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บทคัดยอ 
 

โครงการวิจัย เร่ือง สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย
การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ   โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย ดังนี้          
1) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของประชาชนในการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวของ 2) เพื่อศึกษาวาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อยางไรและมากนอยเพียงใด 3) เพื่อศึกษาวาพระราชบัญญัติที่เปนฎหมายลําดับรองสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางไรและมากนอยเพียงใด รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรคกรณีที่
ยังไมไดจัดทําหรือจัดทําพระราชบัญญัติไมเสร็จสิ้น ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาหลักการสิทธิ       
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 เปนหลักการที่ดีในการกําหนดทิศทางการใชอํานาจรัฐ เพื่ออํานวยประโยชนสุขแกประชาชน
ในสังคม แตยังมีปจจัยที่เปนปญหาและเปนอุปสรรคที่ทําใหหลักการสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรี  
ความเปนมนุษยไมอาจสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร คือ 
 ประการแรก ปจจัยดานเนื้อหาของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
อันประกอบดวย 

(1)  เนื้อหาสาระของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ไมสมบูรณตามหลักการสิทธิเสรีภาพ 
คือ สิทธิการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สิทธิการลงประชามติ และการ
ลงโทษประหารชีวิต 

(2)  การไมมีมาตรการในการบัญญัติกฎหมายลําดับรองใหเปนไปตามหลักการสิทธิ      
เสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญคือสิทธิชุมชน สิทธิเด็ก เยาวชนและบุคคลในครอบครัว สิทธิ    
ผู สู งอายุ  สิทธิ ผูพิ ก ารหรือทุพลภาพ  สิทธิ ผูบ ริโภคสิทธิการมีส วนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม สิทธิการใหความเห็นโครงการหรือ         
กิจกรรมของรัฐ สิทธิของพยาน หลักความเสมอภาและหามเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการเสนอ     
ขาวสารและแสดงความคิดเห็นของ นักวิชาชีพส่ือมวลชน 

(3) การไมแกไขปรับปรุงกฎหมายที่บังคับใชอยูใหสอดคลองกับหลักการสิทธิเสรีภาพ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ      
ส่ิงแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับ  
เสรีภาพสื่อมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับเสรีภาพการชุมนุมและเสรีภาพการรวมตัว 



 

 

 

2

(4)  การยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายลูกที่ออกตามหลักการสิทธิ เสรีภาพของ              
รัฐธรรมนูญ คือสิทธิการเขาถึงและการจัดการทรัพยากรสื่อสารสาธารณะ สิทธิการไดรับการศึกษา 
สิทธิการไดรับบริการสาธารณสุข สิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 

ประการที่สอง ปจจัยดานการบริหารของรัฐที่ตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการ 
สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยรัฐมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนด        
มาตรการทางดานกฎหมาย การกําหนดนโยบาย และการกําหนดแผนพัฒนาประเทศใหเปนไปตาม
หลักการสิทธิเสรีภาพ แตบทบาทของรัฐยังดําเนินการไดคอนขางนอย อันเนื่องมาจากสาเหตุ         
ที่สําคัญ คือ ความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐกับประชาชนที่เมื่อใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน   
ก็จะเปนการลดทอนอํานาจรัฐลง องคกรของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐมีองคความรูเกี่ยวกับสิทธิ    
เสรีภาพยังไมเพียงพอ และการใชอํานาจขององคกรรัฐตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแบบอุปถัมภ 
ตลอดจนทัศนคติของเจาหนาที่ของรัฐที่เคยชินกับวัฒนธรรมระบบอํานาจเปนใหญ 

ประการที่สาม ปจจัยดานประชาชนผูเปนเจาของสิทธิเสรีภาพ โดยประชาชนโดยสวนมาก
ขาดโอกาสการเรียนรูหลักการสิทธิเสรีภาพ การไมตระหนักและมีจิตสํานึกความเปนเจาของสิทธิ
เสรีภาพ และการไมสามารถรวมตัวกันอยางเขมแข็งเพียงพอ 

ยุทธศาสตรการแกไขปญหาและอุปสรรคที่ทําใหหลักการสิทธิเสรีภาพไมสามารถ      
บรรลุผลไดอยางเต็มที่ ประกอบดวยยุทธศาสตรการจัดทํากฎหมายใหสอดคลองกับหลักการสิทธิ
เสรีภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายทั้งในขั้นตอนการศึกษา การจัดทํากฎหมายและ
การบัญญัติกฎหมาย ยุทธศาสตรการบริหารของรัฐโดยตองกําหนดนโยบาย การกําหนดแผน     
การปฏิรูประบบราชการ การปรับระบบงบประมาณและระบบภาษี การเสริมการเรียนรู เปนตน 
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน โดยตองสรางโอกาสการเรียนรู การไดรับ
ขอมูลขาวสาร การปลูกฝงจิตสํานึกในการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน เปนตน 

สําหรับสิทธิเสรีภาพที่สมควรบัญญัติเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ประกอบดวย สิทธิในเสรีภาพทั่วไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิในที่อยูอาศัยและสิทธิ
ของครอบครัว  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในการวิจัยโดยมีวัตถุ
ประสงค 1)เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของประชาชนในการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญและพระ
ราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 2)เพื่อศึกษาวาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอยางไรและมากนอยเพียงใด 3)เพื่อศึกษาวาพระราชบัญญัติที่เปนฎหมายลําดับรองสอด
คลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางไรและมากนอยเพียงใด รวมทั้งศึกษาปญหาและอุปสรรค
กรณีที่ยังไมไดจัดทําหรือจดัทําพระราชบญัญัติไมเสร็จสิ้น ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาหลักการ
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 เปนหลักการที่ดีในการกาํหนดทิศทางการใชอํานาจรัฐเพื่ออํานวยประโยชนสุขแก
ประชาชนในสังคม แตยังมีปจจัยที่เปนปญหาและเปนอุปสรรคที่ทําใหหลักการสิทธิเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมอาจสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร คือ 
 ประการแรก ปจจยัดานเนื้อหาของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
อันประกอบดวย 

(1) เนื้อหาสาระของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ไมสมบูรณตามหลักการสิทธิเสรีภาพ 
คือ สิทธิการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สิทธิการลงประชามติ และการ
ลงโทษประหารชีวิต 

(2) การไมมีมาตรการในการบัญญัติกฎหมายลําดับรองใหเปนไปตามหลักการสิทธิเสรีภาพ
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญคือ สิทธิชุมชน สิทธิเด็ก เยาวชนและบุคคลในครอบครัว สิทธิผูสูงอาย ุ
สิทธิผูพิการหรือทุพลภาพ สิทธิผูบริโภค สิทธิการมีสวนรวมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม สิทธิการใหความเห็นโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ สิทธิของพยาน 
หลักความเสมอภาและหามเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการเสนอขาวสารและแสดงความคิดเหน็ของ 
นักวิชาชพีส่ือมวลชน 

(3) การไมแกไขปรับปรุงกฎหมายที่บังคับใชอยูใหสอดคลองกับหลักการสิทธิเสรีภาพ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ      
ส่ิงแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับ  
เสรีภาพสื่อมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับเสรีภาพการชุมนุมและเสรีภาพการรวมตัว 
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(4) การยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายลูกที่ออกตามหลกัการสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ 
คือ สิทธิการเขาถึงและการจัดการทรัพยากรสื่อสารสาธารณะ สิทธิการไดรับการศึกษา สิทธิการได
รับบริการสาธารณสุข สิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 

ประการที่สอง ปจจัยดานการบริหารของรัฐที่ตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการสิทธิ
เสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยรัฐมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดมาตรการทาง
ดานกฎหมาย การกําหนดนโยบาย และการกําหนดแผนพัฒนาประเทศใหเปนไปตามหลักการสิทธิ
เสรีภาพ แตบทบาทของรัฐยังดําเนินการไดคอนขางนอย อันเนื่องมาจากสาเหตุที่สําคัญ คือ ความ
สัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐกับประชาชนที่เมื่อใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนก็จะเปนการลดทอน
อํานาจรัฐลง องคกรของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐมีองคความรูเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพยังไมเพียงพอ 
และการใชอํานาจขององคกรรัฐตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแบบอุปถัมภ ตลอดจนทัศนคติของ
เจาหนาที่ของรัฐที่เคยชินกับวัฒนธรรมระบบอํานาจเปนใหญ 

ประการที่สาม ปจจัยดานประชาชนผูเปนเจาของสิทธิเสรีภาพ โดยประชาชนโดยสวนมาก
ขาดโอกาสการเรียนรูหลักการสิทธิเสรีภาพ การไมตระหนกัและมจีิตสํานึกความเปนเจาของสทิธิ
เสรีภาพ และการไมสามารถรวมตัวกันอยางเขมแข็งเพียงพอ 

ยุทธศาสตรการแกไขปญหาและอุปสรรคที่ทําใหหลักการสิทธิเสรีภาพไมสามารถบรรลุผล
ไดอยางเต็มที่ ประกอบดวยยุทธศาสตรการจัดทํากฎหมายใหสอดคลองกับหลักการสิทธิเสรีภาพ 
โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายทั้งในขั้นตอนการศึกษา การจัดทํากฎหมายและการบัญญัติ
กฎหมาย ยุทธศาสตรการบริหารของรัฐโดยตองกําหนดนโยบาย การกําหนดแผน การปฏิรูประบบ
ราชการ การปรับระบบงบประมาณและระบบภาษี การเสริมการเรียนรู เปนตน ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน โดยตองสรางโอกาสการเรียนรู การไดรับขอมูลขาวสาร 
การปลูกฝงจิตสํานึกในการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน เปนตน 

สําหรับสิทธิเสรีภาพที่สมควรบัญญัติเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ประกอบดวย สิทธิในเสรีภาพทั่วไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิในที่อยูอาศัยและสิทธิของ
ครอบครัว  



บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล   
 

สังคมในอุดมคติที่พึงปรารถนาเปนสังคมที่เคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แตสังคม
ไทยมักจะมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะของคนจน คนดอยโอกาสเสมอมา   ดวยสภาพปญหาที่สะสมมา
อยางตอเนื่องกลุมตางๆในสังคมจึงรวมมือกันผลักดันใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหมีเนื้อหาที่สงเสริมและคุม
ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการบัญญัติเรื่องดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540   

สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนไทยไดรับการบัญญัติไวเปนหลักการพื้นฐานในมาตรา 
4 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  และบัญญัติไวเปนการเฉพาะในหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทยถึง 40 มาตรา รวมถึงบัญญัติไวในหมวดอื่นๆ อีกดวย อาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมี
บทบัญญัติที่เปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ ที่เคยมีมา      

อยางไรก็ตามแมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีเนื้อหาที่คอนขางสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน แตในทางปฏิบัติไดนําไปสูความเปนรูปธรรมในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมากนอยเพียงใด 
เพราะรัฐธรรมนูญเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะนําไปสูเปาหมายการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรภีาพของประชา
ชน สิ่งที่นาสนใจก็คือพระราชบัญญัติที่เปนกฎหมายลําดับรองลงมาสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยมากนอยเพียงใด   ตลอดจนการไมจัดทําหรือจัดทําพระราชบัญญัติยังไมเสร็จมีปญหาติดขัดใน
เรื่องใด  

นอกจากนี้ การศึกษาเพยีงแตตัวอักษรอยางเดียวคงไมสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได แตจะตองศึกษาลงไปใหถึงระดับรากหญา  
โดยเฉพาะประชาชนกลุมตาง ๆ ซ่ึงเปนผูปฏิบัติการใชสิทธิเสรีภาพที่พึงมีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไว   ดังนั้นการศึกษาทั้งตัวบทรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของและประสบการณโดยตรง
ของประชาชนผูใชรัฐธรรมนูญ จะทําใหไดคําตอบวาถึงเวลาหรือยังทีจ่ะปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ  
รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกีย่วของตอไป   

 
 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
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1.เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของประชาชนในการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญและพระราช
บัญญัติที่เกี่ยวของ 

2.เพื่อศึกษาวาเนื้อหารัฐธรรมนูญสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางไร
และมากนอยเพียงใด 

3.เพื่อศึกษาวาพระราชบัญญัติที่เปนกฎหมายลําดับรองสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญอยางไรและมากนอยเพยีงใด และศึกษาปญหาและอุปสรรคกรณีที่ยังไมไดจัดทําหรือจดั
ทํารางพระราชบัญญัติไมเสร็จสิ้น 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.ศึกษาเนื้อหาของสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 
 2.ศึกษากฎหมายเฉพาะทีเ่ปนพระราชบัญญัติที่จําเปนตองตราใหสอดคลองกับหลักการ
สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 3.ศึกษาปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคทําใหหลักการสิทธิเสรีภาพไมประสบความสําเร็จ
ในทางปฏิบัติ ทั้งปจจัยดานกฎหมาย ดานการบริหารของรัฐ และดานประชาชน 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการศึกษาหลายรูปแบบดังนี้ 
1.การวิจยัเอกสารดวยการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจากหนังสือ บทความทาง

วิชาการ  หนังสือพิมพ  วิทยานิพนธ  กฎหมายตางๆ  บันทึกรายงานการประชุมของสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ (สสร.)  เปนตน 

2.การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนนักวิชาการ         
ตัวแทนชาวบาน นักการเมือง ขาราชการประจํา ส่ือมวลชน องคการอิสระตางๆ  และองคการพัฒนา
เอกชน  เปนตน 

3.การจัดสนทนากลุมยอย(Focus Group Discussion) ตามกลุมเปาหมายตางๆ และ
ตามลักษณะเนื้อหาสิทธิ   

4.การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟงขอวิจารณรางรายงานวจิัย 
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การวิเคราะหขอมูลโดยการเก็บขอมูลจากวิธีการตางๆ ขางตน แลวนํามาวิเคราะหอยาง
รอบดาน โดยมีแนวคดิพื้นฐานทางดานสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมารองรับ  และนาํ
ไปสูขอสรุปของรายงานการวิจัยในที่สุด 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.สามารถตรวจสอบวารัฐธรรมนูญและกฎหมายลําดับรองที่ตราขึ้นนั้นไดสงเสริมและคุม
ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงใด 
 2.สามารถทราบถึงปจจัยที่เปนปญหาและอปุสรรคของการใชหลักการสทิธิเสรีภาพตามบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 3.สามารถทราบแนวทางในการดําเนินการใหหลักการสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติองรัฐ
ธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัตทิี่เปนจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวความคดิเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพนี้ แยกการศึกษาออกเปน 4 หัว
ขอ ดังนี้ 2.1 แนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามหลักสากล 2.2 แนวคิดวาดวย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของตางประเทศ 2.3 แนวคิดวาดวยศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย และ 2.4 สภาพการณในทางกฎหมายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย 
 
2.1 แนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามหลักสากล 
 
 หากวามนุษยสามารถดํารงอยูไดโดยลําพังดวยตนเอง หลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิและเสรีภาพนั้นคงไมมีความจําเปนตองหยิบยกขึ้นมาพิจารณา แตในความเปนจริงแลว
ไมวานักปรัชญาจะตั้งสมมุติฐานเบื้องตนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยวาดีหรือรายก็ตาม และถึงแม
วาจะมีการพยายามอธิบายถึงพัฒนาการและความจําเปนที่มนุษยตองอยูรวมกันเปนกลุมในมุมมอง
ของศาสตรแขนงใดก็ตามที ขอเท็จจริงที่แนนอนคือมนุษยไมอาจแยกออกจากสังคมหรือรัฐได  ดัง
นั้น การกลาววาพัฒนาการในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพไดเกิดขึ้นมา
พรอม ๆ กับการเกิดขึ้นของสังคมหรือรัฐก็คงไมผิดนัก 
 มนุษยภายใตความจําเปนที่จักตองรวมกลุมนี้ ไดสรางสมวัฒนธรรมมากมายหลากหลาย 
การเลือกสรรวิธีการดําเนินชีวิตทําใหมนุษยในแตละกลุม แตละสังคมมีความแตกตางกันทั้งทาง
ดานทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรม ซ่ึงเปนลักษณะที่มีความสอดคลองและเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
ในแงนี้วัฒนธรรมจึงเปนความพยายามของมนุษยในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่ประสบในชีวิตซึง่ยอม
มีความแตกตางกันไปในแตละสังคม โดยลักษณะนี้พฤติกรรมจะไดรับการเลือกสรรและพัฒนาตอ
ไปเรื่อย ๆ จนกลายมาเปนแบบแผน(pattern) ซ่ึงมนุษยสวนใหญในสังคมยอมรับวาดีงามและได
ถือปฏิบัติสืบตอกันมา และการรวมตัวของแบบแผนตาง ๆ เหลานี้ ทําใหเกิดแบบแผนใหญ(master 

pattern) ซ่ึงครอบงําและควบคุมแบบแผนอื่น ภายใตหลักการเดียวกันนี้พัฒนาการของหลักการคุม
ครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพในแงของวัฒนธรรมจึงมีลักษณะประการเดียวกัน 
 ปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนจึงเปนแบบแผนใหญ
ประการหนึ่งของหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพที่เปนรูปธรรม1 ซ่ึงมีพื้นฐานแนวความคิด
                                                 
 1โปรดดูคําปรารภปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน  ยอหนาแรก 
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สําคัญในเรื่องการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนคุณคาทั่วไปที่อยูเหนือความเปนสวนตัว
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถึงแมวาจะมีขอโตแยงอยูบางเกี่ยวกับความเปนสากลจริงแท
ของแนวคิดอันเปนที่มาของปฏิญญาฯ แตกระนั้นก็ตามในการศึกษาพัฒนาการของหลักการคุม
ครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพหากยึดเอาความเปนมา เนื้อหา และวัตถุประสงค
ของปฏิญญาฯ เปนหลัก อีกทั้งวันเวลานับแตที่ไดมีการประกาศใชปฏิญญาฯ เปนเสนแบงในการ
ศึกษาแลวยอมสามารถทําใหเกิดความเขาใจถึงพัฒนาการในเรื่องดังกลาวไดตามสมควร  
 ถึงแมวาปฏิญญาฯ จะไดผานชวงของวิวัฒนาการมานานกวา 50 ป จนเปนที่ยอมรับจาก
นานาประเทศในฐานะที่เปนหลักประกันสําคัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของ
มนุษยภายใตหลักการปกครองโดยกฎหมาย(rule of law) และพนจากการใชอํานาจอยางไมเปน
ธรรมและไรขอบเขตของผูปกครองตอผูถูกปกครองแลวก็ตาม แตปฏิญญาฯ ก็ไมใชบอเกิดหรือที่มา
ของหลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ หากแตกฎหมายของนานาประเทศ
จะตองใหความสําคัญกับหลักการดังกลาวโดยกําหนดหลักเกณฑรับรองเนื้อหาสาระตลอดจนวาง
กลไกในการใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 
 ดังนั้น ในการศึกษาถึงพัฒนาการของหลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ
เสรีภาพท่ีแสดงถึงความเปนมาในทางประวัติศาสตรของหลักการนี้ จะทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยว
กับแนวความคิดในเชิงอุดมคติของหลักการดังกลาวไดในบทนี้จึงแบงการศึกษาออกเปน 2 หัวขอ 
2.1.1 พัฒนาการทางดานความคิด และ 2.1.2 ศึกษาพัฒนาการทางดานเนื้อหาและวิธีการคุม
ครอง  
 

