเกินสมควรแกเหตุ การกระทำความผิดดวยความจำเปน
บัน ดาลโทสะ หรื อ การกระทำความผิ ด เนื ่อ งจากสภาพแวดล อ มชั ก นำ เช น
เพราะความยากจนเหลือทนทาน เปนตน๑ ซึ่งการจะฟองคดีเพื่อลงโทษผูกระทำผิด
ดังกลาว นอกจากจะไมเปนผลดีแกชีวิตและอนาคตของผูกระทำความผิดแลว
ยังไมเปนผลดีแกสังคมดวย เพราะผูกระทำความผิดจะตองเสียประวัติ ไดรับ
ความกระทบกระเทือนตอจิตใจอยางรุนแรง ทำใหมคี ดีตดิ ตัวสงผลเสียตออนาคตได
และการลงโทษจำคุกผูกระทำผิดดังกลาวจะเปนการทำลายสถานะทางสังคมของเขา
อยางรายแรง แมบางกรณีศาลอาจรอลงอาญาให แตบคุ คลนั้นก็จะมีประวัตอิ าชญากร
ติดตัวไปตลอดชีวิต นอกจากนี้แลวการฟองคดีเพื่อลงโทษผูกระทำผิดไมเปนผลดี
ทั้งแกคูกรณีและรัฐเพราะตองเสียเวลาและคาใชจายในการดำเนินคดี ที่สำคัญการ
ลงโทษผูก ระทำผิดดังกลาวไดผลในทางปองกันและปราบปรามอาชญากรรมนอยมาก
ดังนั้น จึงควรใหผูกระทำผิดไดมีโอกาสกลับตัวเปนคนดีของสังคมอีกครั้งหนึ่ง และ
เพื่อเปนการแกไขปรับปรุงความประพฤติของเขาในการอยูรวมกับสังคมใหเปนไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยนำวิธีชะลอการฟองมาใชแทนการฟองคดีตอศาล

๓. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการชะลอฟองคดีอาญาตามราง
พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... ๒

วิธีการชะลอการฟองเปนการเปดโอกาสใหผูตองหามีโอกาสไดรับความ
ชวยเหลือในชั้นอัยการซึ่งจะเปนผลดีแกตัวผูตองหามากกวาในชั้นศาล การชะลอ

อัครวิทย สุมาวงศ “โครงการชะลอการฟองกับขอทักทวงและขอยุติ” สำนักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม.
หนา ๕๑ - ๕๒. หองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม. http://www.library.coj.go.th
๒
รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓
ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓.
๑
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การฟองจึงเปนรูปแบบหนึ่งที่สำคัญในการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลซึ่งรัฐควรให
ความสำคัญและสนับสนุนอยางเต็มที่ การใชมาตรการชะลอการฟองจึงควรมีมาตรการ
ที่ชัดเจนแนนอนเพื่อประโยชนแกทุกฝาย โดยความผิดที่จะชะลอการฟองได จะตอง
เปนความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป
และหากมีโทษปรับดวย โทษปรับนัน้ ตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ พนักงานอัยการ
อาจพิจารณาและมีคำสั่งใหชะลอการฟองได เมื่อปรากฏเหตุดังตอไปนี้
(๑) ผูตองหาไมเคยไดรับการชะลอการฟอง กักขัง กักกัน หรือไดรับโทษ
จำคุก หรือรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมากอน
(๒) ผูตองหารับสารภาพและรองขอใหมีการชะลอ
การฟองกอนที่พนักงานอัยการจะยื่นฟองคดีตอศาล และ
(๓) ผูเสียหายทุกคนยินยอมใหมีการชะลอการฟอง
เวนแตผเู สียหายบางคนไมปรากฏตัวในขณะทีม่ กี ารชะลอการฟอง
และผูเสียหายที่ปรากฏตัวยินยอมใหมีการชะลอการฟอง๓
ทัง้ นี้ เมือ่ พนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวาผูต อ งหา
อาจกลับตนเปนคนดีได และผูเสียหายไดรับการชดใชหรือ
โ ตอ
เยียวยาความเสียหายตามสมควร และการชะลอการฟองคดีจะเปปนปประโยชน
อนาคตของผูต อ งหาและตอผูเ สียหายมากกวาการพิจารณาลงโทษ พนักงานอัยการ
อาจมีคำสั่งใหชะลอการฟองได โดยการจะมีคำสั่งใหชะลอการฟองหรือไมนั้น
พนักงานอัยการอาจพิจารณาจากประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ สิ่งแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี
การบรรเทาผลรายแหงคดี การรูสึกถึงความผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหาย
ความยินยอมของผูเสียหาย ตลอดจนเหตุผลอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
หากพนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวาควรชะลอการฟองก็ใหมีคำสั่งชะลอการฟอง
หากเห็นวาไมสมควรชะลอการฟองก็ใหพนักงานอัยการดำเนินการฟองคดีตอไป
ในระหวางที่พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองนั้น พนักงานอัยการ
อาจกำหนดใหผูตองหาอยูภายใตการควบคุมความประพฤติ ดังตอไปนี้คือ๔
(๑) ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครคุมประพฤติ
เปนครั้งคราว เพื่อบุคคลดังกลาวจะไดสอบถาม แนะนำ ชวยเหลือหรือตักเตือน
ตามที่เห็นสมควร
(๒) จัดใหผูตองหากระทำกิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน
ตามที่พนักงานคุมประพฤติ และผูตองหาเห็นสมควร
รางพระราชบัญญัตมิ าตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕.
รางพระราชบัญญัตมิ าตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔.

๓
๔
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(๓) ใหฝกหัดหรือทำงานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(๔) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด อันอาจนำไปสูการ
กระทำผิดในทำนองเดียวกันอีก
(๕) ใหไปรับการบำบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือ
การเจ็บปวยอยางอื่น ใหเขาไปรับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวกับการปรับปรุง
พฤติกรรมหรือพัฒนานิสัย ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กำหนด
(๖) ใหแสดงความสำนึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง
โดยการชดใชคาเสียหายหรือการกระทำอื่นใดตามความเหมาะสม
(๗) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหผตู อ งหา
กระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีก
เมื่อไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติครบถวนแลว หรือมีเหตุ
ขัดของจนไมอาจปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขได อันมิใชเกิดจากความผิดของผูตอ งหา ใหพนักงาน
อัยการสัง่ ยุติการดำเนินคดี และใหสิทธินำคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไป แตหาก
ปรากฏวาผูต องหาจงใจไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติหรือเงื่อนไขอื่น
ทีพ่ นักงานอัยการกำหนด หรือพฤติการณทเี่ กี่ยวกับการคุมประพฤติของผูตองหา
เปลี่ยนแปลงไป พนักงานอัยการอาจเรียกผูตอ งหามาชี้แจง หากพนักงานอัยการเห็นวา
ผูต องหาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
พฤติการณทเี่ กี่ยวกับการคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไปจนไมอาจแกไขไดอันเกิดจาก
ความผิดของผูต องหา ใหพนักงานอัยการดำเนินคดีอาญาตอไป แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ
ผูเสียหายที่จะฟองคดีดวยตนเอง
ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองแลว ถาผูตองหาถูกขัง
อยูโ ดยคำสัง่ ศาล ใหพนักงานอัยการจัดใหมีการยืน่ คำรองขอใหปลอยผูตองหา
หากผูตอ งหาไดรบั การปลอยชั่วคราวโดยมีสญ
ั ญาประกัน ใหสญ
ั ญาประกันนั้นสิ้นสุดลง
และเมือ่ พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองแลว ผูเสียหายจะฟองคดีเองมิได
จนกวาพนักงานอัยการจะมีคำสั่งใหดำเนินคดีตอไป หากผูเสียหายไดฟองคดีอยูก อน
แลวก็ใหศาลสั่งจำหนายคดีนั้นเสีย