2.1.1 พัฒนาการทางดานความคิด 
 
 หากพิจารณาสิทธิและเสรีภาพในเชิงกฎเกณฑวามีที่มาหรือเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น คงตอง
พิจารณาถึงวิวัฒนาการการเกิดขึ้นของ “ สังคมมนุษย ” และกระบวนการเรียนรูของมนุษย ทั้งนี้ 
เนื่องจากวากฎเกณฑไมวาจะเปนศีลธรรมหรือกฎหมายเปนสิ่งที่สมาชิกของสังคมมนุษยเห็นดีเห็น
ชอบรวมกัน มีความเชื่อรวมกัน และกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันและเกิดจากกระบวนการ
เรียนรูและสั่งสมประสบการณที่ยาวนานสืบตอกันมา กระบวนการเหลานี้กลาวไดวาเปนธรรมชาติ
ของมนุษย กลาวคือ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือที่นักปรัชญาสํานักกฎหมาย
ธรรมชาติ(Natural Law School) มีความเชื่อวาเกิดจากการที่มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
และจักรวาล ซ่ึงมีกฎเกณฑตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยไมมีผูใดบงการซึ่งเรียกวา “ เหตุผลของเรื่อง ” 
(Nature of Thing) และสิ่งเดียวกันนี้ก็มีอยูในตัวของมนุษยดวยเชนกัน  ซ่ึงทําใหมนุษย
สามารถที่จะใชเหตุผลที่วานี้ในการเรียนรูศึกษาธรรมชาติ  และใชกระบวนการเดียวกันนี้ในการ
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ศึกษาเพื่อเขาใจตัวมนุษยเอง และสังคมของมนุษยนั่นเอง ดังที่ อริสโตเติ้ล กลาวไววา “ มนุษยเปน
สัตวที่มีเหตุผล ยอมมีเสรีภาพในการเลือก และดวยเหตุผลที่ถูกตองยอมชวยใหเขาเขาถึงกฎธรรม
ชาติได และ ณ จุดนี้เองคือเสรีภาพที่ยิ่งใหญของมนุษย ” ยกตัวอยางเชน แนวคิดที่วาดวยความยุติ
ธรรมที่ไมไดมาจากความคิดเห็นของคนกลุมหนึ่งแตเปนคุณสมบัติของโลกดังที่เปนอยู เปนตน  ดัง
นั้น ตามแนวทางนี้ มนุษยก็สามารถที่จะรูและเขาใจถึงคําวา “ สิทธิ ” และ “ เสรีภาพ ” วาเปนสิ่ง
ที่มีมาพรอมกับการเกิดขึ้นและมีอยูของมนุษย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ “ สิทธิและเสรีภาพเปนสิง่
ที่มีมาพรอมกับธรรมชาติของมนุษยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ เปนสิทธิตามธรรมชาตินั่นเอง 
” 
 ในทางตรงกันขามกับคําอธิบายหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของสํานักกฎหมายธรรม
ชาติ สํานักกฎหมายบานเมือง(Legal Positivism) อธิบายวา การที่มนุษยมีสิทธิหรือไมนั้นจะ
ตองอยูที่ “ กฎหมายบานเมือง ” (positive law) บัญญัติถึงเรื่องนั้น ๆ ไวอยางไร นั้นคือการที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีสิทธิกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือไมนั้นตองมีกฎหมายบัญญัติไว2 
การกระทําการนอกเหนือกวาที่กฎหมายกําหนดสิทธิไวอาจเปนความผิดได และในขณะเดียวกัน
บุคคลที่ใชสิทธิเชนวานั้นจะกระทําการอันเปนการกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่นไมได โดยผู
ที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถที่จะดําเนินการทางกฎหมายกับผูที่กระทําการละเมิดได โดยที่แตเดิมนั้น
การอธิบายดังกลาวมีแนวคิดอยูบนพื้นฐานความผิดของเรื่อง “ อํานาจ” ระหวางผูปกครองและผู
ถูกปกครองในดานปรัชญาการเมือง ดังนั้น การไดมาซึ่งสิทธิที่กฎหมายกําหนดจึงขึ้นอยูกับผูปก
ครองจะกําหนด ซ่ึงเปนแนวความคิดที่สนับสนุนการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ เชน การปก
ครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนตน 
 ตอมาในชวงศตวรรษที่ 17-18 ซ่ึงเปนยุคที่ผูคนมีความสงสัยในบทบาทของผูมีอํานาจ 
และเริ่มสํารวจโลกเพื่อตัวเอง และดวยอิทธิพลความคิดจากนักปราชญในยุคนั้น เชน นิวตัน3 
(Isaac Newton ค.ศ. 1642-1727) และล็อค4 (John Lock ค.ศ. 1632-1704) เปนตน 
มนุษยมีความสนใจในเรื่องของ “เหตุผล” (ซ่ึงหมายถึง ความปราดเปรื่อง) และ “ ธรรมชาติ ” 
(ซ่ึงหมายถึงสภาวะของสิ่งตาง ๆ ที่เปนอยู) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนวามนุษยมีความ
สามารถที่จะสรางธรรมชาติของมนุษยเองไดดวยการใชเหตุผลทํานองเดียวกันกับการวาดภาพ
ทิวทัศนตาง ๆ และมนุษยอาจสรางสังคมโดยธรรมชาติไดโดยอาศัยพื้นฐานมาจากธรรมชาติ 

                                                 
 2ผูที่มีความเช่ือตามนี้ เชน Jeramy Bentham (ค.ศ. 1748-1832), John Austin (ค.ศ. 1828-1832) 
 3หนังสือเรื่อง “Philosophiae Naturalise Principia Mathematica, 1687.” 
 4แสดงความเห็นในงานเขียนที่มีช่ือวา “Essay Concerning Human Understanding” 
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 หลังการปฏิวัติฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ แทบทุกดาน ทั้งดาน
ศิลปะ ปรัชญา สังคม อุตสาหกรรม และศาสนา ส่ิงที่มีลักษณะรวมในการเปลี่ยนแปลงนี้คือลักษณะ
ของความเปนปจเจกบุคคล เชน ศิลปนและนักเขียนปฏิเสธรูปแบบศิลปะแบบกรีกที่เคยเปนมาแต
เดิม แตไปใหความสําคัญกับประสบการณและอารมณความรูสึกสวนบุคคลหรือขางฝายนักวิทยา
ศาตรก็ทาทายตอแนวคําสอนของศาสนาและวิจารณคัมภีรไบเบิ้ลจนถึงกับมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
สอนและระเบียบวินัยทางศาสนาในภาคพื้นยุโรป 
 ในชวงศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะความคิดของ Hegel ที่แสวงหาความตระหนักรูจาก
ภายใน การเรียกรองใหมีการละทิ้งตัวตนของเราเองที่มีแตความเปลี่ยนแปลง เพื่อวามนุษยที่มีเหตุ
ผลและสามารถใชเหตุผลเรียนรูส่ิงซึ่งเปนอยูในประวัติศาสตรที่ผานมาได มนุษยสามารถที่จะศึกษา
และเรียนรูตัวเองไดจากประสบการณในประวัติศาสตร การศึกษาดังกลาวทําใหเกิดการเรียนรูตัวเอง
มากกวาที่ตัวเองเปน หรือที่ เจ.จี.เฮอรเดอร นักปราชญชาวเยอรมัน (ค.ศ. 1744-1803) กลาว
ไวใน “Ideas on the philosophy of the history of Mankind” วาเปนเอก
ลักษณของแตละคน ทุกเชื้อชาติและทุกรูปแบบของอารยธรรม คือความตระหนักในการเปนมนุษย
ของแตละคน แนวความคิดเชนนี้ไดรับการยอมรับและพัฒนาสืบทอดกันเรื่อยมาจนถึงในศตวรรษที่ 
20 ซ่ึงเปนยุคทองของวิทยาศาสตร 
 สําหรับสังคมตะวันออก การอภิปรายเกี่ยวกับหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนก็มีอยูไมนอย แม
ในวิถีปฏิบัติซ่ึงมีความแตกตางไปจากสังคมตะวันตก แตในเชิงคติธรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแลว 
สังคมตะวันออกก็มีความคิดในเรื่องเหลานี้อยูเชนเดียวกัน ดังที่ปรากฏในแนวคิดปรัชญาตาง ๆ เชน 
ปรัชญาขงจื้อ หลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู เปนตน 
 ส่ิงที่ควรกลาวถึงดวยก็คือ  ในระหวางคูของความขัดแยงเรื่อง “ เหตุผล ” และ “ อํานาจ 
” นี้ Frijof Capra นักฟสิกซเชิงพุทธไดใหความเห็นวา  “…เปนรากเหงาของวิกฤตการณที่
กําลังดําเนินอยู สืบเนื่องจากการที่มนุษยพยายามแยกการรับรูทั้งสองสวนออกจากกันโดยเด็ดขาด
แทนที่จะเห็นถึงความสัมพันธซ่ึงกันและกันหรือเอกภาพของความขัดแยงนี้ ” โดยเปรียบเทียบกับ
คติโบราณของจีนตามลัทธิเตาในเร่ืองเอกภาพของ “ หยิน ” และ “ หยาง ”( ฟริตจอบ ขับประ, 
2527) 
 ดังนั้น ในแงของวัตถุประสงคแลวแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไมไดมีรากฐานที่มา
แตเพียงในสังคมตะวันตกเทานั้น แตปรากฏอยูในวัฒนธรรมของสังคมตะวันออกดวย เพียงแตใน
รายละเอียดไมไดมีความหมายตรงกันหมดในทุกรัฐ ลักษณะเชนนี้ยอมเปนไปในทํานองเดียวกันกับ
การให ความหมายของคํ าว า  “เสรีนิ ยมประชาธิปไตย” (Liberal Democracy)( 
Catherine Powell, 1999 : p. 202-206.) 
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 แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสมัยใหมไดรับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ John 
Locke และแรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวและการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและฝรั่งเศส(นพนิธิ สุริยะ , 2537 : 36-48) กลาวคือ เกิดจากแนวความคิดในเรื่อง
ความเปนอิสระของปจเจกบุคคล(individual autonomy) ในชวงศตวรรษที่ 18 ซ่ึงรวม
กับแนวความคิดลัทธิ “ สังคมนิยม ” (Socialism) “ รัฐสวัสดิการ ” (Welfare State) 
“ลัทธิตอตานการลาเมืองขึ้น” (Decolonization) และการแผขยายของแนวคิดเรื่อง “รัฐ
ธรรมนูญนิยม” (Constitutionalism) และการทําคําประกาศรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
พลเมือง(Bill of Rights) ในชวงศตวรรษที่ 19 และ 20 
 จากที่กลาวมาทําใหเห็นถึงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและแนวความคิดในเชิงปรัชญาที่
อธิบายความหมายและที่มาของสิทธิและเสรีภาพ แมจะมีความหลากหลายแตกตางกันบาง แตก็มี
ความเหมือนกันอยูโดยเฉพาะในสวนที่วา “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ในสังคมตะวันตกนั้นเปนสิ่งที่
มีวิวัฒนาการมาจากการตอสูเรียกรองของราษฎรเอง โดยเรียกรองเอากับผูปกครองที่มีอํานาจเหนือ
กวาทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กลาวคือ เปนการตอสูกันในทางการเมืองระหวางผูอยู
ใตปกครองกับผูปกครอง อันสืบเนื่องมาจากความขัดแยงในดานความเชื่อ ศาสนา ความคิดทางการ
เมือง และสภาพแวดลอมทางสังคมแหงยุคสมัยนั่นเอง 
 
 2.1.2. พัฒนาการทางดานเนื้อหาและวิธีการคุมครอง 
 

2.1.2.1 ความหมายของ “ สิทธิมนุษยชน ” 
 
            คําวา “ สิทธิมนุษยชน ” หรือ Human Rights หมายถึง สิทธิเสรี
ภาพสวนบุคคลซึ่งปกปอง “ ปจเจกบุคคล ” (Individual) หรือ “ กลุมบุคคล ” (Group) 
จากการกระทําที่ตองหามของสมาชิกอื่นหรือรัฐ โดยกฎหมายระหวางประเทศหรือจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ (The West’s Encyclopaedia of American Law. Vol 6, 
1997) 
               สิทธิมนุษยชน5 คือสิทธิที่ครอบคลุมการดํารงอยูของมนุษย เพื่อชีวิตที่ดีในสังคมที่ดี 
โดยมีหลักการที่สําคัญ 3 เร่ืองคือ สิทธิในชีวิต สิทธิในการยอมรับนับถือและสิทธิในการดําเนิน
ชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ชอบธรรม(ทวีรัตน นาคเนียม, 2542 : 16-24) 

                                                 
 5โปรดดู ปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน 
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            มนุษยชน (Humanity) หมายถึง มนุษยสายพันธุเฮอรโมเซเปยนที่มี
ถ่ินกําเนิดอยูบนโลกนี้ แตในทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายอาญานั้นเวลาที่พูดถึงมนุษยชน มักจะ
ส่ือความหมายถึงสิ่งตอไปนี้ 
            ประการแรกคือ “ วิธีการคิด หรือทัศนคติที่อยูภายใน ” ( Thomas 
Wurtenberger  , 1971:p.106-113) ในความหมายนี้โดยปกติถือวาเปนอยางเดียวกับ 
“ความมีมนุษยธรรม” (humanesness) และบอกถึงทัศนคติที่เห็นอกเห็นใจ(humane 
attitude) ในสังคมสวนใหญ องคประกอบที่สําคัญของทัศนคติที่เห็นอกเห็นใจนั้นก็คือการไม
เห็นแกตัวและตระหนักถึงมนุษยผูอ่ืน 
            ประการที่สอง(Ibid., p.107) ส่ือใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาทาง
ดานศีลธรรมและจิตใจที่มีอยูในตัวคน ซ่ึงกอใหเกิดความเปนเอกภาพเหนือเร่ืองสวนบุคคลใด ๆ ซ่ึง
เปนการมองในลักษณะวิวัฒนาการของความคิด 
            ประการสุดทาย ซ่ึงเปนสวนที่มีความสําคัญมากที่สุดคือมีความหมายสื่อไปถึงศักดิ์
ศรีความเปนมนุษย(Human dignity) (Ibid., p.107) ซ่ึงเปนสวนประกอบที่พิเศษและสําคัญของตัว
บุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากวามนุษยโดยธรรมชาติพื้นฐานแลวมีความแตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ดัง
นั้น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือความเปนคน จึงมีอยูเฉพาะตัวมนุษยเทานั้น และในปจจุบันนี้ศักดิ์
ศรีความเปนมนุษยเปนศีลธรรมขั้นสูงและกลายเปนหลักประกันการดําเนินชีวิตในสังคม(Marie-
Luce PAVIA,1999 : pp. 3-23) โดยเฉพาะกับการใชอํานาจทางการเมือง และอํานาจตามกฎหมาย
ของรัฐซึ่งตามปกติแลวเปนอํานาจที่อยูเหนือสมาชิกในสังคมอยูแลว 
       แตเนื่องจากในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติก็ไม
ไดใหความหมายของสิทธิมนุษยชนไวอยางเฉพาะเจาะจง6 กําหนดแตเพียงองคประกอบของสิทธิ
ดังกลาวไวเทานั้น ดังนั้น ความหมายจึงตองขึ้นอยูกับบริบท(context) ในการใชคําวาสิทธิ
มนุษยชน แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาสิทธิดังกลาวจะมีเพียงเทาที่ไดกลาวถึงในปฏิญญาฯ เทานั้น 
ทั้งนี้ เนื่องจากวาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมีความเปนพลวัตร(dynamic) โดยขึ้นอยู
กับบริบทตาง ๆ ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แตไมไดหมายความวาแนวความคิด
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจะเปนสิ่งที่ผันแปรตามกาลเวลาเสียทั้งหมด กลาวคือ ในสภาพที่มีการเปลี่ยน

                                                 
 6จะเห็นไดวาในสังคมระหวางประเทศไดมีการบัญญัติถึงสิทธิทางแพง การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนองคประกอบของสิทธิมนุษยชนและถือวาเปนมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอมนุษยได เชน 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), International covenant on 
Civil and  Political Rights (1966), Optional Protocol to the International Covenant on Civil And Political 
Rights (1966) เปนตน 
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แปลง หรือพัฒนาตอไปไดนั้น แกนกลางที่เปน “ แนวความคิดที่ชัดเจน ” ในเรื่องสิทธิมนุษยชนก็
คือ “ การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ” อันเปนหลักการสําคัญที่มีลักษณะสากล เปนหลักการ
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาซึ่งความสุข และความสงบสันติของสังคมมนุษยโดยรวมในทายที่สุด ดัง
นั้น แนวคิดหรือหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนเพียง “เครื่องมือ” (instrument) หรือ “ วิธี
ในการปฏิบัติ ” (How to ….) ที่เปนทั้งมาตรฐานของการประกันและมาตรการคุมครองศักดิ์
ศรีของมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 
 ดังนั้น สิทธิมนุษยชนจึงกลายเปนหลักการสําคัญในการตอสูเพื่ออิสรภาพหรือเพื่อความมี
ศักดิ์ศรีอันเทาเทียมกันของมนุษย และในที่สุดไดกลายมาเปนอุดมการณในทางโลก(secular 
ideology) (จรัญ โฆษณานันท, 2541 : 15) รูปแบบใหมที่ยืนยันความมีสิทธิและเสรีภาพของมนุษย
ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนสิทธิในความเปนมนุษย หรือสิทธิในทางการเมืองตาง ๆ แทนที่จะปลอย
ใหผลประโยชนอันเนื่องมาจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวนั้นขึ้นอยูกับการหยิบยื่นใหจากผูปกครอง
ตามหลักศีลธรรม หรือเปนไปตามคุณธรรมของผูปกครองซึ่งหาความแนนอนไมได 
 สําหรับสังคมตะวันออก แนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ก็มีมานานแลวเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการดําเนินชีวิตภายใตหลักคําสอนทางพุทธศาสนาของไทย
เรานั้น สามารถกลาวไดวาเปนการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาถึงวัตถุประสงคและผลลัพธที่ได ซ่ึงคนไทยเรายึดถือปฏิบัติสืบตอกันมานานแลว เพียงแต
ไมไดเรียกหลักการนี้วาสิทธิมนุษยชนเทานั้นเอง ที่กลาวเชนนี้ เปนการพิจารณาโดยไมไดใชการตี
ความความหมายของหลักการหรือแนวคิด แตเปนการพิจารณาที่วัตถุประสงคและผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติเปนตัววัดที่สําคัญในการเปรียบเทียบโดยการยึดเอา “คุณคา” อันมีแกนกลาง คือ “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย” เปนสําคัญ ในแงนี้สิทธิที่เคยยึดถือกันอยูเดิม จึงอาจถูกหักลางไดถาหากวาหลัก
การหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่รับรองกันขึ้นมาใหม มีคุณคาในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่
เหนือกวา และในทํานองเดียวกัน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่มีลักษณะอันเปนสากลมากกวาก็ยอมอยู
เหนือเร่ืองของปจเจกบุคคล แตในความเปนสากลนั้นจะละเลยซึ่งการคุมครองประโยชนเฉพาะ
บุคคลก็ไมไดเชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน การยึดมั่นในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลซึ่งเปน
สิทธิมนุษยชนอยางหนึ่ง ยอมนําไปสูขอสรุปที่ไมถูกตองวาการจําคุกอาชญากรเปนสิ่งที่ขัดกับหลัก
สิทธิมนุษยชน7 เปนตน 
 หากกลาวถึงเนื้อหาของ “สิทธิมนุษยชน” (นพนิธิ สุริยะ, อางแลว : 58-61)  ถึงแมวา
ปฏิญญาฯจะประกอบดวยคําปรารภและไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไวถึง 30 ขอ แตเมื่อพิจารณา
                                                 
 7เราจะตองไมลืมสมมุติฐานเบื้องตนที่วา สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งที่มีพ้ืนฐานอยูบนธรรมชาติของมนุษย 
โดยทั่วไปจึงถือวาสิทธิมนุษยชนจึงไมสามารถที่จะโอนใหแกผูใดได (Inalienable) 
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เนื้อหาของปฏิญญาฯ ขอ 3 ซ่ึงเปนโครงสรางหลักแลว อาจจัดเนื้อหาของสิทธิที่ไดรับการรับรอง
และคุมครองไดเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนแรกหลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงมีหลักการที่สําคัญ 
3 ประการที่ครอบคลุมนัยแหงสิทธิตาง ๆ ทั้งทางแพงและทางการเมืองตั้งแตขอ 4 ถึงขอ 21 ได
แก สิทธิในชีวิต สิทธิในการไดรับการยอมรับนับถือ และสิทธิในการที่จะพัฒนาตนเอง 
 สิทธิในชีวิตเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการที่จะมีชีวิตอยูและไดรับการคุมครอง
ใหปลอดภัย การไดรับสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตอันไดแกปจจัยส่ี หรือการไดรับความชวยเหลือเปน
พิเศษในกรณีที่เปนคนพิการ คนชรา คนปญญาออน เปนตน สําหรับสิทธิที่จะไดรับการยอมรับเปน
ขอกําหนดใหบุคคลปฏิบัติตอกันดวยการยอมรับซึ่งกันและกันโดยตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณคา
ของชีวิตที่เสมอภาคเทาเทียมกัน สวนสิทธิในการที่จะพัฒนาตนเองเปนการใหบุคคลไดมีโอกาส
จากสังคมในการที่จะพัฒนาตนเองอยางชอบธรรม เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง และปก
ครองตนเองได 
 สวนที่สอง หลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงบัญญัติไวใน
ปฏิญญาฯขอ 22 ถึงขอ 27 ไดแก สิทธิในทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมซึ่งถือวาเปนสิทธิที่
บุคคลพึงมีในฐานะที่เปนสมาชิกในสังคม และมีความจําเปนสําหรับเกียรติภูมิของมนุษยชาติ ตลอด
จนการพัฒนาบุคลิกภาพโดยเสรี แตทั้งนี้อยูภายใตขอจํากัดในเรื่องทรัพยากรของแตละประเทศ 
 สวนที่สาม ตามปฏิญญาฯ ขอ 28 ถึงขอ 30 เปนการรับรองวาบุคคลชอบที่จะไดรับ
ประโยชนจากสังคมของตนและนานาประเทศในเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามที่ปฏิญญานี้ไดระบุไว
อยางเต็มที่ รวมทั้งการเนนถึงหนาที่ซ่ึงปจเจกบุคคลพึงมีตอประชาคมของตน และในตอนทายเปน
ขอหามมิใหรัฐ กลุมชน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดกลาวอางสิทธิตามปฏิญญานี้เพื่อดําเนินกิจการ 
หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการมุงทําลายสิทธิและเสรีภาพตามที่ปฏิญญานี้ไดรับรองไว 
 อนึ่ง วิธีการทําใหสิทธิดังที่ไดกลาวมานั้นบังเกิดผลในทางปฏิบัติองคการสหประชาชาติได
กําหนดแนวทางในการดําเนินการโดยผานกลไกตาง ๆ ไว 3 วิธีดวยกัน 
 (1) การสงเสริม  (Promotion) ไดแก  การดําเนินการในดานการกําหนดมาตร
ฐาน(standard setting) ในเรื่องรูปแบบของการออกกฎหมายปฏิญญาหรืออนุสัญญาตาง ๆ 
 (2) การคุมครอง(Protection) ไดแก การดําเนินการในดานการกําหนดวิธีการและ
กลไกตามอนุสัญญาตาง ๆ หรือโดยการดําเนินการขององคการสหประชาชาติ 
 (3) การปองกัน(Prevention) ไดแก การดําเนินกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําใหการ
ศึกษา และใหขอมูลขาวสารตาง ๆ 
 
  2.1.2.2 กลไกในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 
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ในเรื่องกลไกในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ เราอาจ

แยกพิจารณาไดเปน 2 ระดับ คือ ประการแรกศึกษากลไกระดับนานาชาติและในประการที่สอง
ศึกษากลไกระดับชาติ 
              (1) กลไกระดับนานาประเทศ อาจจําแนกไดเปน 
  (1.1) กลไกในระดับนานาชาติโดยทั่วไป ไดแก กลไกที่มีการจัดตั้งตามขอ
ตกลงระหวางประเทศภายใตการสนับสนุนขององคการสหประชาชาติ เชน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน(Human Rights Committee) ซ่ึงถูกจัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิทางแพงและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 หรือคณะกรรมการวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ 
วัฒนธรรม ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ค.ศ. 1966 เปนตน  นอกจากนั้นแลวยังมีคณะกรรมการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยอนุสัญญาตาง ๆ 
เชน คณะกรรมการตอตานการกระทําทารุณกรรม ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาวาดวยการตอตานการ
กระทําทารุณและการกระทําที่ไรมนุษยธรรม เปนตน 
 (1.2) กลไกระดับภูมิภาค ในปจจุบันนี้กลไกระดับภูมิภาคมี 3 รูปแบบ ได
แก 
  ก. ระบบของกลุมประเทศในทวีปยุโรป(European System) ได
แก การจัดตั้ง Council of Europe เปนองคการระหวางประเทศที่พยายามนําเอาหลักการ
ขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนมาดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
สําหรับรัฐสมาชิก โดยการจัดทําเปนอนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน 
(Convention for Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedom) ซ่ึงดําเนินการผานทางคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป(European 
Commission of Human Rights) และศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป(European 
Court of Human Rights) 
  ข. ระบบของกลุมประเทศในทวีปอเมริกา(Inter-American 
System)(วิชัย ศรีรัตน,2543:69-88) ซ่ึงมีที่มาจากอนุสัญญาแหงทวีปอเมริกาวาดวยสิทธิ
มนุษยชน(American Convention on Human Rights 1964) อันประกอบ
ดวย องคกรหลักคือคณะกรรมาธิการกลุมประเทศในทวีปอเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน(Inter-
American Commission on Human Rights) และศาลสิทธิมนุษยชนของกลุม
ประเทศในทวีปอเมริกา (Inter-American Court of Human Rights) นอกจากนี้ 
ประเทศในทวีปอเมริกายังมีกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนอีกระบบหนึ่ง ซ่ึงมีที่มาจาก “ กฎบัตร
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ของกลุมประเทศในทวีปอเมริกา ” (Charter of Organizagation of American 
States, 1948) ทําใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของกลุมประเทศอเมริกา 
(Inter-America Commission on Hman Rights) ขึ้นมาเพื่อเปนกลไกในการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนอีกองคกรหนึ่งดวย 
  ค. ระบบของกลุมประเทศในทวีปแอฟริกา(African Stystem) 
นับตั้ งแตมีการรับรองกฎบัตรของแอฟริการวาดวยสิทธิมนุษยและพลเมือง(African 
Charter on Human and People’s Rights, 1981) โดยสมัชชาผูนําแหงชาติ
แอฟริกาและรัฐบาลของกลุมประเทศในทวีปแอฟริกาแลว ไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคโดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการแหงแอฟริกาวาดวยสิทธิของมนุษยและพล
เมือง(African Commission on Human and People’s Rights) ให เปน
องคกรคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ขึ้นอีกองคกรหนึ่ง 
 นอกจากที่กลาวมาแลว กลไกในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
รูป แบบอื่ น ที่ สํ าคั ญ  เช น  “ศ าลอ าญ าระห ว างป ระ เท ศว าด ว ยอ าชญ ากรส งคราม” 
(International Tribunal on War Crime, 1993) เพื่ อดํ า เนิ นการพิ จารณ า
พิพากษาลงโทษบุคคลที่ถูกกลาวหาวาเปนอาชญากรสงคราม เปนตน 
             (2) กลไกระดับชาติ 
                   เนื่องจากการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยผานกลไกระหวาง
ประเทศยังไมเกิดประสิทธิภาพเพียงพอ จึงจําเปนที่จะตองมีการสรางกลไกในระดับชาติ เพื่อดําเนิน
การใหบรรลุผลตามปฏิญญาฯ ซ่ึงกลไกในระดับชาติในปจจุบันอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ 
                   (2.1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ(Human Rights 
Commission) เปนองคกรฝายบริหารซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหลายฝายรวมเปนกรรมการ
มีความเปนอิสระและเปนกลาง ทําหนาที่ทั้งสงเสริมคุมครอง และปองกันการกระทําอันเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (2.2) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา(Ombudsman) เปนสถาบันที่มี
การจัดตั้งขึ้นในหลายประเทศทั้งรูปแบบที่เปนบุคคลคนเดียวหรือเปนกลุมบุคคลจากองคกรฝายนิติ
บัญญัติ  โดยทําหนาที่หลักในการคุมครองสิทธิตาง ๆ ของบุคคลที่ตกเปนเหยื่อของการใชอํานาจ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
 จากที่กลาวมานั้นทําใหเราเห็นวาการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพนั้น
เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับพัฒนาการในเรื่องโลกทัศนของมนุษยในสังคมตาง ๆ และการจัดลําดับความ
สําคัญในการพิจารณาปญหาในแตละแง เชน ทัศนคติทางการเมือง ทางสังคมและวัฒนธรรม ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงมุมมองเหลานี้ยังเกี่ยวของกับปจจัยอ่ืน ๆ ภายใตสภาวการณที่เปน
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จริงภายในของแตละประเทศอีกดวย เชน สภาพปญหาทางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการ
เมือง เปนตน ปจจัยตาง ๆ เหลานี้อาจกลายมาเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาหลักการคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพไดเชนกัน 
 อยางไรก็ดี ภาพรวมที่สมบูรณของสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความเกี่ยวของกับหลักการคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพอันประกอบดวยองครวมแหงสิทธิในดานตาง ๆ ซ่ึงยากที่
จะแบงแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด ในทางความเปนจริงแลวคงตองยอมรับวายังมีประเด็นโต
แยงอยูไมนอย ถึงแมวาภาพรวมนี้จะไดผานกระบวนการในการตอสูและพัฒนามาระยะเวลาหนึ่ง
แลว8 และหลักการแหงปฏิญญาฯ จะไดรับการยอมรับมากกวาที่จะปฏิเสธก็ตามแตในเบื้องหลัง
ภาพรวมอันนี้ หลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพยังคงตองเผชิญกับขอโต
แยงในกระบวนการสังเคราะหเพื่อใหเกิดหลักการที่มีความเปนเอกภาพและสากลอยางแทจริงตอไป 
 
2.2 แนวคิดวาดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพของตางประเทศ 
 
 ในการพิจารณาประสบการณของตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพแและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
นั้น ขอแยกพิจารณาออกเปน 3 ประการคือ 2.2.1 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย2.2.2 แนวคิดในทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
“เสรีภาพ” และ 2.2.3 หลักความเสมอภาค 
 
 2.2.1 ศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 
                                                 
 8หากจะลําดับการพัฒนาของหลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ในสวนที่เกี่ยว
กับแนวคิดดานสิทธิมนุษยชน อาจประมวลเปนลําดับไดดังนี้ 
 ยุคแรกของสิทธิมนุษยชนเปนการเนนที่คุณคาของอุดมคติเรื่อง “อิสระเสรีภาพ” ของมนุษย อันเปนยุค
เริ่มตนแหงสิทธิของพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 
 ยุคที่สอง เปนชวงที่ขยายคุณคาอุดมคติออกไปสู “ความเสมอภาค” ทําใหเกิดการเรียกรองและปรากฏ
ตัวของสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ยุคที่สาม เปนการมุงเนนที่ “หลักภราดรภาพ” หรือความสมานฉันทของมวลมนุษย เกิดเปนอุดมคติ
เรื่องสิทธิมนุษยชนแนวใหม หรือที่เรียกวา “สิทธิในความสมานฉันท” (Rights of Solidarity) หรือสิทธิของ
ประชาชน(Rights of Peoples) โดยมีรายละเอียดในหลาย ๆ ดาน เชน สิทธิในการกําหนดอนาคตของตนเองทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการมีสวนรวมและไดรับประโยชน
รวมกันจากมรดกของมนุษยชาติในขอมูลขาวสารตาง ๆ และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี 
สิทธิของมนุษยชนกลุมนอย สิทธิที่จะสืบทอดวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเทา
เทียมกันในดานการคาระหวางประเทศและสิทธิในสิ่งแวดลอมที่ดี เปนตน 
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การศึกษาเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” แบงหัวขอการศึกษาดังนี้ (1) สารัตถะอันเปน
รากฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (2) สถานะในทางกฎหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
           (1) สารัตถะอันเปนรากฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
          “ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ” ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการกลาวถึง 
“คุณคา” ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาที่ไมขึ้นอยูกับเวลาสถานที่ และจะตองทําใหคุณคาดัง
กลาวนั้นมีผลในทางกฎหมาย ตามที่ Guenter Duerig ไดอธิบายคําวา “ศักดิ์ศรี” วา มนุษย
ทุกคนเปนมนุษยโดยอํานาจแหงจิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจากความเปนอยูใน
สภาวะธรรมชาติที่ปราศจากความเปนสวนบุคคล และการทําใหบรรลุเปาหมายภายในขอบเขตสวน
บุคคลนั้น ยอมขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง ในอันที่จะกําหนดตนเองและในการสราง
สภาพแวดลอมของตนเอง จากแนวความคิดดังกลาวนี้อันเปนการใหความหมายของ “ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย” ซ่ึงประกอบดวยรากฐานอันเปนสาระสําคัญ 2 ประการ ที่ไมอาจแยกออกจากกนัไดคอื
สิทธิในชีวิตรางกายและสิทธิในที่จะไดรับความเสมอภาค 
           “ สิทธิในชีวิตและรางกาย” (Recht auf Leben) เปนสิ่งที่ติดตัว
บุคคลมาตั้งแตเกิดเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่มีอยูในสภาวะธรรมชาติ สิทธิในชีวิตและรางกายดัง
ไมอาจจะถูกพรากไปจากบุคคลได แตในทางตรงกันขามอาจทําใหไดรับหลักประกันมากขึ้นโดย
บทบัญญัติกฎหมายของรัฐได สิทธิในชีวิตและรางกายเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่จําเปนอยาง
ยิ่งตอการดํารงอยูของมนุษย และเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระที่จะกําหนด
ตนเองไดตามเจตจํานงที่ตนประสงค จากการที่มนุษยมีเจตจํานงโดยอิสระในอันจะสรางสภาพแวด
ลอมของตนเองหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนี้เองที่ทําใหมนุษยแตกตางจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดัง
นั้น เพื่อเปนการเคารพในสิทธิในชีวิตและรางกายของปจเจกบุคคล บุคคลแตละคนจึงตองเคารพใน
ขอบเขตปริมณฑลสวนบุคคลของแตละคน และดวยเหตุนี้สิทธิในชีวิตและรางกาย จึงเปนรากฐาน
อันสําคัญของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
          “ สิทธิในความเสมอภาค” (Gleichheitsrecht) สิทธิในความเสมอภาค
เปนการแสดงวามนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน ในขณะที่สิทธิในชีวิตและราง
กายเปนการแสดงถึงปริมณฑลสวนบุคคลของปจเจกบุคคล แตในขณะที่ “สิทธิในความเสมอภาค” 
เปนการแสดงถึงความสัมพันธของปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคลและตอสังคม ดังนั้น ถึงแมมนุษยจะ
มีสิทธิในชีวิตและรางกายของตนก็ตาม แตหากขาดหลักประกันในเรื่องหลักความเสมอภาคแลว 
บุคคลนั้นอาจไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม หรืออาจถูกเลือกปฏิบัติ
จากผูใชอํานาจรัฐ  ดวยเหตุนี้ เพื่อใหมนุษยสามารถดํารงตนอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีอยางแทจริง นอก
จากปจเจกบุคคลจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายแลว ปจเจกบุคคลยังจะตองมีหลักประกันในเรื่องหลัก
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ความเสมอภาคดวย หลักความเสมอภาคจึงเปนรากฐานที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ “ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย” 
           แตอยางไรก็ตาม ในทางความเขาใจถึงคุณคาที่มีลักษณะเฉพาะที่มีอยูใน
เสรีภาพของมนุษยนั้นจะตองเขาใจวาเสรีภาพในการกําหนดตนเองของมนุษยในทางความคิดนั้น
ถือวา มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกันในเสรีภาพทางนามธรรมเทานั้น  ดังนั้น คุณคาที่มีลักษณะ
เฉพาะของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” นี้ แทจริงแลวไมอาจจะทําใหเทาเทียมกันไดสําหรับมนุษย
ทุกคน แตอยางนอยที่สุดมีความเปนไปไดในทางนามธรรมที่บุคคลแตละบุคคลอาจจะทําใหบรรลุ
เปาหมายของตนในทางกฎหมายไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีขอพิจารณาดังนี้9 
           ก) คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น จะตองเขา
ใจวายังดํารงอยูถึงแมวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไมมีความสามารถที่จะกําหนดตนเองได โดยอิสระ
ตั้งแตเร่ิมตน อันเนื่องมาจากความมีจิตบกพรอง จิตผิดปกติ หรือจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีนี้ยัง
ตองถือวาในทางกฎหมายแลวบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะกําหนดตนเองได และบุคคลนั้นมีสิทธิ
ที่จะใชเสรีภาพนั้นอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงยอมมีผลวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังดํารงอยูกับบุคคลนั้น
อยางสมบูรณ  ทั้งนี้ โดยไมจําเปนตองพิจารณาความจริงวาบุคคลนั้นสามารถใชเสรีภาพนั้นไดหรือ
ไม 
       ข) คุณคาที่มีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยังดํารงอยูถึงแมบุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะสรางความเสื่อมเสียใหแกตนเอง เชน อาชญากรไดใชเสรีภาพไปในทางที่ผิดกอให
เกิดความอับอายสรางความเสื่อมเสียใหแกตนเอง การใชเสรีภาพที่ทําใหเกิดความอับอายและสราง
ความเสื่อมเสียใหแกตนเองเชนนั้น ยอมเปนเครื่องพิสูจนวามนุษยนั้นมีศักดิ์ศรีของตนเอง มีศักดิ์ศรี
ที่จะกําหนดตนเองไดอยางอิสระ หากแตบุคคลนั้นไดใชเสรีภาพนั้นไปในทิศทางที่ไมถูกตองหรือ
เปนการใชเสรีภาพไปในทางที่ผิด 
          ค) คุณคาที่มีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นมิไดขึ้นอยูกับการทําให
บรรลุเปาหมายที่เปนจริงในทางปฏิบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น การแทรกแซงของรัฐอาจ
เปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได แมวาบุคคลนั้นไดตัดสินใจอยางอิสระยินยอมใหรัฐทํา
การแทรกแซงดังกลาวได  ทั้งนี้ เพราะจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหเปนภาระหนาที่ของรฐัทีจ่ะ
ตองใหความคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น จากบทบัญญัติดังกลาวรัฐยอมไมมีอํานาจที่จะ
ไปขอความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อการแทรกแซงในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หากแต
ตองปกปองมิใหมีการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