๔. มาตรการชะลอการฟองคดีอาญา
การชะลอการฟองเปนขั้นตอนหนึ่งในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
โดยเมือ่ พนักงานอัยการพิจารณาตามกฎเกณฑทกี่ ฎหมายกำหนดไวแลว เห็นวายัง
ไมสมควรฟองผูก ระทำความผิดนั้น ก็จะดำเนินการชะลอการฟอง เพื่อรอฟงผล
เกี ่ย วกั บ ความประพฤติ ข องผู นั ้น เมื ่อ ครบกำหนดเวลาแล ว ไม ป รากฏว า ผู นั ้น
กระทำผิดอีก หรือไมผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติ ก็จะออกคำสั่งไมฟองคดี
แตถาระหวางนัน้ ไดกระทำผิดอีก ก็จะระงับการชะลอการฟอง และออกคำสั่งฟอง
ม.ค. - ก.พ. ๕๕
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มาตรการชะลอการฟอง : ทางเลือกและโอกาสของผูกระทำผิดอาญา

คดีนั้นตอศาลตอไป โดยกอนที่พนักงานอัยการมีคำสั่งชะลอฟอง จะพิจารณาถึง
ประวัตแิ ละความประพฤติของผูต อ งหา ลักษณะของความเสียหายทีเ่ กิดตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความยินยอมของผูเสียหาย ความประสงคของผูตองหาที่จะปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขคุมประพฤติ ทัง้ ทีเ่ ปนเงือ่ นไขทัว่ ไปและเงือ่ นไขพิเศษ โดยมุง ทีจ่ ะใหผกู ระทำผิด
รับผิดชอบในการจัดการแกไขและปองกันมิใหเกิดปญหาซ้ำอีก รวมถึงการเยียวยาฟน ฟู
ความเสียหายดวย
มาตรการชะลอการฟอง จึงเปนมาตรการหนึง่ ทีน่ ำมาใชในการแกไขปญหา
การกระทำความผิดอาญาที่ไมรายแรงของผูกระทำความผิดซึ่ง
ไมใชอาชญากร และรูสำนึกในการกระทำความผิดและพรอมที่
จะรับการแกไขฟนฟู ซึ่งกฎหมายมุงที่จะบรรเทาผลรายใหแก
ผูกระทำความผิดอาญา โดยมิไดแยกวาจะตองเปนความผิดตอ
สวนตัว หรือคดีที่รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย ดังนั้น คดีที่จะชะลอ
การฟองไดจงึ ไมควรแบงแยกวาเปนความผิดตอสวนตัวหรือความ
ผิดตอรัฐเทานั้น แตควรพิจารณาจากความหนักเบาของคดีนั้น ๆ
เปนหลัก ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางบริสุทธิ์
ยุติธรรม และการที่ผูตองหาจะเขาสูมาตรการชะลอการฟองไดนั้น จะตองเปปนไป
ไปดวย
ความสมัครใจและยินยอมของผูตองหา โดยใหมีการรองขอตอพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ และกระบวนการชะลอการฟองนัน้ ควรมีกำหนดระยะเวลาไมเกิน ๒ ป
แตไมเกินอายุความในแตละฐานความผิด ทั้งจะตองเปนไปโดยเสมอภาคมีความ
เทาเทียมกันในการปฏิบตั ติ อ ผูต อ งหา ไมวา ผูต อ งหานัน้ จะมีอาชีพ หรือฐานะเชนไรก็จะตอง
ผานขั้นตอนของพนักงานอัยการ พนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานเจาหนาที่อื่นที่
ยินยอมใหผูตองหาอยูในความดูแล และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเสมอภาค
เทาเทียมกัน๕ และมาตรการชะลอการฟองนัน้ ควรใชในคดีความผิดทีไ่ ดกระทำโดยประมาท
หรือความผิดทีม่ อี ตั ราโทษจำคุกอยางสูงไมเกิน ๕ ป และผูต อ งหาตองไมเคยไดรบั โทษ
จำคุกมากอน เวนแตเปนโทษจำคุกที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

บทสรุป
มาตรการชะลอการฟอง เปนวิธีการหนึ่งที่เปนการลดปญหาคดีขึ้นสูศาล
อยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ที่ควรจะนำมาใชกับผูกระทำความผิดหรือผูตองหา
เพื่อใหกลับสูสังคมไดโดยไมมีมลทินติดตัว แตอยางไรก็ตามภายใตขั้นตอนและวิธีการ
ดังกลาวยอมตองมีการควบคุมการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ เนื่องจากการสั่ง
ชะลอการฟองเปนอำนาจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ ดังนั้นในการใช
ชาตรี สุวรรณิน,“ชะลอการฟอง” สาระนิพนธ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๕
http://www.comepee.com/chatree.art3.html
๕
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สารพันปญหากฎหมาย

ดุลพินิจสั่งใหชะลอการฟองของพนักงานอัยการจำเปนตองมีขอบเขตในการใชดลุ พินจิ
โดยพิจารณาถึงปจจัยในดานตาง ๆ ของผูกระทำผิด ลักษณะของการกระทำผิด
ตลอดจนผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตอสังคมโดยสวนรวม ทัง้ ในดานเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และควรจะตองมีระบบตรวจสอบการใชดุลพินิจทีม่ ี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ มิฉะนั้นแลวการกำหนดมาตรการชะลอ
การฟองเพื่อแกไขปญหาการฟองคดีอาญาทีเ่ ปนความผิดเล็กนอยนั้นคงจะไมเกิดผล
ในทางปฏิบัติแตขณะเดียวกันจะกลับกลายเปนการสรางปญหาใหกับสังคม
ดังนั้น หากมาตรการชะลอการฟองซึ่งเปนมาตรการกอนที่จะฟองผูกระทำผิด
ตอศาลไดดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการทีถ่ ูกตองแลว ยอมเกิดความคุมคาทาง
เศรษฐกิจชวยลดคาใชจายของภาครัฐ ประหยัดงบประมาณแผนดินรวมทัง้ คาใชจาย
ของคูกรณีจึงเปนมาตรการทีม่ ีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะของประเทศ
ในปจจุบัน ทัง้ มีความยืดหยุน ตอสถานการณในอนาคต เกิดแรงผลักดันใหทุกองคกร
ในกระบวนการยุตธิ รรมไดปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางและวิธกี ารใหมท่ีสามารถนำไป
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.
• พีรศักดิ์ ศรีสุพล “การชะลอฟอง” งานวิจยั หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง วิทยาลัยการยุตธิ รรม
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.
• อัครวิทย สุมาวงศ “จะชะลอการฟองกันจริงหรือ” สำนักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุตธิ รรม หองสมุด
อิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม. http://www.library.coj.go.th
• รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....
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คำคม