                                                 
 9Duerig in : Maunz/Duerig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 1 Abs. 1, Rdnr. 19 ff. 
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          ง) เพราะคุณคาที่มีลักษณะเฉพาะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมไดขึ้นอยูกับการทํา
ใหเปนจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ดังนั้น กรณีจึงอาจเปนการแทรกแซงในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยได แมวาบุคคลนั้นจะยังไมถือกําเนิดหรือบุคคลนั้นไดตายไปแลวก็ตาม ดังนั้น ในกรณีนั้น จึง
ไมอาจจะอาศัยหลักสิทธิเรียกรองในทางแพงมาเปนเกณฑในการพิจารณาเรื่องดังกลาวได เชน เด็ก
ในครรภมารดายอมไดรับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกันถึงแมชีวิตมนุษยจะเริ่มตนเมื่อมีการ
ใหกําเนิด การใหกําเนิดนั้นกอใหเกิดชีวิตใหมและบุคลิกภาพสวนบุคคลใหมขึ้น ดังนั้น การทําแทง
เด็กในครรภมารดาที่มิไดเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือการที่รัฐมิไดเขาไปปกปองตอชีวิต
ของเด็กในครรภมารดาดังกลาว กรณียอมเปนการขัดกับมาตรา 1 (ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย) ของ
รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน(BVerfGE 39,1) ไดวินิจฉัยวากฎหมาย
อาญาที่อนุญาตใหทําแทงไดนั้นเปนโมฆะ โดยไดใหเหตุผลวา ชีวิตที่ไดรับการพัฒนาอยูในครรภ
มารดานั้นถือเปนชีวิตอีกชีวิตหนึ่งซึ่งอยูภายใตการคุมครองของรัฐธรรมนูญ  หรือศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยนั้นอาจใหความคุมครองไปถึงบุคคลที่เสียชีวิตแลว เชน การใชประโยชนจากศพของมนุษย
ในทางการวิจัยเพื่อการอุตสาหกรรมนั้น อาจเปนการละเมิดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย10 แตอยาง
ไรก็ตาม หากผูตายไดตัดสินใจดวยตนเองการที่จะอุทิศรางกายของตนเพื่อการศึกษาวิจัยในทาง
แพทยอันเปนประโยชนในการศึกษาคนควาเพื่อการรักษาเยียวยาผูที่ยังมีชีวิตอยูในกรณีเชนนี้ยอม
ไมเปนการขัดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
           (2) สถานะในทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
             ในการพิจารณาถึงสถานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะแบงการพิจารณา
ถึงสถานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยออกเปน 3 ประการคือ (2.1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใน
ฐานะที่เปนคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (2.2) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพ และ (2.3) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสิทธิประเภทหนึ่ง 
 (2.1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  “ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ” นั้นถือวาเปนคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญ(
BverfGE 5, 85 (204ff)) หรือที่กลาวกันวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนหลักสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การกระทําของรัฐทั้งหลายจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาอันสูง
สุดของรัฐธรรมนูญดังกลาว เพราะมนุษยนั้นเปนเปาหมายการดําเนินการของรัฐ มนุษยมิใชเปน
เพียงเคร่ืองมือในการดําเนินการของรัฐและการดํารงอยูของรัฐนั้นก็ดํารงอยูเพื่อมนุษย มิใชมนุษย
ดํารงอยูเพื่อรัฐ ดวยเหตุนี้ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย จึงถือวาเปนพื้นฐานสําหรับการวางรากฐาน
ของหลักเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาคดังที่ทราบกันโดยทั่วไปวา สิทธิและเสรีภาพ

                                                 
 10Duerig, in : Maunz/Duerig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 1, Abs. 1 Rdnr. 26 



 18

นั้นเปนสิทธิที่ไมอาจจําหนายจายโอนไดและเปนสิทธิที่ไมอาจลวงละเมิดได ทั้งนี้ เพื่อใหศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมีผลเปนจริงในทางปฏิบัติ ซ่ึงยอมหมายความวาสิทธิ
และเสรีภาพท้ังหลายที่บัญญัติไว โดยสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพดังกลาวนั้นเปนการแสดงถึง
ผลอันมีพื้นฐานมาจากศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงกอใหเกิดผลสําคัญ 2 ประการ ประการแรก การตี
ความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายจะตองถือวาเนื้อหาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนพื้นฐาน
ที่จะตองนํามาใชประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพอื่น ๆ ดวย ประการที่สอง อาจกลาวไดวา
เนื้อหาในทางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลาย รวมทั้งความหมายของการแทรก
แซงในขอบเขตที่ไดรับการคุมครองของสิทธิและเสรีภาพทุกประเภทนั้นไดรับการพัฒนามาจาก
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 ความสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงถือวาในบทบัญญัติที่อยูในลําดับ
ช้ันสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น อาจแสดงใหเห็นไดในเรื่องดังตอไปนี้11 
       ก) การกําหนดทิศทางของรัฐ เร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นมีผลในทางการ
กําหนดกฎเกณฑที่จะตองทําใหบรรลุเปาหมายตอคุณคาดังกลาว สําหรับการกระทําของรัฐทั้งหลาย 
เพราะศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยนั้นเปนตัวกําหนดและเปนตัวจํากัดวัตถุประสงคและภาระหนาที่
ของรัฐ  
       ข) การบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวในรัฐธรรมนูญนั้นไมเพียงแต
กอใหเกิดสิทธิในทางมหาชนที่มุงหมายตอการกระทําของรัฐเทานั้น หากแตยังบังคับใหรัฐตอง
กําหนดเปนหลักของกฎหมายทั้งหลาย(โดยเฉพาะอยางยิ่งตามกฎหมายแพง)วา อํานาจอื่น ๆ นอก
เหนือจากอํานาจรัฐก็ไมอาจที่จะละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได ถึงแมจะไมกอใหเกิดสิทธิใน
ทางมหาชนในการเรียกรองใหบัญญัติกฎหมายเพื่อการคุมครองดังกลาวก็ตาม แตจากบทบัญญัติ
กฎหมายที่มีอยูจะตองตีความใหสอดคลองกับหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย นอกจากนี้รัฐยังจะตอง
ปกปองคุมครองเพื่อมิใหมีการละเมิดในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในการทําใหบรรลุเปาหมายตอหนา
ที่ของรัฐในการคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นไดกอใหเกิดคําถามวาในกฎหมายแพงนั้นจะ
ตองคํานึงถึงระบบคุณคาในทางรัฐธรรมนูญ เชน หลักอันละเมิดมิไดของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือไมเพียงใด ซ่ึงในทางตําราของเยอรมัน12 ตางยอมรับตรงกันวาหลักดังกลาวนั้นมีอิทธิพลตอ
กฎหมายแพงดวย 
 (2.2) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรี
ภาพ  

                                                 
 11Maunz, in : Maunz/Duerig. GG-Kommentar, Art. 1, Abs. 1 Rdnr. 15 
 12Duerig, in : Maunz/Duerig, GG-Kommentar, Art. 1 Abs. 1, Rdnr. 16 
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       ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของไทย นอกเหนือจากที่ไดกําหนดสิทธิและเสรี
ภาพไวอยางหลากหลายแลว ยังไดกําหนดใหมีหลักประกันของสิทธิและเสรีภาพ เชน ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 29 วรรค 2 หลักหามมิใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพอันมีผลเพื่อใชบังคับแกกรณใีดกรณี
หนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง หลักการอางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพและหลักการจํากัดและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหง
สิทธิและเสรีภาพมิได จากหลักประกันดังกลาวนี้เอง กอใหเกิดคําถามขึ้นวาอะไรคือสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพแตละประเภท และมีขอบเขตแคไหนเพียงใด ซ่ึงในเรื่องนี้นับวาเปนปญหาที่มี
ความยุงยากซับซอนในการกําหนดขอบเขตสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ ในปญหาดังกลาวแม
ในทางตํารากฎหมายของเยรอมันเองจนถึงปจจุบันนี้ก็ยังไมสามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑออกมา
เปนหลักทั่วไปไดวา อะไรคือสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ แตอยางไรก็ตาม ไดมีความพยายาม
ในการนําเกณฑของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย(Wuerde des Menschen) มาเปนหลัก
เกณฑในการพิจารณาสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ ดวยเหตุนี้ การแทรกแซงใดที่เปนการ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย กรณียอมถือวาเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
แลเสรีภาพ  ดังนั้น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น ถือ
วาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสารัตถะอันเปนแกนของสิทธิและเสรีภาพแตละประเภท ซ่ึงภายใน
ขอบเขตดังกลาวรัฐมิอาจลวงละเมิดได ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพจึงมีความมุงหมายที่จะปกปองคุมครองการแทรกแซงของรัฐ มิใหกระทบตอสารัตถะ
แหงสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล 
 (2.3) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสิทธิประเภทหนึ่ง 
       ในประเด็นนี้มีขอถกเถียงในทางวิชาการวา ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยนั้นเปน
เพียงหลักการกวาง ๆ ที่ครอบคลุมสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายหรือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นถือ
วาเปนสิทธิที่มีลักษณะเฉพาะตนสิทธิหนึ่ง ตอกรณีปญหาดังกลาวในทางวิชาการของเยอรมันนั้น มี
ความเห็นแบงออกเปน 2 ฝาย13 ฝายแรกเห็นวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมถือวาเปนสิทธิขั้นพื้น
ฐานสิทธิหนึ่ง เพราะการบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามมาตรา 1 วรรค 114 ของรัฐธรรม
นูญนั้น มีลักษณะเปนการประกาศหลักการของสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนื่องจากในมาตรา 1 วรรค 

                                                 
 13Pieroth/Schlin, Grundrechte-Staatsrecht II, 9. Aufl. S. 87 
 14มาตรา 1 วรรค 1  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนสิ่งที่ไมอาจลวงละเมิดไดเปนภาระหนาที่ของรัฐที่
จะตองใหความเคารพและใหความคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” 
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315 ของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหสิทธิขั้นพื้นฐานในมาตราตอ ๆ มา ผูกพันอํานาจรัฐทั้งหมดแตไม
หมายความรวมถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยดวย นอกจากนี้ ขอบเขตในการพิจารณาถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยนั้นขาดความแนนอนชัดเจนวามีขอบเขตแคไหน เพียงใด ดังนั้น ตามความเห็นฝาย
แรกจึงเห็นวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญ ไมถือ
วาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิหนึ่ง  อีกฝายหนึ่งเห็นวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นถือวาเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานสิทธิหนึ่ง ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากการจัดระบบในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและพัฒนาการในทาง
ประวัติศาสตรของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลว ถือไดวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิหนึ่ง โดยฝายนี้ไดโตแยงความเห็นฝายแรกที่กลาววาศักดิ์ศรีความเปนมนษยมีลักษณะเปนการ
ประกาศหลักการและขาดความแนนอนชัดเจนนั้น ซ่ึงฝายนี้เห็นวาลักษณะดังกลาวนั้นปรากฏอยูใน
สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ดวย ซ่ึงปญหาในเรื่องดังกลาวตอมาศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมันได
วินิจฉัยยอมรับวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิหนึ่ง(BVerfGE 15, 149 
(255)) และตอมาไดวินิจฉัยวาถึงแมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมิไดเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับการ
บัญญัติไวในมาตราที่ระบุใหผูกพันอํานาจรัฐทั้งหมดก็ตาม แตอํานาจรัฐทั้งหลายก็ยังตองผูกพันกับ
หลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ(ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย) ดวย(BVerfGE 61, 126 
(137)) 
 ซ่ึงจากลักษณะดังกลาวนี้ เอง Zippelius ไดกลาววาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้นมีความมุงหมาย 2 ประการ ประการแรกถือวาเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานซึ่งมีลักษณะเปนสิทธิ ๆ หนึ่ง สวนความมุงหมายอีกประการหนึ่ง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
ทําหนาที่ในการวินิจฉัยในทางคุณคาอันแสดงถึงทิศทางของการกระทํา โดยเรียกรองใหสิทธิขั้นพื้น
ฐานตาง  นั้น สามารถบรรลุเปาหมายไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได นอกเหนือจากการใหหลัก
ประกันที่จะไมลวงละเมิดตอสิทธิขั้นพื้นฐาน16 
 สําหรับกรณีของไทยตามที่ไดบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวในมาตรา 
4 มาตรา 26  และมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ เชน มาตรา 4 บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง ” ในกรณีนี้ยอมเห็นไดชัดเจนวารัฐธรรมนูญ
ของไทยไดใหความรับรองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางชัดเจนโดยแยกออกจากสิทธิและ
เสรีภาพ ในกรณีเชนนี้ในแงของสถานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญของไทยนั้น 
ยอมถือไดวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาหรือวัตถุในทางกําหมายอยางหนึ่งที่ไดรับรองคุม

                                                 
 15มาตรา 1 วรรค 3  “สิทธิขั้นพื้นฐานที่จะกลาวตอไปนี้ ยอมผูกพันอํานาจ นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร 
และอํานาจตุลาการ โดยถือวาเปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชโดยตรง” 
 16Maunz-Zippelius, Deutsches Staatsrecht, 28. Aufl., S. 180 
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ครองแยกตางหากจากสิทธิและเสรีภาพแลว ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญของไทย นอก
จากจะเปนสิ่งที่กฎหมายใหความคุมครองแลวยังตองถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนรากฐานของ
สิทธิและเสรีภาพทั้งปวงดวย เพราะโดยสภาพพื้นฐานแลวสิทธิและเสรีภาพตาง ๆ นั้นเปนเพียงผล
ของการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 
 2.2.2 แนวความคิดในทางกฎหมายเกี่ยวกับ  “สิทธิและเสรีภาพ”( Görg 
Haverkate, 1992, S. 156) 
 
 แนวความคิดในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ “ สิทธิและเสรีภาพ ” มีแนวความคิดพื้นฐาน 2 
แนวความคิดคือ แนวความคิดแบบเสรีนิยม(die liberale Konzeption) กับแนวความคิด
แบบเสรีภาพโดยสวนรวม(die Konzeption der Kollektiv-Freiheit) อันเปน
แนวคิดเสรีภาพของกลุมสังคมนิยม 
  1.1 แนวความคิดแบบเสรีนิยม(die liberale Konzeption) 
   แนวความคิดแบบเสรีนิยมเปนแนวความคิดที่ถือวาเสรีภาพของปจเจกบุคคล(die 
Konzeption der Individualfreiheit)เปนสิ่งสําคัญ ขอพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของ
ปจเจกบุคคลตามแนวความคิดเสรีนิยมนั้นถือวา ปจเจกบุคคลเปนผูทรงสิทธิ ดังนั้น “ปจเจก
บุคคล” จึงเปนศูนยกลางของแนวความคิดเสรีนิยม ภารกิจของรัฐในการกําหนด   กฎเกณฑตอ
ปจเจกชน จึงเปนภารกิจในการออกกฎเกณฑเพื่อใหปจเจกบุคคลสามารถใชเสรีภาพของตนไดภาย
ในขอบเขตของแตละบุคคล แตรัฐมิไดไปเขาวินิจฉัยเกี่ยวกับความถูกตองของการใชสิทธิของ
ปจเจกบุคคล เชน รัฐมิไดไปวินิจฉัยเกี่ยวกับความถูกตองในทางความคิด ความเชื่อของปจเจกบุคคล
แตอยางใด เพราะการวินิจฉัยดังกลาวมิไดมีความสําคัญตอสังคมแตอยางใด แตในทางตรงกันขาม
รัฐจะตองมีการประเมินคาการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพราะการประเมินคาการใชสิทธิและ
เสรีภาพจะนําไปสูความขัดแยงกับความคิดหรือทัศนะของบุคคลอื่นในการใชสิทธิและเสรีภาพนั้น
ได 
        การทําใหบรรลุความมุงหมายของสิทธิและเสรีภาพตามแนวความคิดของฝายเสรี
นิยมจึงตองมีองคกรในการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐกับปจเจกบุคคล เพราะความขัดแยงระหวาง
การกําหนดกฎเกณฑของรัฐกับปจเจกบุคคลกอใหเกิดปญหาวาการใชอํานาจรัฐมักไปกระทบกับ
สิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล ซ่ึงปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นไดจากทฤษฎีวาดวยความเปน
รัฐ ดังนั้น เพื่อใหการวินิจฉัยขอพิพาทดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองเปนธรรม และเปนหลัก
ประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล  จึงจําเปนที่จะตองจัดตั้งองคกรในการ
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วินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐกับปจเจกบุคคล ซ่ึงก็คือตุลาการอันเปนองคกรที่มีความเปนกลางและมี
ความอิสระ17 
  1.2 แนวความคิดเสรีภาพโดยสวนรวม(Konzeption der Kollektiv-
Freiheit) 
       หากเสรีภาพของปจเจกบุคคลตามแนวความคิดเสรีนิยมมีหลักพื้นฐานมาจากหลัก
การตกลงกันโดยอิสระของปจเจกบุคคล แนวความคิดเสรีภาพโดยสวนรวม   เปนแนวความคิดที่
ปฏิเสธหลักการตกลงกันโดยอิสระของปจเจกบุคคล แนวความคิดเสรีภาพโดยสวนรวมเปนแนว
ความคิดในทางสิทธิมนุษยชนของฝายสังคมนิยม ซ่ึงในที่นี้จะไดพิจารณาความสัมพันธระหวาง
แนวความคิดในทางสิทธิมนุษยชนของฝายสังคมนิยมกับแนวความคิดสิทธิมนุษยชนในทางรัฐ
ธรรมนูญของปจเจกบุคคล(เสรีนิยม) 
 1.2.1 สําหรับความสัมพันธของแนวความคิดสิทธิของปจเจกบุคคลตามรัฐ
ธรรมนูญกับแนวความคิดสิทธิมนุษยชนของฝายสังคมนิยมนั้น ตางไดรับการพัฒนาจากแนวความ
คิดที่แตกตางกัน โดยมีความเห็นตอแนวความคิดทั้งสอง ดังนี้ 
                   (1) ความเห็นแรกเห็นวา สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิในความเปนอยูดั้งเดิม
ที่มนุษยอยูในสภาพที่มีเสรีภาพอยางสมบูรณ หากรัฐธรรมนูญของสังคมนิยมยอมรับเสรีภาพเหลา
นั้น การยอมรับสิทธิมนุษยชนดังกลาวของฝายสังคมนิยมเปนการยอมรับเพียงเพื่อการโฆษณาชวน
เชื่อ ความเห็นดังกลาวเห็นวา การยอมรับสิทธิมนุษยชนของรัฐเทากับเปนการกําหนดไวลวงหนาวา 
รัฐจะตองผูกพันตอสิทธิทั้งหลาย  ดวยเหตุนี้เอง การจะทําใหหลักประกันตอสิทธิและเสรีภาพบรรลุ
ความมุงหมายได จึงสามารถทําไดโดยการมีรัฐธรรมนูญที่มีการแบงแยกอํานาจ ดังนั้น รัฐใดก็ตามที่
ปราศจากองคกรตุลาการที่มีความเปนอิสระแลว ดังเชนกรณีของรัฐธรรมนูญของรัฐสังคมนิยม ตาม
แนวความคิดนี้เห็นวารัฐนั้นยอมมิไดรับรองสิทธิมนุษยชนแตอยางใด 
                   (2) ความเห็นที่สองเห็นวา แนวความคิดทางสังคมนิยมไดรับมรดกทาง
ความคิดในเร่ืองสิทธิขั้นพื้นฐานของแนวคิดเสรีนิยมแตไดพัฒนาไปจากแนวความคิดเดิม เพราะ
สิทธิในเสรีภาพของแนวความคิดเสรีนิยมเปนเสรีภาพที่รับใชการตักตวงผลประโยชนของแนวคิด
แบบทุนนิยม เสรีภาพแบบเสรีนิยมจึงเปนเพียงการปกปดการตักตวงผลประโยชนดังกลาว ดังนั้น 
ตามทัศนะความเห็นที่สองนี้ จึงเปนการมองแนวความคิดของสังคมนิยมที่ตรงกันขามกันแนวความ

                                                 
 17ในทางทฤษฎีวาดวยรัฐตางมีขอสงสัยวา องคกรที่มีความเปนอิสระในการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐ
กับปจเจกบุคคลจะมีไดหรือ แตอยางไรก็ตามองคกรตุลาการที่มีความเปนอิสระในการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางรัฐ
กับปจเจกบุคคล ถือวาเปนสาระสําคัญของเสรีภาพของแนวความคิดแบบเสรีนิยม และเปนสาระสําคัญของความ
ผูกพันตอกฎหมายของอํานาจรัฐ 
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คิดแบบเสรีนิยม วิธีการของแนวความคิดทั้งสองฝายนั้นจึงเปนเพียงยุทธวิธีในการแสดงใหเห็นวา
ฝายตนเทานั้นที่เปนแนวความคิดสิทธิมนุษยชนที่ถูกตอง 
                   (3) ความเห็นที่สามเห็นวา มีมุมมองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ชอบดวยกฎหมายของ
ทั้งแนวความคิดแบบเสรีนิยมและสังคมนิยม ถาเนนสิทธิตามแนวความคิดแบบเสรีนิยม ซึ่งมีความมุงหมายในการ
สรางขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลจากการแทรกแซงของอํานาจรัฐ ในขณะที่รัฐธรรมนูญของ
สังคมนิยมนั้นมีพ้ืนฐานอยูบนความคิดของการมีสวนรวมของสังคม แตความแตกตางประการสําคัญของแนว
ความคิดทั้งสองอยูที่เปาหมายของความเสมอภาคและเสรีภาพ(E. Fromm, 1963 : S. 15)  ในขณะที่แนวความคิด
เสรีนิยมเนนความเสมอภาคในทางรูปแบบหรือทางกฎหมาย แตในขณะที่แนวคิดสังคมนิยมเนนความเสมอภาค
ในทางเนื้อหาหรือความเสมอภาคในทางความเปนจริง(Oestreich,1966, S. 92 f.) 
   ความเห็นที่สามนี้เองที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยที่ความเห็น
ดังกลาวพยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะมองดานใดดานหนึ่งเพียงฝายเดียว จากความเห็นที่สามนี้เองที่
เปนความจําเปนในทางปฏิบัติในการที่จะหาหลักเกณฑของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสามารถจะใชเปน
เกณฑที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป เพื่อตรวจสอบการรับรองสิทธิมนุษยชนของรัฐใดรัฐหนึ่ง หาก
พิจารณาจากแนวความคิดทั้งสองฝายดังกลาวขางตนตางก็มีขอบกพรองดวยกันทั้งสิ้น ในขณะที่
แนวความคิดเสรีนิยม(ความเห็นที่หนึ่ง)พยายามเนนเสรีภาพสวนบุคคล แตมิไดใหหลักประกัน
ความเสมอภาคตามความเปนจริงและเสรีภาพอันแทจริงอันจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน  ดวยเหตุนี้ 
ปจเจกบุคคลยอมมีเสรีภาพในการทํางาน แตบุคคลกลับไมมีที่ทํางาน ซ่ึงความบกพรองของแนว
ความคิดเสรีนิยมดังกลาวกลับไดรับการพิจารณามากกวาจากแนวความคิดสิทธิมนุษยชนของสังคม
นิยม ซ่ึงสิทธิมนุษยชนแบบสังคมนิยมนั้นใหความสําคัญกับสิทธิสวนบุคคลหรือเสรีภาพสวน
บุคคลนอยกวาแนวคิดแบบเสรีนิยม 
   ตามความเห็นที่สามเห็นวา แนวความคิดในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของฝาย
เสรีนิยม และฝายสังคมนิยมตางมีความคิดในเรื่องเสรีภาพเหมือนกัน โดยแนวความคิดทั้งสองนั้นมี
รากฐานรวมกัน แตแนวคิดทั้งสองมีวิธีการที่แตกตางกัน ซ่ึงแทจริงแลวตางมีเปาหมายรวมกัน 
   อยางไรก็ตาม  มีความเห็นวาแนวความคิดดังกลาวขางตนนั้นไมถูกตอง 
เพราะตามแนวความคิดสมัยใหมนั้นมีแนวความคิดในทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพที่ขัดแยงกัน 
(Benjamin Constant, 1820) และดวยเหตุนี้  จึงมีแนวความคิดวาดวยสิทธิมนุษยชนทั้ง
สองแนวคิดนั้น เปนแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพที่มีการใหความหมายตางกัน กลาวคือ “เสรีภาพปจเจก
บุคคล” (Individualfreiheit) กับ “เสรีภาพโดยสวนรวม”  (Kollektivfreiheit) 
ความแตกตางของแนวความคิดทั้งสองอาจแสดงใหเห็นถึงความแตกตางใน 3 ประการ ดังนี้ 
   - ใครเปนผูทรงสิทธิของสิทธิมนุษยชน 
   -  สิทธิมนุษยชนมีความมุงหมายที่จะบังคับตอบุคคลใด 
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   - ใครเปนผูมีอํานาจในการทําใหเกิดความเคารพตอสิทธิมนุษยชน 
   หากจะตรวจสอบประเด็นดังกลาวจากแนวคิดแบบเสรีนิยมและแบบสังคมนิยมอาจ
แยกพิจารณาได ดังนี้ 
          ก) ใครเปนผูทรงสิทธิเสรีภาพโดยสวนรวม 
   ตามรัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียต (1918) ที่รางขึ้นภายใตอิทธิพล
ของแนวคิดของเลนินนั้น ไดประกาศสิทธิของประชาชนผูใชแรงงาน(F. Hartung, ,197 : S., 
101 ff.) จากรัฐธรรมนูญของสหภาพโซเวียตดังกลาวนั้นมิไดเปนการประกาศถึงสิทธิของปจเจก
บุคคลแตอยางใด แตหากเปนการประกาศถึงสิทธิของสวนรวม การประกาศครั้งแรกของฝายสังคม
นิยมในทางประวัติศาสตรของการประกาศสิทธิมนุษยชนเปนการประกาศให“ประชา
ชน”(Volk) เปนผูทรงสิทธิ  ซ่ึง Fourier(Th. Ramm, 1955, S.388 f.) เห็นวา
สิทธิของประชาชนดังกลาวเปนสิทธิในการมีงานทําและสิทธิในอาหารการกิน  ทั้งนี้ เพื่อโตแยงตอ
สิทธิของปจเจกบุคคลตามแนวคิดเสรีนิยม ดังที่ไดมีการประกาศในการปฏิวัติของฝรั่งเศส โดยเหตุ
นี้  “สิทธิของประชาชน” (Rechte des Volkes) จึงแทนที่ “สิทธิของปจเจกบุคคล” 
(Rechte des enzelnen) ตามแนวความคิดดังกลาว Marx เคยวิพากษวิจารณแนวคิด
แบบเสรีนิยม(Marx, 1962, S. 451 ff.) โดย Marx เห็นวา บนพื้นฐานของแนวความ
คิดเสรีนิยม ทําใหเกิดมนุษยที่มีความเห็นแกตัว ซ่ึงเปนการแยกมนุษยออกจากสวนรวม สิทธิของ
ปจเจกบุคคลตามแนวคิดเสรีนิยม  จึงเปนการแสดงถึงหลักการปจเจกชนนิยมที่ผิดพลาด ประเด็น
สําคัญของการวิพากษแนวความคิดแบบเสรีนิยมคือการใหสิทธิอยางกวางขวางแกปจเจกบุคคลเปน
ส่ิงที่ผิดพลาด และแนวคิดแบบเสรีนิยมไมอาจจะบรรลุความมุงหมายได ความเทาเทียมในทางสิทธิ
จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อเกิดความเทาเทียมกันในทางสังคม แนวความคิดเสรีนิยมยิ่งทําใหความไมเทา
เทียมกันมีความมั่นคงยิ่งขึ้น การไดรับสิทธิในเสรีภาพที่แทจริงตามแนวคิดแบบสังคมนิยมเห็นวา
จะตองวางบทสันนิษฐานอยูบนพื้นฐานของโอกาสที่แทจริงเสรีภาพในทางอาชีพมิอาจชวยอะไรได 
หากบุคคลไมสามารถหางานทําได การลวงละเมิดมิไดในที่อยูอาศัย มิไดกอประโยชนอะไรตอผูที่
ไมมีที่อยูอาศัย  ดังนั้น แนวความคิดสังคมนิยมจึงเปนแนวความคิดที่วิพากษแนวความคิดสิทธิ
มนุษยชนแบบแนวคิดเสรีนิยม(Oestreich, 1966 : S. 92 f.) 
          ข) เสรีภาพโดยสวนรวมมีความมุงหมายที่จะบังคับตอบุคคลใด 
   ความขัดแยงกันระหวางแนวความคิดเสรีนิยมกับแนวความคิดสังคมที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนประการตอมาคือสิทธิมนุษยชนมีความมุงหมายที่จะบังคับตอบุคคลใด 
   แนวความคิดสิทธิมนุษยชนแบบเสรีนิยมตอบคําถามดังกลาวโดยวางบท
สันนิษฐานอยูที่ “อํานาจอธิปไตย” โดยที่อํานาจรัฐนั้นเปนอํานาจที่อยูเหนือกวาชีวิต เสรีภาพและ
กรรมสิทธิ์ของผูอยูใตปกครอง ในทางทฤษฎีสิทธิของบุคคลเปนสิทธิที่ติดตัวมนุษยซ่ึงมีมาตาม



 25

ธรรมชาติ จึงเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่จะปองกันการแทรกแซงจากอํานาจรัฐ ดังนั้น ความมุง
หมายของสิทธิของปจเจกบุคคลจึงอยูที่การปองกันตอการแทรกแซงของอํานาจรัฐ  สิทธิดังกลาวจึง
เปนการกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับพลเมือง ซ่ึงเปนความสัมพันธในทางกฎหมาย รัฐใดซึ่ง
มีการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน รัฐนั้นกลายเปนรัฐที่ผูใชอํานาจรัฐถูกผูกพันอยูกับกฎหมาย 
    สําหรับแนวความคิดสิทธิมนุษยชนแบบสังคมนิยม “สิทธิของประชา
ชน” (Rechte des Volkes) มีความมุงหมายที่จะโตแยงตอสังคมชนชั้น ซ่ึงถูกใหความ
หมายวาเปนสังคมที่มนุษยมีความเห็นแกตัว แนวความคิดสังคมนิยมมีความมุงหมายที่จะปลดปลอย
มนุษย(Emanzipation des Menschen) อยางแทจริง  บุคคลใดเปนศัตรูตอ “สิทธิของ
ประชาชน” ก็ยอมเปนศัตรูตอแนวความคิดการปลอดปลอยมนุษยใหเปนอิสระ ตามแนวคิดดัง
กลาวทําใหเกิดความชัดเจนวาบุคคลที่จะถูกผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดนี้มีลักษณะเปน
นามธรรมและไมมีแนวคิดในทางกฎหมาย 
          ค) ใครเปนผูมีอํานาจในการทําใหเกิดความเคารพตอสิทธิมนุษยชน 
            ในขณะที่สิทธิมนุษยชนตามแนวความคิดแบบเสรีนิยม การมีตุลาการที่มี
ความเปนอิสระเปนสถาบันที่มีความสําคัญตอการใหหลักประกันตอสิทธิมนุษยชน ในขณะที่สิทธิ
มนุษยชนตามแนวความคิดสังคมนิยมเปนเรื่องของสิทธิที่ปราศจากอํานาจตุลาการ สิทธิมนุษยชน
ตามแนวความคิดสังคมนิยมจึงเปนสิทธิที่ปราศจากตุลาการแมวาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญจะ
กําหนดความเปนไปไดในการควบคุมโดยองคกรตุลาการก็ตาม แตระบบพรรคเดียวของรัฐสังคม
นิยมเปนหลักการที่สําคัญ ดังนั้น การควบคุมโดยองคกรตุลาการอยางแทจริงตออํานาจรัฐจึงไมอาจ
กระทําได 
         จากการศึกษาพิจารณาดังกลาวแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความแตกตาง
ในทางโครงสรางระหวางความคิดในทางสิทธิระหวางแนวคิดเสรีภาพของปจเจกบุคคลกับเสรีภาพ
โดยสวนรวม โดยมีประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น 
       - ในกรณีของผูทรงสิทธิ 
         - ในกรณีของบุคคลผูถูกผูกพันตอสิทธิมนุษยชน และ 
         -ในกรณีขององคกรที่มีอํานาจในการทําใหเกิดความเคารพตอสิทธิมนุษย
ชน 
   โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับประเด็นสุดทาย ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่ง กลาว
คือเปนการอางถึงความบกพรองในการทําใหสิทธิมีผลอยางแทจริง หรือเปนการขาดหลักการพื้น
ฐานในทางความเปนจริงที่จะทําใหสิทธิมนุษยชนมีผลในทางปฏิบัติ จากขอพิจารณาดังกลาวนี้เองที่
ทําใหเกณฑในการพิจารณาถึงการทําใหสัมฤทธิ์ผลของสิทธิมนุษยชนมีความชัดเจนขึ้น 
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   แตอยางไรก็ตาม จากแนวความคิดทั้งสองดังกลาวไดนําไปสูการออก
กติการะหวางประเทศ 2 ฉบับคือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒน
ธรรม  (International Convenant on Economic Social and Cultural 
Rights ) กั บ ก ติ ก า ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เท ศ ว า ด ว ย สิ ท ธิ พ ล เมื อ ง แ ล ะ สิ ท ธิ ท า ง ก า ร
เมือง(International Covenant  on  Civil and Political  Rights ) 
 
 2.2.3 หลักความเสมอภาค 
 
 การศึกษาเรื่องหลักความเสมอภาคในที่นี้ขอพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค
ของประเทศเยอรมัน เนื่องจากเยอรมันนําหลักความเสมอภาคดังกลาวใหกลายเปนหลักในทาง
กฎหมายที่มีผลตอการใชอํานาจรัฐทั้งหลาย รัฐธรรมนูญของเยอรมันไดบัญญัติถึงหลัก
ความเสมอภาคไวในมาตรา 318 โดยไดวางหลักพื้นฐานไวดังนี้ กลาวคือ มาตรา 3 วรรค 1 เปน
การบัญญัติหลักความเสมอภาคทั่วไป(der allgemeine Gleichheitssatz) มาตรา 3 
วรรค 2 เปนเรื่องหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง และมาตรา 3  วรรค 3 เปนเรื่องหลักขอหามมิ
ใหมีการเลือกปฏิบัติ หลักความเสมอภาคทั่วไปเปนขอเรียกรองทั่วไปถึงความเทาเทียมกันในการใช
กฎหมาย หรือที่เรียกวา “ความเสมอภาคตอกฎหมาย” (Gleichheit vor Gesetz) กับ
หลักความเสมอภาคในการบัญญัติกฎหมาย(Rechtssetzungsgleichheit) หรือที่เรียกวา 
“ความเสมอภาคของกฎหมาย” (Gleichheit des Gesetzes) อันเปนหลักที่ผูกพันฝาย
นิติบัญญัติตอหลักความเสมอภาค ซ่ึงหลักดังกลาวนั้นมิไดมีผลมาจากมาตรา 3 วรรค 1 (หลัก
ความเสมอภาคทั่วไป) หากแตมีผลจากความเกี่ยวเนื่องกันระหวางมาตรา 3 วรรค 1 กับ มาตรา 1 
วรรค 319 อันเปนการผูกพันฝายนิติบัญญัติตอสิทธิขั้นพื้นฐาน 
 มาตรา 3 วรรค  2 นั้นถือวาเปนหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง(der spezielle 
Gleichheitssatz) กลาวคือ เปนหลักความเสมอภาคที่กลาวถึงเฉพาะเรื่องของหญิงและชาย 