ถาประโยชนของประชาชนเปนใหญแลว นั่นแหละคือ ประชาธิปไตย
ในคณะสงฆที่เรียกวามีประชาธิปไตยนี้ ก็มุงหมายถึงประโยชนของ
สงฆเปนใหญ ไมใชวาเอาบุคคลทุกคนมารวมกันเปนใหญ ซึ่งมันทำไมได
แมจะมีผูแทนมันก็ยังทำไมได เพราะวาผูแทนก็โกงได ผูเลือกผูแทนมันก็โกงได
ฉะนั้นเราจึงไมไดผูที่ประกอบไปดวยธรรมะ ที่ทำหนาที่นี้ แตทีนี้มาตั้งความมุงหมาย
กันเสียใหมวา ใครก็ได ใครจัดก็ได คนเดียวก็ได หลายคนก็ได จัดไปในทาง
ที่ใหประโยชนของประชาชนเปนใหญ ดังนั้นเราจึงพบประชาธิปไตยแปลก ๆ
แตโบราณกาล โบราณกาลโนน วาเขามีการจัดชนิดประโยชนของ
ประชาชนเปนใหญ โดยเฉพาะพระราชา ที่เรียกวาผูทรงทศพิธราชธรรม
ผูประกอบไปดวยทศพิธราชธรรมนั้น เขาจะจัดทุกอยางใหเปนไปในทางที่เรียกวา
ประโยชนของประชาชนเปนใหญ พอพูดวาเผด็จการ ๆ มันก็หมายถึงเผด็จการ
ทุรราชไปเสียหมด นั่นมันคนโง คำวาเผด็จการไมจำเปนจะตองเปนของทุรราช
เปนของพระราชาที่ดี ที่จดั ประโยชนของประชาชนเปนใหญ แตใชวิธีเผด็จการ
คือใหมันรวดเร็ว ใหมันเฉียบขาด ใหมันถูกตอง ฉะนั้น เผด็จการอยาถูกมอง
วาเปนสิ่งเลวราย ถามันเปนเผด็จการของผูมีปญญากรุณาแลว มันยิ่งประเสริฐ
เผด็จการนั่นแหละมันคุมกะลาหัวของคนเปนอันมากอยู คือเผด็จการของพอแม
เผด็จการของครูบาอาจารย กระทั่งวาเผด็จการของ
พระราชาผูทรงทศพิธราชธรรม
(ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ แสงทอง น. ๓๖)
๑๕๔
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เกร็ดกฎหมายนารู
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการ
ใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอย
หรือความผิดลหุโทษ
ปจจุบันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของประเทศไทยมีจำนวนมากกวา ๓๕๐ ฉบับ
ทีไ่ ดบัญญัติใหการกระทำอันเปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายเปนความผิดอาญา ในขณะที่เนื้อหา
สาระของกฎหมายเปนจำนวนไมนอยที่ไดมีการกำหนดหลักการในลักษณะเปนความสัมพันธของ
เอกชนเปนหลัก หรือเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเองและไมมีผลกระทบตอสังคมโดยตรงหรือ
มีผลกระทบนอยมาก เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการคา เปนตน๑ หรือคดี
หมิ่นประมาท ซึ่งในระยะหลังไดถูกนำไปใชเปนเครื่องมือของนักการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ในการดำเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญากับสื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เพื่อปดกั้น
การแสดงความคิดเห็นหรือกลั่นแกลงเรียกรองคาเสียหายอยางไมสมเหตุสมผล ซึ่งขอพิพาทตาง ๆ
ดังกลาวนาจะสามารถใชกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของกฎหมายละเมิดและกฎหมายสัญญา
ในการระงับขอพิพาทได๒ สงผลทำใหรัฐตองใชบุคลากรตลอดจนงบประมาณในการดำเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายตาง ๆ เปนจำนวนมากในแตละป
ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอเสนอเรื่อง “บทวิเคราะหความเหมาะสมในการ
ใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ” ทั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรับผิดและการลงโทษ และสภาพปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย โดยในที่น้ี
ไดทำการวิเคราะหถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายของประเทศไทย
โดยเฉพาะในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ ดังนี้

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการศึกษาวิจยั เรื่อง โทษทางอาญาทีม่ ผี ลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, [Online] แหลงทีม่ า ฐานขอมูลรายงานการวิจยั สภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (http://www.nesac.go.th/document/show06.php?did=06110008, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๔).
๒
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเขาถึงได (Justice for All, All for
Justice)” จัดโดย กระทรวงยุตธิ รรม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ชัน้ ๔ โรงแรมรามาการเดนส
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
๑
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๑. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดและการลงโทษ๓

เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ความรับผิดของผูกระทำความผิดนั้นอาจแบงออกไดเปน
๒ ประเภท คือ ความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพง “ความรับผิดทางอาญา” จะเกิดขึ้น
เมือ่ มีการกระทำอันเปนการกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือตอผลประโยชนรวมกันของคนในสังคม ความรับผิดทางอาญามีวัตถุประสงคเพื่อลงโทษ (Punish)
ผูก ระทำความผิ ด โดยเจ า หนา ทีข่ องรั ฐ จะเป น ผู ด ำเนิ น การเพื ่อ ให ไ ด ม าซึ ่ง ตั ว ผู ก ระทำความผิ ด
และเปนผูลงโทษผูกระทำความผิด ทัง้ นี้ ไมวา จะมีผไู ดรบั ความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดนั้น
หรือไมก็ตาม “สวนความรับผิดทางแพง” มีวัตถุประสงคเพื่อชดใชความเสียหาย (Compensate)
ใหแกผูไ ดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำนั้น ๔ ความรับผิดทางแพงจึงเปนการเยียวยา
ผูเ สียหาย มิใชการลงโทษ ดังนั้น เมือ่ กลาวถึงการลงโทษจึงเปนทีเ่ ขาใจกันโดยทัว่ ไปวาหมายถึง
การลงโทษทางอาญา
ความรับผิดทางอาญามีวต
ั ถุประสงคเพือ่ ลงโทษ (Punish)
ผูก ระทำความผิด โดยเจ า หน า ทีข่ องรั ฐ จะเปน
ผูด
 ำเนิ น การเพื ่อ ใหไ ด ม าซึง่ ตั ว ผูก ระทำความผิด และ
เปนผูล งโทษผูก ระทำความผิด ทั้งนี้ ไมวา จะมีผไู ดรับ
ความเสี ย หายโดยตรงจากการกระทำความผิ ด นั ้น
หรือไมก็ตาม

การพิจารณาวาการกระทำใดควรมีความรับผิดทางอาญาและตองถูกลงโทษนั้น แนวคิด
ดั้งเดิม (Moral Wrongness Approach) เห็นวาตองเปนการกระทำที่ผดิ ศีลธรรม (Moral wrongness)
เทานัน้ ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีขอโตแยงวาการกระทำทีจ่ ะมีความรับผิดทางอาญาไดจะไมรวมถึง
การกระทำทีเ่ ปนเพียงการฝาฝนผลประโยชนรวมกันของคนในสังคมทีย่ ังไมชัดเจนวาสังคมจะเห็นวา
การกระทำนั้นผิดศีลธรรมหรือไม นอกจากนี้ กฎเกณฑทางศีลธรรมเบี่ยงเบนไดงา ยเนื่องจากเปนเรื่องของ
อารมณความรูสึก มิใชเหตุผลของเรื่องอยางแทจริง โดยผลของขอโตแยงดังกลาวประกอบกับความ
เฟองฟูของแนวความคิดมนุษยนิยม (Humanitarianism) ซึ่งถือวาสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล
(Individual autonomy) เปนสิ่งที่มิอาจลวงละเมิดได จึงทำใหแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา
เปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นวา การกระทำที่เปนปฏิปก ษตอ สิทธิหรือเสรีภาพ หรือที่เปนอันตรายตอบุคคลอื่น
เทานั้นที่เปนความผิดอาญา (Harms to Others’ Approach) ซึ่งแมแนวคิดนี้จะสามารถแกไขปญหา
การนำอารมณความรูสึกของคนในสังคมมาเปนเครื่องมือในการกำหนดความรับผิดอาญาได แตก็ยัง
ไมสามารถแกไขปญหาทั้งหมดได โดยหากถือตามแนวคิดนี้อยางเครงครัดแลวจะไมสามารถกำหนดให
ผูกระทำการบางอยางมีความรับผิดอาญาได โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทำที่ไมเปนอันตรายตอบุคคลอื่น
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ, รายงานการศึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ
ในการกำหนดโทษอาญา, (มีนาคม ๒๕๔๗) [Online] แหลงทีม่ า (http://www.lawreform.go.th, สืบคนเมือ่ วันที่ 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.
๓
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แตอาจเปนอันตรายตอตัวผูกระทำเองและมีผลกระทบทางออมตอสังคมสวนรวม เชน การขับขี่
รถจักรยานและรถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัย หรือผูขับรถยนตที่ไมรัดเข็มขัดนิรภัย เปนตน
ตอมา แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นวา ควรใช
“ความสงบเรียบรอยของสังคม” เปนเกณฑในการพิจารณาวาการกระทำใดสมควรมีความรับผิด
อาญา (Community Welfare Approach) ตามแนวคิดนี้ การกระทำทีม่ ีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้นทีเ่ ปนความผิดอาญา แนวคิดนี้เปนการแกไขปญหา
ของแนวคิดดั้งเดิมและแนวคิดเกี่ยวกับการกระทำทีเ่ ปนอันตรายตอผูอื่นได ทัง้ ยังมีลักษณะพลวัตร
มากกวา กลาวคือ การกระทำใดที่สงั คมหนึ่งถือวามีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน อาจไมเขาลักษณะเปนการกระทำทีม่ ผี ลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนในอีกสังคมหนึ่งก็ได และการกระทำที่สงั คมถือวามีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในชวงเวลาหนึ่งอาจไมเปนการกระทำที่มีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในอีกชวงเวลาหนึ่งก็ได เชน เดิมกฎหมายไทยอนุญาตให
สูบฝนได แตตอ มาถือวาฝนเปนยาเสพติดซึ่งหามเสพยและมีไวในครอบครอง เปนตน ซึ่งทำใหการกำหนด
ความรับผิดทางอาญาของการกระทำตาง ๆ สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของสังคม๕
การลงโทษทางอาญานั้นเปนการลงโทษทีร่ ุนแรงและกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของผูก ระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาสมกับความรายแรงของ
การกระทำ (Retribution)๖ เพื่อดัดนิสัยของผูกระทำความผิด (Reformation) เพื่อปองปรามมิใหผูอื่น
เอาเปนเยีย่ งอยาง (Deterrent) และเพื่อตัดผูก ระทำผิดออกไปจากสังคมเปนการชั่วคราวหรือถาวร
(Incapacitation)๗ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา โทษทางอาญาควรใชกบั การกระทำที่มผี ลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น
ศาสตราจารย Herbert L. Packer แหงมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด เสนอหลักเกณฑในการ
กำหนดโทษทางอาญาซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางไวดังนี๘้
(๑) คนสวนใหญในสังคมเห็นวาการกระทำนั้นคุกคามหรือเปนอันตรายรายแรงตอการ
อยูร วมกันของคนในสังคม โดยมีลักษณะเปนอาชญากรรมรายแรงทีม่ ีผลกระทบตอความปลอดภัย
ของบุคคลและสังคม เชน การฆาผูอื่น การขมขืน การใชกำลังการประทุษราย การชิงทรัพย เปนตน
(๒) การลงโทษทางอาญาตองทำใหการกระทำผิดนั้น ๆ ลดนอยลง
(๓) การลงโทษทางอาญาตองไมทำใหพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคมตองลดนอยลง
(๔) หากเปนความผิดอาญาแลว จะสามารถบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทั้งนี้ โดยตองคำนึงถึงประสิทธิภาพในการสืบหาและจับกุมผูกระทำความผิดเปนสำคัญ
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.
๕
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(๕) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองมีประสิทธิภาพในการพิสูจนความผิดและลงโทษ
ผูก ระทำความผิด โดยไมกอใหเกิดภาระแกการดำเนินกระบวนการจนเกินขอบเขตทัง้ ดานคุณภาพ
และปริมาณ
(๖) ไมมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวาการลงโทษทางอาญา
ประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑทชี่ ัดเจนในการพิจารณา
วาควรใชโทษทางอาญาหรือโทษทางปกครองในกรณีใด
และไมม ีแ นวทางในการกำหนดอั ต ราโทษทีจ่ ะลงแก
ผูกระทำความผิดอยางชัดเจน

๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย๙

๒.๑ ไมมีหลักการพิจารณาวาควรใชโทษทางอาญาในกรณีใด
โดยทีป่ จจุบันประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑทชี่ ัดเจนในการพิจารณาวาควรใชโทษ
ทางอาญาหรือโทษทางปกครองในกรณีใด และไมมีแนวทางในการกำหนดอัตราโทษที่จะลงแกผกู ระทำ
ความผิดอยางชัดเจน ประกอบกับผูรางกฎหมายสวนใหญยังคุนเคยกับการลงโทษอาญา ทำให
ผูรา งกฎหมายเลือกที่จะกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย ทั้งที่หลายเรื่องเปนความรับผิดทางแพงระหวาง
เอกชนกั บ เอกชนซึ ่ง ไมม ีผ ลกระทบต อ ความสงบเรี ย บร อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน
เช น การกำหนดให ก ารละเมิด ทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา หรื อ การออกเช็ ค โดยไม มี เ งิ น พอชำระหนี ้
ตามเช็คมีความผิดอาญา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดใหเรื่องทีเ่ ปนความสัมพันธระหวางรัฐ
กับเอกชนซึ่งไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการจัดทำ
บริการสาธารณะของรัฐ เชน การกำหนดใหการชำระภาษีลา ชาหรือการตออายุใบอนุญาตลาชา เปนตน
เปนความผิดอาญา การเลือกที่จะกำหนดโทษอาญาอันมีผลเปนการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพและชื่อเสียง
ของประชาชนโดยไมคำนึงถึงเนื้อหาของเรื่อง ความรายแรงของการกระทำความผิดทีม่ ีตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ
จึงเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ทั้งยังเปนชองทางใหเจาหนาที่ผูทุจริตใชโทษ
อาญาตามกฎหมายเปนเครื่องมือในการทุจริตดวย
๒.๒ การกำหนดอัตราโทษโดยไมคำนึงถึงความรุนแรงของการกระทำความผิดระหวาง
บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ, รายงานการศึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ
ในการกำหนดโทษอาญา.
๙
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โดยที่กฎหมายบัญญัตใิ หผกู ระทำความผิดตองไดรบั โทษอาญา และกำหนดอัตราโทษ
ไวเพียงอัตราเดียว ขณะทีผ่ ูก ระทำความผิดเปนไดทงั้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนั้น นิติบุคคล
ทีก่ ระทำความผิดจึงไดรับโทษเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งไมเปนธรรมตอผูกระทำความผิดซึ่งเปน
บุคคลธรรมดา เนื่องจากนิตบิ ุคคลมีศกั ยภาพที่กระทำความผิดและกอความเสียหายตอสังคมไดมากกวา
บุคคลธรรมดาเพราะมีความพรอมทั้งดานกำลังคน เทคโนโลยี และเงินทุน
๒.๓ บทสันนิษฐานความผิดของผูแทนนิติบุคคล
บทบัญญัติข องกฎหมายหลายฉบับทีใ่ หถือวาผูแทนนิติบุคคลตองรับผิดอาญา
ในการกระทำความผิดของนิติบุคคล เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรวมในการกระทำความผิดนั้น
ไมชอบดวยบทสันนิษฐานความผิดของผูต อ งหาหรือจำเลยในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด”

๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือ
ความผิดลหุโทษ

ความผิดลหุโทษ มีลักษณะที่สำคัญ คือ
(๑) มีโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ๑๐
(๒) แมก ระทำโดยไม เจตนาก็ เ ป น ความผิ ด เว น แต ต ามบทบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด นั ้น จะมี
ความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น๑๑
(๓) ผูใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ ไมตองรับโทษ๑๒
(๔) ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษ ไมตองรับโทษ๑๓
(๕) ผูที่ถูกจำคุกในความผิดลหุโทษมาแลวและไปกระทำความผิดอื่นขึ้นอีก ไมหามที่ศาล
จะเปลี่ยนโทษจำคุกในคดีหลังเปนกักขัง ไมหามที่ศาลจะรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษ และไม
ใหนำความผิดลหุโทษมาบวกกับโทษที่กำหนดไวกอนหรือลงโทษที่รอไว๑๔
(๖) ความผิดลหุโทษไมใชความผิดตอสวนตัวเมื่อพนักงานสอบสวนไดทำการสอบสวนแลว
พนักงานอัยการยอมมีอำนาจฟองไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐๑๕
โดยหลักเกณฑดังกลาว มีผลทำใหความผิดลหุโทษมีความหมายรวมไปถึงความผิด
ตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ ทั้งหมดดวยที่มีระวางโทษไมเกินอัตราที่กำหนดไวในมาตรา ๑๐๒
ดวยเหตุนใี้ นปจจุบันความผิดลหุโทษจึงกระจัดกระจายอยูใ นกฎหมายตาง ๆ มากมายหลายรอยฉบับ
สำหรับในประมวลกฎหมายอาญานั้น ความผิดลหุโทษ ไดแก ความผิดที่ไดบญ
ั ญัตไิ วตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค ๓ ตั้งแตมาตรา ๓๖๗ ถึงมาตรา ๓๙๘
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๒.
เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๔.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๕.
๑๓
เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๖.
๑๔
เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๒๓ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘.
๑๕
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอางอิง, (พิมพครัง้ ที่ ๒๓, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๖๒๑.
๑๐
๑๑

ม.ค. - ก.พ. ๕๕

p155-162.indd 159

จุลนิติ

๑๕๙

1/27/2012 2:26:54 PM

บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ

ความผิด ลหุ โ ทษในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของไทย มีฐ านะเป น ความผิ ด
ทีถ่ ูกจัดลำดับความสำคัญไวทายสุดไมวาในอดีตหรือปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากการใชโทษในระดับต่ำ
การใชกระบวนพิจารณาทีเ่ ครงครัดนอยกวาคดีอาญาทัว่ ไป ตลอดจนการมีบทบัญญัติทีแ่ สดงถึง
การยอมใหอภัยของสังคมตอการกระทำที่เปนความผิดลหุโทษ๑๖
เมือ่ พิ จ ารณาถึ ง การจำแนกลั ก ษณะของความผิ ด และการบั ง คั บ ใช ค วามผิ ด ลหุ โ ทษ
จะเห็นไดวา ความผิดลหุโทษมักเปนความผิดทีม่ ีลักษณะไมรุนแรงและเปนลักษณะของการกำหนดให
การกระทำบางอยางเปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ (Mala Prohibita) หรือที่เรียกวา ความผิดอาญา
เทคนิค ซึ่งจะเปนการนำเอาการกระทำที่ไมเปนความผิดในตัวเอง (Mala Inse) มาพิจารณา โดยไม
คำนึงวาสิ่งนั้นเปนการขัดศีลธรรมอันดีหรือไม แตหากคำนึงถึงวาการกระทำใดก็ตาม หากมีลักษณะ
ขัดตอความสงบเรียบรอยยอมเปนความผิด จึงอาจกลาวไดวา การกำหนดใหความผิดลหุ โทษ
เปนความผิดอาญาก็เพียงเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม
ความผิดลหุโทษมักเปนความผิดที่มีลักษณะไมรุนแรง
และเปนลักษณะของการกำหนดใหการกระทำบางอยาง
เปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ (Mala Prohibita)
หรือทีเ่ รียกวา ความผิดอาญาเทคนิค

จากการศึกษาพบวา การใชโทษทางอาญากับความผิดลหุโทษมีวัตถุประสงคเพื่อ
การคุมครองสังคม ใหสงั คมมีความสงบสุขเรียบรอย โดยการใชกฎหมายอาญาเปนมาตรการควบคุม
สังคมอยางหนึ่ง แตหากไดพจิ ารณาถึงลักษณะของการกระทำความผิดลหุโทษ หรือความผิดเล็กนอยแลว
พบวาการกระทำความผิดลหุโทษสวนใหญเปนการกระทำความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ และไมรุนแรง
เหมือนกับการกระทำความผิดอาญาในภาคความผิด ทีม่ ีลักษณะเปนการกระทำความผิดในทาง
ศีลธรรมอยางรุนแรง มีการตอบสนองจากชุมชนดวยความเกลียด ความกลัวและการดูถูกเหยียดหยาม
ตอการกระทำดังกลาว แตความผิดลหุโทษนั้นมีลกั ษณะที่แตกตางกันอยางเห็นไดชดั คือ มีความไมรนุ แรง
แมจะมีลักษณะเปนการผิดศีลธรรมอยูบา งก็ตาม ดังจะเห็นไดจากลักษณะของการกระทำ มีการแสดงถึง
การให อ ภั ย ของสัง คมต อ การกระทำเหล า นั ้น กล า วคื อ หากเป น กรณีพ ยายามกระทำความผิ ด
ในความผิดลหุโทษ กฎหมายก็ยกเวนโทษให หรือกรณีผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษก็ไมตองรับโทษ
จึงเห็นไดวาการกระทำความผิดลหุโทษโดยแทจริงแลว ไมใชการกระทำทีร่ ุนแรงและมีความสำคัญ
จนถึงขนาดทีจ่ ะตองบัญญัติใหเปนความผิดอาญาและใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เครงครัด
กับการกระทำเหลานั้น

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

๑๖๐
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นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการลงโทษ จะพบวาในการกำหนดความผิด
ลหุ โ ทษมีวัต ถุประสงคเพื่อการคุมครองและปองกันสังคมโดยการขมขูดวยการใชโทษทางอาญา
และการลงโทษผูกระทำความผิด เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข แตการที่จะใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
ของการลงโทษประการนี้ จะตองมีความหนักของโทษที่เหมาะสม และการลงโทษจะตองมีความแนนอน
และรวดเร็ว ซึ่งหากวิเคราะหจากโทษของความผิดลหุโทษ พบวา “โทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน
หรือโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เปนโทษที่ไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการลงโทษเพือ่ การคุม ครองสังคม ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ
๑) ในสวนของโทษจำคุกนั้นเปนโทษจำคุกระยะสั้น ซึ่งไดรับการทวงติงเปนอยางมากวา
ไมสมควรใช เนื่องจากไมเปนที่แนนอนวาไดตอบสนองวัตถุประสงคของการลงโทษในดานใด และยัง
กอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เนื่องจากระยะเวลาจำคุกสั้นเกินกวาทีจ่ ะแกไขฟนฟูผูกระทำความผิด
ใหกลับตัวเปนคนดี แตก็นานพอที่จะตัดเขาออกจากหนาทีก่ ารงานและครอบครัวได และสิ่งหนึ่งที่จะ
ติดตัวเขาเสมอไปไมวาระยะเวลาจำคุกจะสั้นเพียงใดก็ตาม คือ การถูกตราหนาวาเคยเปนผูตองโทษ
อันมีผลตอการกลับคืนเขาสูสังคมและดำเนินชีวิตตอไปในสังคมของบุคคลผูนั้น
๒) ส ว นโทษปรั บ นั้ น แมจ ะเป น โทษที ่นิ ย มใช ส ำหรั บ การกระทำความผิ ด เล็ ก น อ ย
หรือความผิดลหุโทษ และไดถูกนำมาใชแทนโทษจำคุกระยะสั้น แตโดยเหตุทลี่ ักษณะของการลงโทษ
เปนการบังคับเอากับเงิน ซึ่งคาของเงินไดเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ อัตราคาปรับทีก่ ำหนด
ไวในกฎหมาย ถากำหนดไวต่ำมาก ๆ จะไมมีผลในดานปองกันมิใหมีการกระทำความผิดและไมกอให
เกิดประโยชนแตประการใด คาปรับทีไ่ ดกำหนดไวสำหรับความผิดลหุโทษแตละฐาน ไดกำหนดไว
แตเมื่อครั้งประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา นับเปนเวลากวา ๕๐ ปมาแลว เมื่อคำนึงถึงภาวะ
ทางเศรษฐกิจและคาของเงินในปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก จึงมีความเปนไปได
มากวาอัตราคาปรับทีก่ ำหนดไวจะไมใชปริมาณโทษที่เหมาะสมกับการกระทำที่ไดบัญญัติใหเปน
ความผิดหรือใหผลในดานการกระทำใหคนกลัวและยับยั้งไมกลาทำผิดในปจจุบัน๑๗
นอกจากนี้ยังพบวาบทบัญญัติของความผิดลหุโทษบางความผิดนั้นมีความใกลเคียงกัน
หรื อ คล า ยกั บ การกระทำความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิ ด และความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติตาง ๆ ทีม่ ีโทษทางอาญา อาทิเชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙๑๘ กับ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๕๑๙ หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๕๒๐ กับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
เรื่องเดียวกัน , หนา ๑๐๑.
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙ บัญญัติวา “ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ ใหประกาศ ภาพโฆษณา หรือเอกสารใด
ที่เจาพนักงานผูกระทำการตามหนาที่ปดหรือแสดงไว หรือสั่งใหปด หรือแสดงไว หลุดฉีกหรือไรประโยชน ตองระวางโทษปรับไมเกิน
๕๐๐ บาท”.
๑๙
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ บัญญัติวา
“หามมิใหผูใดกระทำดวยประการใด ๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรือสิง่ อืน่ ใด ที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทำไวเพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได”.
๒๐
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๕ บัญญัติวา “ผูใดทำใหรางระบายน้ำ รองน้ำหรือทอระบายของโสโครก อันเปน
สิ่งสาธารณเกิดขัดของหรือไมสะดวก ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท”.
๑๗
๑๘
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓๒๑ เปนตน ซึ่งการบัญญัติ
ความผิดในลักษณะเชนนีท้ ำใหเกิดความซ้ำซอนของกฎหมาย สงผลใหการบังคับใชกฎหมายอาจเกิด
ความผิดพลาดไดโดยงายและทำใหเกิดความไมเปนธรรม