                                                 
 18มาตรา 3  ของรัฐธรรมนูญเยอรมันมีโครงสรางเหมือนกับมาตรา 30 รัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งบัญญัติวา 
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ เทศ 
อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได” 
 19มาตรา 1 (3)  “สิทธิขั้นพื้นฐานผูกพันตอฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ โดยใหถือวาเปน
สิทธิที่มีผลผูกพันโดยตรง” 
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นอกจากนี้หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องยังมีบัญญัติไวในมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน
หลายมาตรา ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดตอไป 
 สําหรับมาตรา 3 วรรค 3 เปนหลักขอหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติ(Diskriminier-
ungsverbot) ซ่ึงตามมาตรา 3 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญไดยกตัวอยางของความแตกตางใน
เร่ืองเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เปนตน มิใหถือเปนเหตุของการปฏิบัติใหแตกตางกัน และการมิให
ปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความเสียเปรียบแกผูพิการนั้นเปนบทบัญญัติที่ไดรับการเพิ่มเติมเมื่อป 1994 
เพื่อเปนการบัญญัติรับรองสิทธิคนพิการใหไดรับการดูแลจากรัฐมากขึ้น 
 มาตรา 3  เปนมาตราที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับมาตรา 1 (ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย) 
และมาตรา 2 (เสรีภาพสวนบุคคล) ของรัฐธรรมนูญ เพราะมาตราดังกลาวนั้นถือวาเปนพื้นฐานใน
ทางความคิดของความเปนรัฐ อันเปนพื้นฐานในการกําหนดขอบเขตอํานาจมหาชนกับสิทธิของ
ปจเจกบุคคล ดังนั้น เสรีภาพของปจเจกบุคคล20 ตัวอยางเชน การกําหนดรายละเอียดในทางเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 14 วรรค 1 นั้น ฝายนิติบัญญัติจะตองคํานึงถึงความเสมอภาค
เปนสําคัญ(BVerfGE 34, 139 ; 74, 203) หรือในกรณีของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการ
ศึกษานั้น ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันเคยวินิจฉัยวา ผลจากมาตรา 12 ของรัฐธรรมูญ
(เสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ) เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักความเสมอภาคทั่วไปจะ
กอใหเกิดสิทธิแกผูที่สมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการพิจารณใหบุคคลนั้นเขาศึกษาในสถาน
ศึกษาตองคํานึงถึงความประสงคของผูสมัครใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได21 นอกจากนี้ หลัก
ความเสมอภาคโดยเฉพาะอยางยิ่งตามมาตรา 3 วรรค 3 นั้น ยังไดมีสวนสําคัญในการสรางหลักที่
สําคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เชน หลักความเสมอภาคของพรรคการเมือง เปนตน 
 ความสําคัญของมาตรา 3 วรรค 1 ไดขยายผลไปเกือบทุก ๆ เร่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับการกระทําของฝายปกครองที่กอใหเกิดประโยชนแกเอกชน เชน มาตรการในการใหเงิน
สนับสนุนแกกิจการของเอกชนเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ(BVerfGE 58, 45) และการ
กระทําของฝายปกครองที่ฝายปกครองมีดุลพินิจในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ หลักความเสมอภาคยัง
มีบทบาทสําคัญในขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมายภาษี และกฎหมายแรง
งาน (เกี่ยวกับสัญญาจางความเทาเทียมกันของคาตอบแทนระหวางหญิงและชาย) เปนตน 
 การศึกษาเรื่องหลักความเสมอภาคตามกฎหมายของเยอรมันนั้น จะทําการศึกษาในเรื่องผู
ทรงสิทธิและผูผูกตอหลักความเสมอภาค ประเภทของหลักความเสมอภาค ซ่ึงอาจแยกออกเปน
หลักความเสมอภาคทั่วไป หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องและหลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัติ ความ

                                                 
 20Manfred Gubelt, in : von Muench/Kunig, Grundgessetz-Kommentar, Art. 3 Rdnr. 3 
 21Manfred Gubelt, in : von Muench/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Art, 3 Rdnr. 3 
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ผูกพันของหลักความเสมอภาคตอฝายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ และผลของการละเมิดหลัก
ความเสมอภาค 
 การแบงประเภทของหลักความเสมอภาคนั้น อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ หลัก
ความเสมอภาคทั่วไป(der allgemeine Gleichheitssatz) ตามมาตรา 3 วรรค 1 และ
หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง(der spezielle Gleichheitssatz) ซ่ึงในที่นี้จะได
พิจารณาไปตามลําดับ 
 
  2.2.3.1 ห ลั ก ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ทั่ ว ไ ป (der allgemeine 
Gleichheitssatz) 
 
  (1) หลักของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 
  หลักความเสมอภาคตามมาตรา 3 วรรค 1 นั้นเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจก
บุคคลและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะเปนสิทธิเรียกรองของปจเจกบุคคลโดยถือวาหลักความ
เสมอภาคนั้นเปนพื้นฐานของหลักความยุติธรรม(BVerfGE 1, 233; 23, 99) นอกจากนี้ ศาล
รัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันเห็นวา หลักความเสมอภาคตามมาตรา 3 วรรค 1 นั้น เปน
หลักขอหาม เพื่อมิใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจ(Willkuerverbot)( BVerfGE 23, 
96; 78, 232) โดยสาระสําคัญของหลักความเสมอภาคนั้นมีความมุงหมาย เพื่อมิใหมีการ
ปฏิบัติตอส่ิงที่มีความเหมือนกันในสาระสําคัญใหแตกตางกันตามอําเภอใจ(BVerfGE 49, 148 
(165)) 
  หลักของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันมิไดเรียกรองการปฏิบัติใหเทาเทียมกันอยาง
ส้ินเชิง กลาวคือ มิไดหมายความวาทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยมิไดคํานึงถึง
ขอแตกตางใด ๆ เชน บุคคลทุกคนจะตองเสียภาษีเทากันหมดโดยมิตองคํานึงถึงรายไดของบุคคล
นั้น หรือวาทุก ๆ คนจะตองไดรับสิทธิเรียกรองสําหรับการสงเคราะหอยางเทาเทียมกันโดยมิตอง
คํานึงถึงความจําเปนของบุคคลนั้น การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในทางกฎหมายจึงหมายถึงกรณีที่มี
ขอเท็จจริงอยางเดียวกัน ดังนั้น เร่ืองของหลักความเสมอภาคจึงตองเปนกรณีที่มีขอเท็จจริง 2 ขอ
เท็จจริง โดยนําขอเท็จจริงทั้งองนั้นมาเปรียบเทียบกัน แตอยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบกันระหวาง
ขอเท็จจริง 2 ขอเท็จจริง หรือบุคคล 2 คน หรือกลุมบุคคล 2 กลุมนั้น จะตองคํานึงวาไมมีขอเท็จ
จริงใดที่จะเหมือนทุกประการ ดังนั้น การเปรียบเทียบกันนั้นมีความหมายเพียงการเปรียบเทียบกัน
ในสารสําคัญเทานั้น ซ่ึงมีความหมายวา บุคคลหนึ่ง กลุมบุคคลหนึ่ง หรือขอเท็จจริงหนึ่งนั้น
สามารถเปรียบเทียบกับอีกบุคคลหนึ่ง กลุมบุคคลหนึ่งหรือขอเท็จจริงหนึ่งได โดยนําลักษณะทีเปน
สาระสําคัญในเรื่องนั้น ๆ เปนจุดยึดโยงในการเปรียบเทียบ เชน การที่กฎหมายกําหนดใหเงินเลี้ยงดู
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แกเด็ก 2  กลุม คือ ระหวางเด็กซึ่งกําพราบิดามารดากับเด็กซึ่งมิไดกําพราบิดามารดา ในกรณีของ
เด็ก 2 กลุมนี้ ขอแตกตางที่เปนสารสําคัญอันนําไปสูการปฏิบัติที่แตกตางกันคือ เด็กกลุมหนึ่งเปน
เด็กที่ขาดบิดามารดาในการใหความเลี้ยงดูกับเด็กอีกกลุมหนึ่งเปนเด็กที่อยูภายใตการเลี้ยงดูของบิดา
มารดา ดังนั้น ในกรณีนี้เด็กทั้งสองกลุมจึงเปนกลุมบุคคลที่มีความแตกตางในสาระสําคัญและสม
ควรที่จะไดรับการปฏิบัติใหแตกตางกัน การปฏิบัติใหแตกตางกันในกรณีนี้ จึงไมละเมิดกับหลัก
ความเสมอภาคปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือความแตกตางหรือเหมือนกันอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงตาม
แตกตางกันหรือเหมือนกันในสาระสําคัญดังกลาวเกี่ยวพันกับความสามารถที่จะตองปฏิบัติใหแตก
ตางกันหรือเหมือนกัน คําตอบสําหรับคําถามดังกลาวนั้นมาตรา 3 วรรค 2 และวรรค 3 ไดแสดง
ใหเห็นเปนตัวอยางวา สาระสําคัญตามที่กลาวไวในวรรค 2 และวรรค 3 นั้นไมถือวาเปนสาระ
สําคัญสําหรับการปฏิบัติใหแตกตางกัน กลาวคือ ความแตกตางในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความ
เชื่อ และภาษา เปนตน นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันไดวางหลักในเรื่องดง
กลาวมาเปนเวลายาวนานกวา 3 ทศวรรษแลว และยังคงยึดถือหลักดังกลาวอยูอยางไมเปลี่ยนแปลง 
การวางหลักดังกลาวนั้นไดรับอิทธิพลจากงานเขียนของ Gerhard Leibholz(Gerhard 
Leibholz, 1925)22 โดยเห็นวาการพิจารณาวาอะไรเปนสาระสําคัญหรือไมนั้น มีเนื้อหาเชน
เดียวกับหลักขอหามมิใหใชอํานาจอยางอําเภอใจ(Willkuerverbot) หลักของความเสมอ
ภาคตอหนากฎหมายนั้นมีหลักอันเปนสาระสําคัญวา “จะตองปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญเหมือน
กันไมใหแตกตางกัน และจะตองปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญไมเหมือนกัน ไมใหเทาเทียมกัน” ดัง
นั้น จากหลักดังกลาวกฎหมายมิไดหามมิใหปฏิบัติใหแตกตางกัน แตในทางตรงกันขามการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกันกลับเปนการขัดกับหลักความเสมอภาค ตามคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญได
วินิจฉัยอยูเสมอวา หามมิใหปฏิบัติใหแตกตางกันในส่ิงที่เหมือนกันอยางอําเภอใจ และหามมิให
ปฏิบัติให เหมือนกันในสิ่ งที่มีสาระสําคัญแตกตางกันอยางอําเภอใจ(BVerfGE 49, 
148(165); 86, 81(87)) ดังนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันที่จะตองให
เหตุผลแลว ในกรณีของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน(ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลวควรตองปฏิบัติใหแตก
ตางกัน) ซ่ึงตองใหเหตุผลดวยเชนกัน 
  การใหเหตุผลตามรัฐธรรมนูญตอการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันหรือตอการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกันนั้น จะตองมีการใหเหตุผล หากการปฏิบัตินั้นมิไดดําเนินไปตามอําเภอใจ เพราะ
การใชอํานากจตามอําเภอใจ(Willkuer) นั้น หมายถึงการปราศจากเหตุผลที่เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง(BVerfGE 17,122(130)) ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธวินิจฉัยวา 
การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมีเหตุผลหากระหวางบุคคลสองกลุมนั้นมีความแตกตางกันใน

                                                 
 22Die Gleichheit vor dem Gesetz, 1. Aufl.  
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สาระสําคัญ(BVerfGE 55, 72(88); 85, 23(244)) ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวาตามหลัก
ความเสมอภาคทั่วไปนั้นอาจมีการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันได เมื่อมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือ
เปนเหตุผลอันมีผลมาจากธรรมชาติของเรื่องนั้น ๆ เอง(BVerfGE 1, 52; 71; 271) แตส่ิง
ที่ยังเปนปญหาสําคัญคือการปฏิบัติใหแตกตางอันใดที่มีความสมเหตุสมผล หรือการปฏิบัติแตกตาง
อยางไรที่อนุญาตใหปฏิบัติใหแตกตางกันไดนั้น ยอมขึ้นอยูกับเกณฑในการพิจารณาที่ใชเปนหลัก
ในเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นจะตองมุงหมายเพื่อวัตถุประสงคในทาง
ที่ชอบธรรม และการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นจะตองเปนไปตามหลักความไดสัดสวน23 ดวย 
ซ่ึงหมายความวาการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 
และวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายจะตองเปนวิธีการที่มีความเหมาะสมและมีความจํา
เปน 
  (2) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติใหแตกตางกันหรือปฏิบัติใหเทาเทียมกัน 
  ขอพิจารณาในการปฏิบัติใหแตกตางกันหรือปฏิบัติใหเทาเทียมตามแนวปฏิบัติ
ของกฎหมายเยอรมันมีขอพิจารณาดังตอไปนี้ 
 (2.1) การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันจะตองมีผลจากอํานาจในการบัญญัติ
กฎหมายองคกรเดียวกัน 
 ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดเคยวินิจฉัยวา องคกรของรัฐ(สหพันธ, มลรัฐ
,องคการปกครองสวนทองถ่ิน, นิติบุคคลมหาชนอื่น ๆ และศาล) จะตองยึดถือหลักความเสมอภาค
ในสวนของขอเท็จจริงที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน กรณีจะไมเปนการละเมิดตอหลักความเสมอ
ภาคในกรณีที่มลรัฐตางมลรัฐกัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางองคกรกัน หรือศาลตางศาลกันได
ดําเนินการตามกฎเกณฑที่แตกตางกัน สําหรับขอเท็จจริงอยางเดียวกัน เชน ประชาชนของมลรัฐ
หนึ่งไดรับการปฏิบัติจากกฎหมายของมลรัฐนั้นอยางหนึ่ง ซ่ึงในขอเท็จจริงเดียวกันนั้นอีกมลรัฐได
ปฏิบัติแตกตางไปจากกฎหมายของอีกมลรัฐหนึ่ง ในกรณีนี้จึงไมใชการปฏิบัติใหแตกตางกันที่
กระทบกับปญหาความเสมอภาค เพราะตามความเห็นของศาลเห็นวานิติบุคคลมหาชนนั้น โดยหลัก
การพื้นฐานแลวยอมมีความอิสระที่จะดําเนินตามความคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมและผลประโยชน
ขององคกรนั้น ๆ ดังนั้น การที่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนได กําหนดหลักเกณฑในเรื่องหนึ่ง
แตกตางไปจากหลักเกณฑของอีกองคกรหนึ่ง กรณีจึงไมใชเร่ืองของการปฏิบัติที่ขัดกับหลักความ
เสมอภาค 
 (2.2) การกําหนดกฎเกณฑใหแตกตางกันนั้นจะตองพิจารณาจากกฎเกณฑ
โดยรวมในเรื่องนั้น ๆ ดวย 