๔. บทสรุป

การลงโทษทางอาญานั้นเปนการลงโทษทีร่ ุนแรงและกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของผูก ระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาสมกับความรายแรงของ
การกระทำ (Retribution) เพื่อดัดนิสัยของผูกระทำความผิด (Reformation) เพื่อปองปรามมิใหผูอื่น
เอาเปนเยีย่ งอยาง (Deterrent) และเพื่อตัดผูก ระทำผิดออกไปจากสังคมเปนการชั่วคราวหรือถาวร
(Incapacitation) ดังนัน้ โทษอาญาควรใชกับการกระทำทีม่ ีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น
อยางไรก็ตาม จากเหตุผลทีไ่ ดนำเสนอไวในเบื้องตน จึงมีความเห็นวาการนำเอาโทษ
ทางอาญามาบังคับใชกับการกระทำความผิดลหุโทษ หรือความผิดเล็กนอยในประมวลกฎหมายอาญา
เปนการใชโทษทางอาญาในทางที่เกินขอบเขตหรือไมเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการลงโทษ ลักษณะ
ของการกระทำความผิดและมีปญหาดานการบังคับใชกฎหมาย จึงมีความเห็นวา ควรจะยกเลิกบทบัญญัติ
ความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา และนำเอามาตรการทางปกครองหรือมาตรการทางบริหาร
รวมถึงมาตรการทำงานบริการสังคมมาใชแทนการลงโทษทางอาญา อาทิเชน การใหเจาพนักงาน
มีอำนาจออกคำสัง่ ใหกระทำการ ระงับการกระทำการ หรือแกไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทำผิด รวมถึ ง การให อ ำนาจเจ า พนั ก งานเรี ย กตั ว ผู ก ระทำความผิ ด มาอบรม ตั ก เตื อ น
และใหคำแนะนำในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งการนำมาตรการทางปกครองมาใชจะใหประสิทธิผล
ในการบังคับใชกฎหมายในความผิดลหุโทษ หรือความผิดเล็กนอยมีมากกวาการนำโทษทางอาญา
มาบัง คั บ เนือ่ งจากขาดความยืด หยุน ในการนำมาตรการอืน่ ทีเ่ หมาะสมมาใช บั ง คั บ ๒๒ แต ทั้ ง นี้
การยกเลิกความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา จะตองมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตติ า ง ๆ
ที่มีความใกลเคียงหรือซ้ำซอนกับความผิดลหุโทษดังกลาว ใหมีความสอดคลองกันดวย

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัตวิ า “หามมิใหผใู ดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุกอ สรางลงในทางน้ำ หรือกองไว หรือกระทำดวยประการใด ๆ
ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ำ”.
๒๒
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โทษทางอาญาที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐.
๒๑
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“The Windmill Flood Risk Management:
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดนที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล
¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ »·ØÁÇÑ²¹
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ความนำ

ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด (Kingdom of the Netherlands)
เปนดินแดนแสนงามในทวีปยุโรปทีม่ ีความสำคัญยิง่ ในฐานะศูนยกลาง
ทางการคาและการขนสงของทวีป๑ ทัง้ ยังไดชื่อวาเปน “เมืองหลวง
แห ง กฎหมายระหว า งประเทศ” ด ว ยเป น ทีต่ ั ้ง ของศาลยุติ ธ รรม
ระหวางประเทศ (International Court of Justice) หรือที่เรียกกันวา
“ศาลโลก” มาแลวหลายทศวรรษ ดังที่ผเู ขียนไดกลาวถึงไวในบทความ
ชุด “ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ: The International Court
of Justice” เปนจำนวน ๓ ตอนดวยกัน
ประเทศเนเธอรแลนดมีประวัติศาสตรในการสรางและขยาย
ชุมชน ที่อยูอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรมควบคูไปกับการจัดใหมรี ะบบ
ปองกันภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก “อุทกภัย”เสมอมาหลายศตวรรษ
ั นานโยบาย
เพือ่ การดำรงอยูอ ยางยัง่ ยืน๒ และในปจจุบนั ประเทศนีไ้ ดพฒ
และการดำเนินยุทธศาสตรระดับชาติโดยอาศัยองคความรูและเครื่องมือ
ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิศวกรรม และดานการจัดใหมี
“กฎเกณฑทางกฎหมาย” เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ “หนาตางโลก: The Knowledge Windows”
จึง ขอนำเสนอข อ มู ล เกี ่ย วกั บ การจั ด การอุ ท กภั ย ของประเทศ
เนเธอร แ ลนด ใ นยุ ค แรกเพือ่ เป น กรณี ศึ ก ษาสำหรั บ ประเทศไทย
ที่อาจตองเผชิญภัยกับพิบตั ดิ ังกลาวอีกในอนาคตอันใกล ในบทความ
ชุด “The Windmill Flood Risk Management: การจัดการ
อุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดน
ที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล ดังนี้

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.
๑
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“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดนที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล

สภาพปญหาทางภูมิศาสตร

ประเทศเนเธอรแลนดมปี จ จัยทางภูมศิ าสตรทเ่ี อือ้ ตอการเกิดอุทกภัยเปนอยางยิง่ โดยหากพิจารณา
ชื่อเรียกขานของประเทศนีแ้ ลว ยอมเกิดความเขาใจในสภาพทางภูมิศาสตรของดินแดนแหงนี้ไดอยาง
ชัดเจนในสาระสำคัญ เพราะคำวา “Netherland” นัน้ แปลความจากภาษาดัตชไดวาหมายความถึง
“Low Countries” หรือ “ดินแดนภาคต่ำ”๓ อันเนื่องมาจากสภาพของแผนดินถิ่นที่ต้งั ของประเทศนี้
มีระดับต่ำกวาระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level - MSL) ถึง รอยละ ๔๐ ของพื้นที่ท้งั หมด๔
และตั้งอยูติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ซึ่งหากไมมีการปองกันใด ๆ แลว พื้นที่กวารอยละ ๖๕
ของประเทศยอมจมอยูใตผืนน้ำอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได๕ ทัง้ อาจกลาวไดวามีสภาพทางภูมิศาสตร
คลายคลึงกับกรุงเทพมหานครประการหนึ่ง คือ ตั้งอยู
ในเขตพืน้ ที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta) ที่ใหญ
ที ่สุ ด ในแถบตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของทวี ป ยุ โรป
อันเปนตำแหนงที่แมนำ้ สายใหญของยุโรปถึง ๓ สาย
ไดแก แมน้ำไรน (Rhine) แมน้ำเมอรส (Meuse)
แมน้ำเชลท (Scheldt) ไหลลงสูทะเลเหนือ๗
นอกจากที่กลาวขางตนวา พื้นที่ของประเทศ
เนเธอรแลนดมรี ะดับทีต่ ำ่ กวาระดับน้ำทะเลปานกลางแลว
ภูมิประเทศบางสวนยังมีระดับต่ำกวาระดับน้ำเฉลี่ย
ในแมน้ำสายใหญเหลานั้นอีกดวย อันเปนสาเหตุ
ประการหนึง่ ทีท่ ำใหประสบภาวะอุทกภัยซ้ำซาก อยางไร
ก็ตาม ปรากฏขอมูลวา พื้นที่เสี่ยงดังกลาวมีจำนวน
ประชากรอาศั ย อยู ม ากกว า ครึ ่ง หนึ ่ง ของจำนวน
ปร
แผนทแี่ สดงความเสยี่ งจากภาวะอทุ กภยั (Flood
ประชากรทั้งหมดของประเทศ๘ ดังนั้น การบริหาร
ปร
R i s k M a p ) ๖ โ ด ย ใ ช ร ะ ดั บ สี ฟ า อ อ น จ น ถึ ง
สีน้ำเงินเขม แสดง “พื้นที่ของประเทศที่อาจถูก
จั ด การความเสี ่ย งและป อ งกั น อุ ท กภั ย จึ ง มี
น้ ำ ท ว ม ” ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง ตั้ ง แ ต ๐ . ๒ เ ม ต ร
ความสำคั
ญยิ่งในฐานะที่เปนประเด็นสำคัญเกี่ยวแก
คว
จนถึึงระดดับมากกวา ๕ เมตรขึ้นไป
ประโยชน
สาธารณะของราชอาณาจักรแหงนี้
ปร
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, flood management and climate change in The Netherlands”,
(February, 2001), p. 6, 27.
๓
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การปรับตัวในอดีตของชาวดัตชตอปญหาอุทกภัย