                                                 
 ดดูรายละเอียดในบทที่ 6 
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 ในกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดเคยวินิจฉัยไวหลายกรณีโดยการ
พิจารณาถึงความแตกตางในเรื่องหนึ่ง ๆ นั้น ใหพิจารณาหลักเกณฑของหลักกฎหมายโดยรวมใน
เร่ืองนั้น ๆ เพื่อเปนการใหเหตุผลสนับสนุนหรือปฏิเสธการปฏิบัติที่แตกตางกันดังกลาว แตอยางไร
ก็ตาม ฝายนิติบัญญัติก็มีอิสระในการกําหนดเปาหมายดังกลาว หากรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดเปา
หมายนั้นไวอยางชัดเจน(Albert Bleckmann, อางแลว, S. 653) ตัวอยางที่ศาลรัฐธรรม
นูญแหงสหพันธไดเคยวินิจฉัยไวโดยพิจารณาจากหลักเกณฑโดยรวมในเรื่องนั้น ๆ เชน กฎหมาย
ใน บ รรพ  3 ข อ งก ฎ ห ม ายป ระ กั น สั งค ม (Reichsver-sicherungsordnung-
RVO)ไมสอดคลองกับมาตรา 3 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญ(Grundgesetz) โดยพิจารณา
ประกอบกับหลักรัฐสังคม(Sozialstaatsprinzip) ของมาตรา 20 วรรค 1 GG เพราะ
กฎหมายดังกลาวมิไดใหความคุมครองแกเด็กที่เกิดจากมารดาที่ไดรับการประกันสุขภาพ ซ่ึงหาก
เด็กที่อยูในครรภมารดานั้นไดรับอันตรายตอสุขภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือจากความเจ็บปวย
ที่เกิดมาจากการทํางานกอนการคลอดเด็กจากครรภมารดา จากบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันสุขภาพอันเกิดจากอุบัติภัยนั้น  นอกเหนือจากการปองกันอุบัติภัยแลว(มาตรา 708 
RVO) กฎหมายดังกลาวยังมีหลักการสําคัญอยู 2 หลักการ คือ หลักประการแรก เพื่อกอใหเกิด
ความมั่นคงสําหรับการคุมครองในทางสังคมตอลูกจางและบุคคลซึ่งมีสถานะเทากับลูกจาง โดยการ
ใหสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายดังกลาวตอองคกรในทางอาชีพที่จะตองรับผิดชอบตอเร่ืองดัง
กล าว  อั น เป น ระบบที่ เรี ยก ว า  “ระบบ ก ารให ค ว าม คุ ม ค รอ งท างสั งคม (soziales 
Schutzsystem) หลักประการที่สอง การประกันอุบัติภัยนั้นมีพื้นฐานมาจากความคิดที่
ตองการจะแยกความรับผิดชอบของผูเปนเจาของกิจการรายใดรายหนึ่งที่มีตอลูกจางของตน โดย
ประสงคจะให เร่ืองดังกล าวนั้น เปนภาระของผูดํ าเนินกิจการรวมกันทั้ งหมด (Albert 
Bleckmann, อางแลว, S. 694) ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธจึงไดวินิจฉัยวาการยกเวนใน
การใหความคุมครองโดยการใหประกันสุขภาพครอบคลุมถึงเด็กที่อยูในครรภมารดา ซ่ึงไดรับผล
กระทบจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทํางานของมารดานั้นเปนการละเมิดกับเปาหมายดังกลาว 
และศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดวินิจฉัยวา เด็กที่อยูในครรภมารดาควรจะไดรับความคุมครอง
เปนพิเศษ และดวยเหตุนี้หลักรัฐสังคม(Sozialstaatsprinzip) ไดเรียกรองใหมีการคุม
ครองตอเร่ืองดังกลาวดวย(BVerfGE 45, 376) ดังนั้น  การกําหนดกฎเกณฑในเรื่องนี้จึง
ตองพิจารณาจากหลักการพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ ดวย การกําหนดกฎเกณฑใหแตกตางจากหลักการ
พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ จะตองมีเหตุผลสนับสนุนอยางชัดแจง 
 (2.3) การปฏิบัติใหแตกตางอันเนื่องมาจากผลประโยชนมหาชน เป า
หมายของกฎหมายโดยรวมไดเรียกรองกฎเกณฑที่มีความแตกตางกันสําหรับบุคคลที่มีความแตก
ตางกัน แตหลายกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไดแสดงใหเห็นวาเปาหมายของกฎหมายโดยรวมโดยหลัก
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แลวเรียกรองความเปนเอกภาพของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ แตเนื่องจากผลประโยชนมหาชนอันใด
อันหนึ่งอาจมีผลนําไปสูการทําใหไมเปนเอกภาพของกฎเกณฑในเรื่องดังกลาวได ในกรณีนี้ผล
ประโยชนมหาชนดังกลาวจึงเปนขอยกเวนของกฎเกณฑโดยรวมในเรื่องนั้น เชน ในกรณีของกิจ
การโรงรับจํานํามีการคิดคํานวณภาษีที่แตกตางไปจากกิจการธนาคารซึ่งตามทัศนะของศาลรัฐธรรม
นูญแหงสหพันธเห็นวาในกรณีนี้อาจใหเหตุผลสนับสนุนไดจากขอเท็จจริงในเรื่องนั้น เนื่องจากกิจ
การธนาคาร มีคาใชจายสูงกวากิจการโรงรับจํานําและนอกจากนี้ธนาคารยังจะตองเก็บรักษาเงิน
สํารองโดยปราศจากดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแหงชาติกําหนด รวมท้ังการคิดคํานวณดอกเบี้ยของกิจ
การธนาคารมีความสําคัญตอประโยชนมหาชน อันจะมีผลตอการกระตุนในทางเศรษฐกิจ และโดย
เฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับนโยบายในทางสังคมที่มีตอการทําใหบรรลุเปาหมายของนโยบายการสราง
ที่อยูอาศัยสําหรับกลุมบุคคลที่ดอยโอกาส ดังนั้น ในกรณีเชนนี้การเก็บภาษี สําหรับกิจการที่มีความ
สําคัญตอประโยชนมหาชนมากนอยตางกันนั้น จึงอาจ 
นําไปสูการเก็บภาษีที่แตกตางกันไดโดยไมขัดกับหลักความเสมอภาค(BVerfGE 42, 374) 
 (2.4) การปฏิบัติใหแตกตางกันเนื่องจากระบบที่แตกตางกัน 
 ความแตกตางกันในกรณีของหลักกฎหมายเดียวกัน แตอยูในระบบกฎหมาย
ตางกันหรืออยูในสถาบันทางกฎหมายที่แตกตางกัน ซ่ึงในแตละระบบกฎหมายยอมมีวัตถุประสงค
ที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชน กฎหมายสวัสดิการขาราชการ ยอมมีความมุงหมายที่แตกตางไปจาก
การใหความชวยเหลือเด็กกําพราที่มีอายุ 25 ปบริบูรณ ซ่ึงเด็กกําพราที่มีอายุครบ 25 ปบริบูรณ
นั้นจะไมไดรับความชวยเหลืออีกตอไป ถึงแมวาหลักรัฐสังคม(Sozialstaatsprinzip) จะ
เรียกรองใหเด็กกําพราควรไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกัน แตอยางไรก็ตาม หลังจากที่เด็ก
กําพรานั้นมีอายุครบ 25 ป บริบูรณแลวบุคคลนั้น อาจไดรับการชวยเหลือจากระบบการชวยเหลือ
อ่ืนที่แตกตางออกไป สําหรับเงินชวยเหลือแกเด็กกําพราในระบบการประกันสังคมทําหนาทีเ่ปนเงนิ
คาเลี้ยงดูดังนั้น โดยทั่วไปแลวฝายนิติบัญญัติจึงสามารถที่จะยุติการใหคาเลี้ยงดูเด็กกําพราได เมื่อ
บุคคลนั้นอายุครบ 25 ป บริบูรณ สวนกรณีขอยกเวนนั้นอาจกําหนดใหมีการชวยเหลือโดยวิธีการ
อ่ืน ๆ  ในกรณีที่มีความจําเปนแตสําหรับเงินประกันสังคมในกรณีของบํานาญจาราชการนั้นมีหนา
ที่ประการอื่นซึ่งไมอาจเปรียบเทียบกับกรณีเงินชวยเหลือเด็กกําพราได เพราะในกรณีของขาราชการ
นั้นเปนไปตามหลักของการชวยเหลือบุคคลที่เปนขาราชการรวมทั้งครอบครัวของบุคคลนั้น ดังนั้น 
หลักการชวยเหลือของทั้งสองกรณีจึงมีความแตกตางกัน(BVerfGE 40, 121) 
 (2.5) การปฏิบัติใหแตกตางกันอันเนื่องมาจากประเพณีวัฒนธรรม 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความแตกตางกันนั้น อาจเปนเหตุผลในการ
ปฏิบัติใหแตกตางกันได เร่ืองของขนบธรรมเนียมหรือประเพณีในบางกรณีนั้นเปนเรื่องที่มีความ
สําคัญ โดยประชาชนเห็นวาการปฏิบัติใหแตกตางดังกลาวนั้นเปนเรื่องที่มีความถูกตอง เพราะคน
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มักจะมีความโนมเอียงไปในทางที่เห็นวาขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง แตศาลรัฐ
ธรรมนูญแหงสหพันธไดใชหลักในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม โดยมิไดยึดหลัก
ความถูกตองที่ไดมีการปฏิบัติกันมาอยางยาวนานของขนบธรรมเนียมประเพณีเปนเกณฑในการ
พิจารณาความถูกตองของเรื่องดังกลาว หากแตไดใชหลักความยุติธรรมในขณะปจจุบันเปนเกณฑ
ในการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดเคยใหเหตุผลในคําวินิจฉัยเร่ืองที่มีการใชหลัก
เกณฑตางกันตอเร่ืองที่อยูในสถาบันกฎหมายเดียวกัน แตมีพื้นฐานที่ขัดแยงแตกตางกัน เชน 
สถาบันกฎหมายดานการประกันสังคมมีหลักเกณฑในการคุมครองเด็กกําพราแตกตางจากการให
บํานาญแกขาราชการ ซ่ึงเรื่องเหลานี้อาจใหเหตุผลได โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงวาระบบที่มีความ
แตกตางกันนั้นยอมมีความเปนมาในทางประวัติศาสตรที่แตกตางกัน(Albert Bleckmann, 
อางแลว, S. 667) นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธยังไดเคยวินิจฉัยโดยอาศัยหลัก
ประเพณีวัฒนธรรมอยางชัดแจงวาการตัดสินใจของบรรดาชางฝมือที่ไดมีการรวมตัวกันเปนสมาคม
สงเคราะหนั้นไดกําหนดใหคณะกรรมการผูที่เปนชางฝมือเปนผูที่มีอํานาจตัดสินใจโดยลําพังใน
เร่ืองตาง ๆ โดยมิไดกําหนดใหผูฝกงาน และคนงานในกิจการงานหัตถกรรมนั้นเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ ยอมมีความหมายวาการออกความเห็นเพอใหมีการตัดสิน
ใจดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ ยอมมีความหมายวาการออกความเห็นเพื่อใหมีการตัดสินใจวาจะใหมี
การประทวงเพื่อตอรองเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางจึงมิอาจจะเกิดขึ้นได ถึงแมศาลรัฐธรรมนูญแหงสห
พันธจะไดปฏิเสธในเรื่องดังกลาว แตการที่กําหนดใหคณะกรรมการของชางฝมือเทานั้นที่มีอํานาจ
ในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  เปนการสอดคลองกับความคิดพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต
งานหัตถกรรมของเยอรมันตามธรรมเนียมปฏิบัติ ถึงแมศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธจะยอมรับการ
แกไขปญหาดังกลาว เพราะผลสุดทายแลวไมมีผลประโยชนที่ขัดแยงกันระหวางงานอื่น ๆ ดวย ซ่ึง
ในที่สุดผลประโยชนของกลุมคนงานอื่น ๆ ไมไดถูกทําใหเสียเปรียบ ดังนั้นกรณีนี้จึงไมละเมิดตอ
หลักความเสมอภาค(BVerfGE 11, 310) 
 
 (2.6) ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั น ข อ ง ร ะ บ บ
กฎหมาย(Systemgerechtigkeit) 
 หลักความสอดคลองกันของระบบกฎหมายเปนหลักที่หามมิใหฝายนิติบัญญัติ
ออกกฎหมายขัดแยงกันเอง ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดเคยวินิจฉัยสนับสนุนหลักการดังกลาว
วา บทบัญญัติพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมอาจจะละเมิดตอหลักความเสมอภาคทั่วไปได บทบัญญัติ
พิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมิอาจจะแตกตางจากหลักการอันเปนบทบัญญัติพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ ได(
BVerfGE 12, 341) ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดวินิจฉัยถึงหลักความสอดคลองกันของ
ระบบกฎหมาย(Systemgerechtigkeit) วา บทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งไม



 34

ถือวาขัดกับหลักความเสมอภาคตามมาตรา 3 วรรค 1 หากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไมไดหาม
ฝายนิติบัญญัติในการบัญญัติกฎหมายใหแตกตางไปจากระบบกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติเองเปนผู
บัญญัติขึ้น เพราะฝายนิติบัญญัติยอมสามารถที่จะบัญญัติกฎหมายใหแตกตางกันได แตทั้งนี้ฝายนิติ
บัญญัติจะตองสามารถอธิบายไดอยางสมเหตุผลถึงความแตกตางดังกลาว 
 ในที่นี้อาจสรุปพัฒนาการของแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพนัธ
ของเยอรมันที่เกี่ยวกับมาตรา 3 วรรค 1 ไดดังนี้(Duerig, อางแลว, Anh. Art, 3, Rdnr. 
3 ff.) 
 (ก) ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัย  Suedweststaat-
Urteil (ลงวันที่ 25 ตุลาคม 1951) ไวอยางชัดเจนวากรณีที่เปนการละเมิดหลักความเสมอ
ภาค คือ กรณีที่มีการปฏิบัติใหแตกตางกัน แตไมอาจจะคนหาเหตุผลที่สมควร หรือไมอาจจะคนหา
เหตุผลอันเกิดจากพฤติการณของเรื่องนั้น ๆ หรือเหตุผลที่มีความสําคัญอื่น ๆ ไดจากการปฏิบัติที่
แตกตางกันดังกลาว ในกรณีเชนนี้อาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นโดย
อําเภอใจ(BVerfGE 1, 14(52)) สาระสําคัญของประเด็นจึงมิไดอยูที่วาการปฏิบัติอยางไม
เทาเทียมกันนี้มีเหตุผลอันเปนสาระสําคัญหรือไม ถาขาดเหตุผลอันเปนสาระสําคัญดังกลาวในกรณี
นี้ก็ยอมเปนการปฏิบัติอยางอําเภอใจคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในแนวนี้ไดถือเปนแนวของคํา
วินิจฉัยของศาลตลอดมา 
 
  2.2.3.2 ห ลั ก ค ว า ม เส ม อ ภ า ค เฉ พ า ะ เ รื่ อ ง (der spezielle 
Gleichheitssatz) 
 
  รัฐธรรมนูญของเยอรมันนอกจากไดบัญญัติเร่ืองหลักความเสมอภาคทั่วไปแลวยัง
ไดบัญญัติหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องไวดวย โดยมีเงื่อนไขและขอบเขตการใชที่แตกตางจาก
หลักความเสมอภาคทั่วไป  ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมันไดบัญญัติหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง
ไว ดังนี้ 
  (1) ความมีสิทธิเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย (มาตรา 3 วรรค 2) 
  (2) ขอหามมิใหเลือกปฏิบัติ(Diskriminierungsverbot) อันเนื่องมา
จาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เปนตน (มาตรา 3 วรรค 3) 
  (3) ความมีสถานะเทาเทียมกันระหวางเด็กที่เกิดนอกสมรสกับเด็กที่บิดามารดา
ไดสมรสกันตามกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 5) 
  (4) สิทธิอันเทาเทียมกันตอหนาที่ในทางราชการ (มาตรา 12 วรรค 2) 
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  (5) ขอหามมิใหมีการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อบังคับใชกับกรณีใดกรณีหนึ่ง 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ (มาตรา 19 วรรค 1) 
  (6) การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอพรรคการเมือง(มาตรา 21) 
  (7) ความเสมอภาคของชาวเยอรมันในการรับราชการ  (มาตรา 33 วรรค1 ถึง
วรรค 3) 
  (8) ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง (มาตรา 38 วรรค 1 และมาตรา 28 วรรค 
1) 
  (9) ขอหามมิใหการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งเปนการเฉพาะ
(มาตรา 101 วรรค 1) 
  ความสัมพันธระหวางหลักความเสมอภาคทั่วไปกับความเสมอภาคเฉพาะเรื่องนั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธไดเคยวินิจฉัยวางหลักไววาโดยหลักทั่วไปแลวหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องถือวาเปนหลักกฎหมายพิเศษ ซ่ึงยอมมากอนหลักความเสมอภาคทั่วไป ถากฎหมายฉบับ
ใดฉบับหนึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโมฆะเนื่องจากละเมิดตอหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เมื่อพิจารณาตามหลักความเสมอภาคในเรื่องนั้นแลว กรณีไมขัดกับความเสมอ
ภาคเฉพาะเรื่องในเรื่องนั้น กรณีนี้จะไมยอนกลับมาพิจารณาตามหลักความเสมอภาคทั่วไปอีก(
BVerfGE 3, 225(240); 6, 55(71); 9, 124Z128)) สําหรับการพิจารณาหลัก
ความเสมอภาคเฉพาะเรื่องในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะหลักความเสมอภาคระหวางหญิงและชายตาม
มาตรา 3 วรรค 2 และหลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัติ(Diskriminierungsverbot) ตาม
มาตรา 3 วรรค 3 เทานั้น  หลักความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย(die Gleichheit von 
Frau und Mann) ตามมาตรา 3 วรรค 2 
  ตามมาตรา 3 วรรค 2 บัญญัติวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ใหรัฐดําเนิน
การสนับสนุนเพื่อบรรลุเปาหมายแหงความมีสิทธิเทาเทียมกันของหญิงและชายและดําเนินการเพื่อ
ใหเกิดผลในการขจัดความไมเทาเทียมกันที่มีอยู” 
  ตามมาตรา 3 วรรค 2 ไดบัญญัติใหหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกัน บทบัญญัติดัง
กลาวนั้นเปนการทําใหเปนรูปธรรมของหลักความเสมอภาคทั่วไป ซ่ึงบทบัญญัติตามมาตรา 3 
วรรค 2 นั้นเปนหลักที่มากอนมาตรา 3 วรรค 1 ตามหลักความเสมอภาคทั่วไปนั้นอาจจะปฏิบัติ
ใหแตกตางกันไดระหวางขอเท็จจริงสองขอเท็จจริง เมื่อมีเหตุผลที่อาจอธิบายการปฏิบัติใหแตกตาง
นั้นได ในขอบเขตดังกลาวนี้เอง มาตรา 3 วรรค 2ไดกําหนดวาลําพังแตขอเท็จจริงวาฝายหนึ่งเปน
ชายอีกฝายหนึ่งเปนหญิง ในกรณีนี้ไมถือวาเปนเกณฑของความแตกตางที่เปนสาระสําคัญ แตอยาง
ไรก็ตาม กฎหมายก็ไมอาจที่จะไมคํานึงถึงความแตกตางในทางกายภาพและความแตกตางในทาง
หนาที่ระหวางหญิงกับชายไดอยางสมบูรณ ดวยเหตุเชนนี้ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาความแตก
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ตางระหวางหญิงกับชายนั้นอาจจะเปนเหตุผลที่สําคัญของการปฏิบัติใหแตกตางกัน เมื่อการปฏิบัติ
ใหแตกตางนั้นไดรับการเรียกรองใหคํานึงถึงความแตกตางในทางกายภาพและความแตกตางในทาง
ภาระหนาที่ระหวางหญิงกับชาย(BVerfGE 3, 225) 
  ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาการปฏิบัติใหแตกตางกันระหวางหญิงและชาย
นั้น ในทางกฎหมายแลวอาจทําไดเฉพาะเมื่อความแตกตางในทางกายภาพและความแตกตางในทาง
หนาที่ที่มีผลมาจากเพศนั้น เปนความสัมพันธในการดําเนินชีวิตที่สําคัญที่ตองกําหนดเปนเกณฑ ใน
ประเด็นนี้ลําพังเพียงเหตุผลในทางประเพณีวัฒนธรรมของความสัมพันธในการดําเนินชีวิตเพียง
อยางเดียวไมเพียงพอที่จะอธิบายการปฏิบัติใหแตกตางกันได 
  คําวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการทํางานตอนกลางคืน ศาลรัฐธรรมนูญไดทําใหหลัก
เกณฑของมาตรา 3 วรรค 2 ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอหามในการทํางานกลางคืนสําหรับคนงานหญิงนั้น 
(มาตรา 19 วรรค  1 Arbeitszeitsverordnung-AZO) ขัดกับมาตรา 3 วรรค  3 
GG ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติวาบุคคลไมอาจจะถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องมาจากสาเหตุ
ของเพศที่แตกตางกันได บทบัญญัติดังกลาวเปนการยืนยันหลักการของความเสมอภาคทั่วไปใหชัด
เจนยิ่งขึ้น โดยบทบัญญัติดังกลาวไดใหความอิสระแกฝายนิติบัญญัติในขอบเขตที่คอนขางจะแคบ
ในการกําหนดเรื่องดังกลาวความเปนเพศหญิงหรือชายนั้นไมถือวาเปนลักษณะที่สําคัญในการ
ปฏิบัติใหแตกตางกันในทางกฎหมาย 
  ในกรณีที่เกี่ยวกับปญหาวากฎเกณฑใดกฎเกณฑหนึ่งไดเอาเปรียบผูหญิงโดยไม
ชอบดวยกฎหมายหรือไมนั้น มาตรา 3 วรรค 2 ไมไดกําหนดขอเรียกรองหรือเงื่อนไขอื่นไว แตกฎ
เกณฑของมาตรา 3 วรรค 2 ไดแสดงออกถึงหลักของการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและไดขยายผล
เพื่อทําใหเกิดผลอยางแทจริงในสังคม ดังนั้น ผูหญิงจึงตองไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันกับผูชาย การ
แบงบทบาทของหญิงและชายตามประเพณีที่ผาน ๆ มา ซ่ึงกอใหเกิดภาระแกผูหญิงมากขึ้น หรือกอ
ใหเกิดผลเสียแกผูหญิงมากขึ้นนั้น ไมควรที่จะไดรับการตอกย้ําจากมาตรการของรัฐใหมากขึ้น(
BVerfGE 15, 337; 52, 369; 58, 335) เนื่องจากความเสียเปรียบในทางขอเท็จจริง
ของหญิง ดังนั้น หลักความมีสิทธิเทาเทียมกันของชายและหญิงตามมาตรา 3 วรรค 2 จึงอาจมีสวน
ทดแทนโดยการกําหนดกฎเกณฑที่ เปนการใหประโยชนแกหญิงนั้นได(BVerfGE 74, 
163) 
  ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยในเวลาตอมาโดยมีการเปลี่ยนความคิดบางประการ 
โดยวินิจฉัยวากฎเกณฑซ่ึงไดบัญญัติเพื่อทดแทนความเสียเปรียบของอีกฝายหนึ่งนั้นอาจกระทําได 
สําหรับขอหามของการเลือกปฏิบัตินั้นไดมีการอธิบายตอไปวา(BVerfGE 85, 191) 
แนนอนวาการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันทุกกรณีมิไดเปนการละเมิดมาตรา 3 วรรค 3 ในกรณีที่
ปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นยึดโยงกับความแตกตางทางเพศ ซ่ึงโดยแทจริงแลวกฎเกณฑที่มีการ