ในยุค ๖๐๐ ปกอนคริสตกาล ถึง ค.ศ. ๕๐๐ นั้น สันดอนทราย (Sand dunes) ที่กอตัว
ขึ้นตามธรรมชาติบริเวณ ๒ ฝงแมน้ำเปนสิ่งที่ชาวดัตชยุคโบราณใชเพื่อวัตถุประสงคในการอยูรอด
จากอุทกภัยเปนประการแรกในประวัตศิ าสตร โดยการตัง้ ถิน่ ฐานปลูกสรางบานเรือนบนเนินสันดอนทราย
ซึ่งมีระดับพื้นทีส่ ูงกวาบริเวณอื่น อยางไรก็ดี แมเมือ่ เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น ปริมาณน้ำในแมน้ำ
จะไหลบาลนเขาทวมบริเวณดังกลาวก็ตาม แตสนั ดอนทรายนี้กเ็ ปนที่มาของการสรางกำแพงกั้นน้ำเพื่อ
ใหการปองกันอุทกภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคตอมา๙
ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๐ ชาวดัตชไดริเริ่มสราง กำแพงกั้นน้ำ (Dikes) และสะพานหิน
เพื่อใชเปนทาเรือและสามารถใชเปนคันกั้นขวางลำน้ำเพื่อลดการไหลบาอยางรุนแรงจากน้ำเหนือ
อันกอใหเกิดอุทกภัย เชน ในชวงป ค.ศ. ๑๒๐๐ เกิดภาวะน้ำลนตลิ่งบอยครั้งอันเนื่องมาจากการตัดไม
ทำลายปาในประเทศเยอรมนี ตอมาในคริสตศตวรรษที่ ๑๒ และ ๑๓ ไดมีวิวัฒนาการในการบริหาร
จัดการระบบปองกันอุทกภัยมากขึ้น โดยการสรางกำแพงกั้นน้ำลอมพื้นทีล่ ุมแมน้ำอยางแพรหลาย
และสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำทวมขังจนเกิดเปนแผนดินใหม (Polders) ทั้งในคริสตศตวรรษที่ ๑๔ ยังไดมกี าร
คิดคนการเปลี่ยนเสนทางไหลของแมน้ำสายหลักบางสายอีกดวย๑๐
ตอมา ในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ การขยายตัวของชุมชน
เมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนทำใหพ้นื ที่ราบลุมที่นำ้ ทวมถึง (Flood
plain) มีพื้นที่ลดลงอยางรวดเร็วและเปนสาเหตุใหระดับน้ำ
ในแมน้ำเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลในขณะนั้นจึงดำเนินการจัดทำ
กำแพงกั ้น น้ ำ เพิ ่ม เติ ม และมี ก ฎหมายกำหนดให มี
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (Water Boards) ขึ้น
มีลกั ษณะเปนองคกรบริหารเฉพาะทองทีอ่ นั มีความแตกตาง
กันหลายบริบท เพื่อบริหารจัดการกิจการปองกันอุทกภัย
ตลอดจนดูแลความแข็งแรงของโครงสรางกำแพงกั้นน้ำใน
แตละทองที่ในเขตชนบท แตในเขตเมืองใหญ กิจการเชนวานี้
จะอยูภ ายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และสวนภูมิภาค๑๑ ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา กระบวนการ
งของประเทศ ้ มีพัฒนาการควบคูไปกับนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการ
ขยายตัวของพื้นที่ชมมชนเมื
ุ ชนเมืองของประเทศนี
และปองกันอุทกภัยไปพรอมกัน๑๒

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.
๙
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“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน “เนเธอรแลนด” ดินแดนที่อยูต่ำกวาระดับน้ำทะเล

กาวสำคัญแหงการพัฒนาการจัดการอุทกภัยในเนเธอรแลนด

การจัด การอุท กภั ย ในประเทศเนเธอร แ ลนด ไ ดรั บ การพัฒ นาอย า งเด น ชั ด ภายหลั ง
อุทกภัยครัง้ ใหญ ในป ค.ศ. ๑๙๕๓ อันถือวาเปนกาวสำคัญทีจ่ ะศึกษาพัฒนาการของการจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัย (flood risk management) ของประเทศเนเธอรแลนด ดวยในเดือนกุมภาพันธ
ค.ศ. ๑๙๕๓ น้ำทะเลไดเขาทวมพื้นที่ของประเทศกวารอยละ ๒๐ และมีประชากรเสียชีวิตเปนจำนวน
กวา ๑,๘๐๐ คน ภัยพิบัติในครั้งนั้นไดทำใหภาครัฐใหความสำคัญแกการจัดการความเสี่ยงจาก
อุทกภัยเปนวาระแหงชาติ๑๔ ดวยตระหนักวามาตรการและโครงสรางพื้นฐานในการปองกันอุทกภัย
ทีม่ ีมาแตเดิมนัน้ ไมเพียงพอตอการปองกันสาธารณภัยนี้ไดอีกตอไป มาตรการทีป่ รากฏชัดอยางเปน
รูปธรรม เชน ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการจัดการพืน้ ที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta
Act) ขึน้ ในป ค.ศ. ๑๙๕๘ อันกำหนดใหมีการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยจากสาเหตุนำ้ ทะเลหนุนสูงซัด
เขาหาชายฝง โดยการสงเสริมการเฝาระวังกำแพงกั้นน้ำ (Dikes) และพื้นทีบ่ ริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมน้ำไรนและแมน้ำเมอรส ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เองไดมีผลใหภารกิจดานการปองกันอุทกภัย
กลายเปนภารกิจระดับชาติภายใตการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ๑๕ โดยมีคณะกรรมาธิการ
การจัดการพืน้ ที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta Committee) เปนองคกรทีม่ ีหนาทีใ่ หคำปรึกษา
ตลอดจนกำหนดนโยบายและแผนการปองกันภัยพิบัติจากอุทกภัย หรือทีเ่ รียกวา “Delta Project”
เชน การจัดใหมีการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรเชิงสถิติและวิศวกรรมสำหรับการปองกันน้ำทะเลหนุน
ซัดเขาหาแผนดินในระดับสูง ซึ่งใชในการกำหนดระดับความสูงของกำแพงกั้นน้ำ๑๖ ใหมีศกั ยภาพในการ
ปองกันภัยพิบัติดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป ค.ศ. ๑๙๗๔ รัฐสภาไดยืนยัน มติอลั เบิรส
(๒๑/๐๒/๗๔) ซึ ่ง ได ร อ งขอให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงคมนาคม กิจการสาธารณะ และการ
จัดการทรัพยากรน้ำ กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวของใหเปนไปโดยคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ
มรดกทางวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ข องประเทศ
ใหมากยิ่งขึ้น๑๗ เปนผลใหมีการจัดตั้ง “commissie
rivierdijken” ขึ้นเปนองคกรสำหรับใหคำปรึกษา
แก รั ฐ มนตรี ฯ โดยแต ง ตั ้ง จากบุ ค คลผู มี ค วามรู 
แผนที่แสดงบริเวณที่ประสบอุทกภัยในป ค.ศ. ๑๙๕๓๑๓ ความเชี ่ย วชาญด า นการจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ
และการวางผังเมืองเปนอยางดี๑๘
Rob van den Boomen, “Dutch Flood Protection, a new concept for flood control”, (2009), p. 6.
A.A. Olsthoorn and R.S.J. Tol, “Floods, flood management and climate change in The Netherlands”, p. 29.
๑๕
Ibid.
๑๖
Ibid., pp.43-44.
๑๗
Ibid., pp.44.
๑๘
Ibid., p. 47.
๑๓
๑๔
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ตอมา ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ ไดมีการตราพระราชบัญญัติเขื่อนกั้นน้ำ (Water Embankment
Act) ขึ้น ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการจัดการปองกันอุทกภัยโดยใหความสำคัญแกการปองกันพื้นที่
เปนสำคัญ ไมใชมงุ หวังเพียงความแข็งแกรงของกำแพงกั้นน้ำแตเพียงประการเดียว กฎหมายฉบับนี้
ไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยในทุก ๕ ป๑๙ ตลอดจนกำหนด
ใหมีการแบงพื้นที่ของที่ราบลุมสามเหลี่ยมปากแมน้ำ (Delta) ออกเปน เขตวงแหวนคันกั้นน้ำ (Dike
Ring Areas) เพื่อบริหารจัดการเปนรายพื้นทีอ่ ยางเปนระบบ๒๐ และในปเดียวกันนั้นเอง ไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันอุทกภัย (Flood Protection Act) ขึ้น มีสภาพบังคับ
ประการสำคัญที่กำหนดใหมีการทดสอบความสมบูรณของระบบการปองกันอุทกภัยในปจจัยดานตาง ๆ
ในทุก ๕ ป ดวยเชนกัน๒๑
ความสงทาย

การทีป่ ระเทศเนเธอรแลนดมสี ภาพปญหาทางภูมศิ าสตร
เอือ้ ตอการเกิดอุทกภัย เพราะตัง้ อยูใ นพืน้ ทีล่ มุ บริเวณสามเหลีย่ ม
ปากแมน ้ำ สายใหญข องยุโรปหลายสายและมีร ะดั บ พื ้น ที ่
ต่ำกวาระดับน้ำทะเลปานกลาง เปนเหตุใหรฐั บาลและประชากร
ของประเทศนี้ตอ งเผชิญกับปญหาอุทกภัยอยูบอ ยครั้ง อันทำให
เกิดแรงผลักดันในการคิดคน ปรับปรุง และพัฒนามาตรการ
เพื่อการปองกันภัยพิบัตดิ งั กลาวหลายประการ ตลอดจนสั่งสม
โ สาธารณะมานาน
ประสบการณในการดำเนินยุทธศาสตรทหี่ ลากหลายเพื่อความอยูร อดของประโยชน
หลายศตวรรษ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ภายหลังจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญทเี่ กิดขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๕๓ นั้น
ถื อ เปน ช ว งเวลาก า วสำคั ญ ของการพั ฒ นาการจั ด การอุ ท กภั ย และทรั พ ยากรน้ ำ ของประเทศนี ้
โดยความรวมมือของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝายบริหารในการกำหนดแผนงานปองกันประการตาง ๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในมิติของการจัดใหมีเครื่องมือที่เปนกฎเกณฑทางกฎหมายที่หลากหลาย อันอาจใชเปน
แนวทางแกประเทศอื่น ๆ เพื่อศึกษา วิเคราะห และปรับใชใหเหมาะสมแกประเทศนั้น ๆ ไดเปนอยางดี
ซึ่งผูเขียนจะไดนำเสนอรายละเอียดในตอนตอไป

Ibid., pp. 49, 53.
B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND
URBANISATION”, p. 4.
๒๑
Ibid., p. 5.
๑๙

๒๐
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คำคม

ศีลธรรมจำเปนในโลก ในหมูมนุษยท่รี ักประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย ไมเหมาะสำหรับประชาชนที่ไมมีศีลธรรม
ถาประชาชนมีศีลธรรม ประชาธิปไตยเหมาะ เหมาะเพราะวาเสมอภาค
เสรีภาพ หรือยุติธรรม เดี๋ยวนี้เมื่อไมมีศีลธรรมแลว
ประชาธิปไตยเปนสิ่งเลวราย ใหเกดความฉบหายแกประชาชน
ประชาธปไตยเปนสงเลวราย
ใหเกิดความฉิบหายแกประชาชน
ที่ไมมีศีลธรรมนั่นเอง ระบบบเผด็จการเสียอีกจะดีกวา เพราะวาจะ
ควบคุมคนไมมีศีลธรรมไวได เพราะฉะนั้น ศีลธรรมจึงจำเปนในโลก
ในหมูมนุษยที่รักประชาธิปไตย ที่ตองการประชาธธิปไตย
ถาตองการกันทั้งโลก ก็หมายความวาทั้งโลกจะตองมีศีลธรรม
ลัทธิประชาธิิปไตยจึงจะมีอยูในโลกนี้ได มิฉะนนั้นแลวก็็เปนประชาธิปไตยโกง
ประชาธธิปไตยสวมหนากาก แลวมันก็จะโคนจะทำลายกันในหมู
ประชาธธิปไตยนนั้น นี่เราเห็นวา ศีลธรรมจำเปนอยางนี้ในโลก
(ธรรมวาทะของทานพุทธทาส เรียบเรียงโดย อรุณ แสงทอง น. ๔๗)
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนสวนราชการ
ระดับกรมสังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงาน กำกับการอนุรักษพลังงาน
จัดหาแหลงพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใชพลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร
เทคโนโลยีดานพลังงานอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อสนองตอบความตองการ
ของทุกภาคสวนอยางเพียงพอดวยตนทุนที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศและ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้งสงเสริมและชวยเหลือใหโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมไดปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือ่ ใหมกี ารใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัด
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ศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดลอม (Environmental Division of
Administrative Court) เปนแผนกหนึ่งของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จั ด ตั้ ง เมื่ อ
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีอำนาจดำเนินการพิจารณาขอพิพาทคดีปกครองเกีย่ วกับ
สิ่งแวดลอมซึ่งมีลักษณะพิเศษกวาคดีปกครองประเภทอื่น ๆ ที่มีความซับซอน
ที่ตองใชความรูความเขาใจในลักษณะของสหสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษา
ประโยชนสาธารณะและคุมครองสิทธิของบุคคลในการที่จะดำรงชีพอยูไดอยาง
ปกติแ ละตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จ ะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพหรือคุณภาพไดอยางเหมาะสม อีกทั้งเพื่อความรอบคอบ รวดเร็ว
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ (THE ASSOCIATION OF
SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL PATRONAGE) หรือเรียก
โดยยอวา “อาษา” ตามอักษรยอภาษาอังกฤษทีว่ า “ASA” เปนศูนยรวมของ
ผูป ระกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม และผูทมี่ ีความสนใจในวิชาชีพสถาปตยกรรม
ทีม่ งุ บำเพ็ญประโยชน ในการสรางสรรคความเจริญงอกงามทางสถาปตยกรรม
และสิง่ แวดลอม และรักษาอารยธรรมของชาติ รวมถึงใหความรู ใหคำปรึกษา
ทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชนแกสงั คม อีกทั้งสมาคมยังใหความรวมมือ
กับหนวยงานของรัฐ องคกรและสถาบันทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาและเผยแพรอุดมการณ บทบาทและหนาทีข่ องสถาปนิก ใหวิชาชีพ
สถาปตยกรรมเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน
ภายในเว็บไซตมขี อมูลทีน่ าสนใจ เชน คูมือจัดการบานหลังน้ำลด
จัดทำโดย คณะทำงานอาสาสมัครสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาคมนัก ออกแบบเรขศิ ล ป ไ ทย วิ ศ วกรรมสถานแห ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ หรือการดำเนินการดานการอนุรกั ษมรดกสถาปตยกรรมไทย
อยางเปนรูปธรรม เชน โครงการอนุรกั ษหอพระไตรปฎกวัดเทพธิดารามวรวิหาร
และสถาปตยกรรมไทยทีเ่ ปนงานไมตั้งอยูก ลางน้ำ ไดแก โครงการอนุรักษ
หอพระไตรปฎกวัดอัปสรสวรรควรวิหาร กรุงเทพมหานคร เปนตน
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