 37

ปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นสามารถกระทําไดเทาที่กฎเกณฑนั้นเปนความจําเปนสําหรับการแก
ปญหา ซ่ึงตามธรรมชาติของเรื่องนั้นเฉพาะฝายชายหรือฝายหญิงหรือฝายใดฝายหนึ่งเทานั้นที่
สามารถจะกระทําเรื่องนั้นได 
  ในคําวินิจฉัยตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา สําหรับการสมรสที่ไดกระทํา
ระหวางวันที่ 1 เมษายน 1953 ถึง 30 มิถุนายน 1976 ซ่ึงเปนชวงที่กฎหมายจํากัดมิใหใชช่ือ
สกุลของหญิง(Geburtname) เปนชื่อสกุลของคูสมรส(BVerfGE 48, 327) ตาม
มาตรา 1355 ประโยคแรกของประมวลกฎหมายแพง(BGB) บทบัญญัติเดิม(กอนการแกไข) 
จึงไมสอดคลองกับมาตรา 3 วรรค 2 ตามมาตรา 1355 ประโยคแรกไดกําหนดวา ใหช่ือสกุล
ของฝายชายเปนชื่อสกุลของคูสมรส โดยมิใหใชช่ือสกุลของฝายหญิงเปนชื่อสกุลของคูสมรส ดัง
นั้น เฉพาะฝายชายจึงสามารถใชช่ือสกุลของตนเปนชื่อสกุลตอไปได ปญหาวาชื่อสกุลของฝายใดที่
ควรจะเปนชื่อสกุลหลังการสมรสนั้น ในกรณีนี้กฎหมายไดยึดโยงกับความเปนฝายชาย กฎเกณฑดัง
กลาวจึงเปนการละเมิดตอสิทธิขั้นพื้นฐานของสตรีอันมีผลมาจากมาตรา 3 วรรค 2 GG การทํา
ใหสตรีเสียเปรียบในกรณีนี้มิไดรับการแกไขแมจะใชช่ือสกุลของสตรีสามารถที่จะเพิ่มตอจากชื่อ
สกุลของฝายชายก็ตาม และโดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันสําหรับสตรี ใน
กรณีการใชช่ือสกุลของบุตร เพราะมาตรา 1616 BGB ไดกําหนดใหใชช่ือสกุลของฝายบิดา
เทานั้น 
  การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันของคูสมรสตามมาตรา 1355 (บทบัญญัติเดิม)
นั้นไม สามารถใหเหตุผลอันเนื่องมาจากความแตกตางในทางกายภาพได ดังนั้น ในกรณีนี้ความเทา
เทียมกันของสามีภรรยาในขอบเขตของความเปนเอกภาพของครอบครัว จึงถูกกระทบโดยการที่
กฎหมายกําหนดใหช่ือสกุลของฝายชายเปนชื่อสกุลหลังจากการสมรสกัน ซ่ึงโดยแทจริงแลวไมมี
ความแตกตางอันเปนสาระสําคัญระหวางชายและหญิง ในกรณีนี้มาตรา 1355 (เดิม) ของ 
BGB จึงไมสามารถแสดงใหเห็นการกําหนดดังกลาวมีเหตุผลอันจําเปนสําหรับกฎเกณฑดังกลาว 
  การอธิบายความคิดในทางกฎหมายของบทบัญญัติเดิมนั้น อธิบายวาชื่อสกุลของ
ฝายชายนั้นไดแสดงซึ่งความเปนเอกภาพของชื่อสกุลของครอบครัว เพราะฝายชายเปนตัวแทนของ
ครอบครัวในความสัมพันธกับบุคคลภายนอกและฝายชายมีภาระหนาที่ที่แตกตางไปจากฝายหญิง 
แตอยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาสภาพการณดังกลาวนี้ไมสามารถจะใหเหตุผลของการ
ปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันระหวางสามีภรรยาในเรื่องของการใชช่ือสกุลได(BVerfGE 84, 
9) 
  มาตรา 3 วรรค 2 ไดหามมิใหอาศัยความเปนชายหรือหญิงเปนเหตุผลที่สําคัญง
สําหรับการปฏิบัติใหแตกตางกันในทางกฎหมาย แตทวามิไดหามใหมีการปฏิบัติใหแตกตางกัน
ระหวางหญิงและชาย เพราะเหตุผลของความแตกตางกันในทางกายภาพและทางภาระหนาที่ อัน
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เปนธรรมชาติของการดําเนินชีวิตของหญิงและชาย แตลําพังการปฏิบัติใหแกตางกันโดยอาศัยเหตุ
ผลจากประเพณีวัฒนธรรมเพียงอยางเดียวนั้น ไมอาจจะถือวาเปนเหตุผลอันสมควรหลักตามรัฐ
ธรรมนูญจะสูญเสียภาระหนาที่ของหลักอันเปนกฎหมายสูงสุดสําหรับการทําใหบรรลุผลในอนาคต
ของการกระทํา เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย หากสังคมกล้ํากลืนยอมรับความ
จริงที่เปนอยูในสังคมหลักความเสมอภาคจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัด ซ่ึงจะตองนํามาใช
อยางเครงครัดเชนเดียวกันสําหรับผูหญิงที่ถูกเอาเปรียบ เพราะตามมาตรา 3 วรรค 2 นั้นมีความมุง
หมายเพื่อที่จะลดความเสียเปรียบของสตรีในสังคม(BVerfGE 74, 163) 
 
2.3 แนวคิดวาดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย 
 
 ในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรม
นูญไทย ส่ิงที่จะตองคํานึงถึงประการแรกคือการคนหาที่มาและความหมายในเชิงขอความ
คิด(concept) ของเรื่อง อันเปนการสํารวจที่มาทางความคิดของการบัญญัติกฎหมายรองรับวา
จะมีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องใดบาง มีขอสังเกตวาการใหความหมายสิทธิและเสรีภาพในมุมมอง
ทางการเมืองการปกครองยอมมีความแตกตางกับการใหความหมายสิทธิและเสรีภาพในมุมมองทาง
สังคมและวัฒนธรรม แมมุมมองทั้งสองตางก็ตองอธิบายไปตามบริบทของแตละสังคมก็ตามที  เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในบริบทของสังคมไทย จึงขอแบง
การพิจารณาเรื่องสิทธิและเสรีภาพโดยยึดเอาพัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพเปนเกณฑในการ
พิจารณา โดยแยกพิจารณาในสวนที่เปนพัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง การปก
ครอง และพัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในสังคมและวัฒนธรรม 
 

2.3.1  พัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง การปกครองไทย 
 

 ในมุมมองเชิงพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง การตอสูเรียกรอง เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ
และเสรีภาพตามความเปนจริงนั้นคือความขัดแยงระหวางความไมเทาเทียมกันของกลุมบุคคลใน
สองระดับ กลาวคือ ระดับแรกเปนกลุมที่มีความเขมแข็งและเปนผูที่มีอํานาจในการกําหนดความ
เปนไปภายในสังคม เชน กลุมชนชั้นปกครอง กลุมนักการเมือง กลุมพอคาและนักธุรกิจ และกลุม
อิทธิพล เปนตน สวนระดับที่สองมักจะเปนกลุมที่มีอํานาจในการตอรองในทางสังคมนอยกวากลุม
แรกและตองปฏิบัติตามการชี้นําของกลุมแรก เชน กลุมชาวนาและเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน และ
ชนชั้นที่มีฐานะยากจน เปนตน คูความขัดแยงดังกลาวจะรุนแรงมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยที่



 39

สําคัญตาง ๆ เชน ระดับความแตกตางในดานโครงสรางทางสังคม ระบบการบริหารจัดการความ
เปนไปในสังคมนั้น วัฒนธรรมและคานิยมความเชื่อในแตละสังคม เปนตน 
 ปจจุบันนี้ประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนประเทศสังคมนิยมหรือเสรีประชาธิปไตย ในระดับ
ของหลักการแลวแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพเปนอุดมคติที่เปนการสงเสริมความเทาเทียม
กันหรือโอกาสที่กลุมที่ดอยกวาจะไดมีโอกาสพัฒนาใหทัดเทียมกับกลุมที่เหนือกวา24 ในขณะที่
แนวอนุรักษนิยมเห็นวาหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพจะทําใหฝายปกครองเกิดความยากลําบากใน
การชี้นําสังคม แตสําหรับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกลับเห็นวาหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพเปน
หลักประกันบุคคลจากการใชอํานาจในทางที่ไมชอบธรรมของฝายปกครองในการปกครอง และ
จากการผูกขาดอํานาจปกครองหรือเผด็จการ ดังนั้น หลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพจึงไดรับการ
สนับสนุนจากผูที่เชื่อมั่นในอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ใหความสําคัญกับเสรีภาพ
ของปจเจกบุคคลและระบบเสรีนิยม 
 สําหรับประเทศในสังคมตะวันออกอยางประเทศไทยนับแตอดีตมาอุดมการณในทางการ
เมืองภายใตคานิยมและความเชื่ออันมีรากฐานมาจากคําสอนของศาสนา ทําใหเกิดการยอมรับ
อํานาจปกครองของชนชั้นปกครองยอมรับในคุณคาของครอบครัวและใหความเคารพนับถือผูใหญ 
ยอมรับและเขาใจถึงสถานะที่แตกตางกันของบุคคล โดยไมเกิดขอขัดแยงที่รุนแรง เชน อิทธิพลของ
พุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่อง “กรรม” ทําใหเกิดการยอมรับในเรื่องความไมเทาเทียมกันเพราะทํากรรม
มาตางกัน เปนตน 
 อยางไรก็ดี แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่มาพรอมกับแนวคิดและอุดม
การณทางการเมืองการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยที่เปนของตะวันตกไดแผขยายเขามานับ
แตมีการคาขายกับตางประเทศ ระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยในทุก 
ๆ ดานตามอยางตะวันตกทําใหแนวความคิดอานแบบตะวันตกแทรกซึมเขาสูแนวคิดและวัฒนธรรม
แบบไทย ๆ เชน ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม ลัทธิการคาเสรี และลัทธิปจเจกชนนิยม เปนตน แมวาใน
ความเปนจริงสําหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงในดาน “รูปแบบ” จะมีความชัดเจนมากกวา
การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานความคิดและทัศนคติของประชาชนสวนใหญของประเทศก็ตาม 
 รูปแบบแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพไดปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยเปนครั้งแรก(วิวัฒน เอี่ยมไพรวัน, 2541. หนวยที่ 1-7) ใน “พระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” อันเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

                                                 
 24ในทัศนะของ Thomas Hobbes นั้น ความเทาเทียมกันโดยธรรมชาติของมนุษยนั้นไมไดหมายความ
รวมถึง “ความสามารถ” ของมนุษยวาจะตองเทาเทียมกันแตหมายความวา ไมมีผูใดที่อยูสูงกวาคนอื่นจนพนวิสัย
ที่คนอื่นจะทําลายได 
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ฉบับแรก โดยมีหลักการสําคัญวาอํานาจสูงสุดของประเทศเปนของประชาชน(มาตรา 1) และใหมี
องคกรที่ใชอํานาจแทนประชาชน (มาตรา 2) อันเปนการยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงจากการปก
ครองรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 การรับรองสิทธิของประชาชนชาวไทยมีอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในรัฐธรมนูญ ฉบับที่ 2 
คือ “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475” โดยไดมีการรับรองความเสมอ
ภาคกันภายใตกฎหมาย (มาตรา 12) เสรีภาพในการนับถือศาสนา (มาตรา 13) เสรีภาพในราง
กาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียนการโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปดเผย การ
ตั้งสมาคมและการอาชีพ(มาตรา 14) อยางไรก็ตาม แมจะมีบทบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ราษฎรไว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไมไดเปดโอกาสใหราษฎรมีบทบาทและมีสวนรวมในการเมืองการ
ปกครองเทาใดนัก ยิ่งไปกวานั้นไดมีการออกพระราชบัญญัติปองกันรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 
2476 มีผลทําใหมีบุคคลจํานวนมากถูกจับกุมคุมขังและถูกพิจารณาคดีทางการเมืองโดยคณะ
กรรมการที่รัฐบาลเปนผูแตงตั้งแทนศาลสถิตยุติธรรม 
 ในปพุทธศักราช 2488 ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายปรีดี พนมยงค ผูนําฝายพล
เรือนของคณะราษฎร ไดเปนบุคคลสําคัญในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมคือ “รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489” อันเปนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย 
แตเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่มีอายุส้ันเพียง 1 ป 6 เดือนเทานั้น หลักประกันสิทธิและเสรีภาพที่
สําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ การรับรองเสรีภาพแกประชาชนในการรวมกลุมหรือจัดตั้งพรรค
การเมือง(มาตรา 14) การใหหลักประกันประการนี้ ทําใหประชาชนสามารถรวมตัวกันเพื่อปก
ปองผลประโยชนของตนได 
 วันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2490 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 หรือที่เรียกกันวา “รัฐธรรมนูญฉบับใตตุม” รัฐ
ธรรมนูญฉบับนี้ไดใหการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหมวดที่วาดวยสิทธิและหนาที่ของ
ชนชาวไทย (มาตรา 21-มาตรา 25) ตลอดจนใหการรับรองความเปนอิสระของศาลในการ
พิจารณาคดี เชน ที่กําหนดใหอํานาจของศาลในการพิจารณาคดีเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะซึ่ง
ตองดําเนินการตามกฎหมายในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย (มาตรา 88) เปนตน 
 วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2492 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2492 อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่รางโดย “สภารางรัฐธรรมนูญ” โดยมีจุดมุง
หมายเพื่อสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นและดํารงอยูอยางมีเสถียรภาพใน
ประเทศไทย ในทางปฏิบัติไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีการเปดโอกาสใหประชาชน
เขารวมรับฟงการพิจารณา ตลอดจนไดมีการศึกษาถึงรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ และรัฐธรรมนูญของ
ตางประเทศประกอบในการยกรางดวย ดังนั้น หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงมีการ
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กําหนดไวอยางรัดกุมวา บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย ในการพูด การเขียน การพิมพและ
การโฆษณา และไดรับการคุมครองตามมาตราตอไปนี้ เชน 
  -  บุคคลใดเห็นวาตนถูกกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย บุคคลนั้นหรือบุคคลอื่น
เพื่อประโยชนของบุคคลนั้นรวมทั้งพนักงานอัยการมีสิทธิรองขอใหศาลพิจารณาปลอยบุคคลนั้น
จากการคุมขังได(หลัก Habeas Corpus) (มาตรา 31 วรรคสาม) 
  - หามมิใหฝายบริหารใชอํานาจในการบั่นทอนเสรีภาพในการเขียน การพิมพ และ
การโฆษณาโดยการปดโรงพิมพ (มาตรา 35 วรรคสาม) 
  - หามมิใหฝายบริหารจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นใหมเพื่อพิจารณาคดีในคดีหนึ่งหรือที่มี
ขอหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลธรรมดาที่มีอยูตามกฎหมาย (มาตรา 163) 
 ภายหลังการทํารัฐประหารโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495 ไดถูก
ประกาศใชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2495 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในรางกาย ทรัพยสิน การพูด การเขียน การชุมนุมสาธารณะและการจัดตั้งพรรคการเมือง 
แตไมไดกําหนดมาตรการในการคุมครองดังที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2492 
 หลังการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ขึ้นดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีไดประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 อันเปนรัฐ
ธรรมนูญฉบับชั่วคราวและไดมีการแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน 240 คน ทําหนาที่
เปนทั้งรัฐสภาและสภารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมในขณะเดียวกัน ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดระบุ
ถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในทางการเมืองแตประการใด ซ่ึงแสดงวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม
ไดตองการใหประชาชนใชสิทธิทางการเมืองหรือมีสวนรวมในทางการเมืองแมแตนอย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ซ่ึงรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญที่
ตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2502 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพใหมีขึ้นดวยการสรางดุลแหง
อํานาจในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ ในสวนของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะคลายกับที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2492 เชน มีการบัญญัติรับรองเสรีภาพในชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ทั้งนี้ ภายใต
บังคับแหงกฎหมายหรือการอนุญาตใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองไดภายใตกฎหมายพรรคการเมือง 
เปนตน 
 ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2517 ซ่ึงถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการเรียกรองของนิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน ใหรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ปกครองประเทศโดยรัฐธรรมนูญ แตไดมีการจับ
กุมผูเรียกรองและตั้งขอหาวามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต เปนผลใหการเรียกรองขยายวงกวาง
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ขึ้นภายใตการนําของศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย และในที่สุดไดนําไปสูเหตุการณ
นองเลือดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ตอมารัฐบาลที่มีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจํานวน 18 คนเพื่อดําเนินการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม โดยคณะกรรมการไดยึดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เปนแนวทาง
ในการราง มีการใหหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น ไดมีการกําหนดไว
อยางชัดเจนในหมวด 3 มาตรา 27  ถึงมาตรา 53 ซ่ึงโดยหลักทั่วไปแลวผูใช อํานาจรัฐจะละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยพลการมิได ยกเวนเพื่อความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อผลประโยชนสวนรวมของประชาชนและเพื่อความเปน
ธรรมในสังคม  ทั้งนี้ จะตองกระทําภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายคือตองผานกระบวนการทางรัฐ
สภาเสียกอนยิ่งไปกวานั้นรัฐธรรมนูญไดกําหนดมาตรการในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชา
ชนไวอีกชั้นหนึ่ง กลาวคือ หากรัฐสภาออกกฎหมายใด ๆ ที่เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เชน 
มีขอความละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมด หรือนายกรัฐมนตรีสามารถเสนอความเห็นไปยัง “คณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ” พิจารณาชี้ขาด ทั้งนี้ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหคําวินิจฉัยของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญถือวาเปนเด็ดขาด แตจะไมมีผลกระทบกระเทือนตอคดีที่มีคําพิพากษา
เสร็จสิ้นไปแลว (มาตรา 224 และมาตรา 226) 
 หลังการทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินได
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียง 29 
มาตรา และมีเนื้อหาสาระคลายคลึงกับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 คือ
มิไดกําหนดใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเขามีสวนรวมในทางการเมือง  
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2520 ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2520 โดยคณะปฏิวัติมีเจตนาที่จะใหใชเปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เนื้อหาสาระ
ทั่วไปคลายคลึงกับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 คือบัญญัติใหมีระบบ
การปกครองแบบอํานาจเบ็ดเสร็จ ปฏิเสธการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและไมได
กําหนดถึงหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนผูอยูภายใตการปกครอง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2521 รางขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยก
รางรัฐธรรมนูญภายหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 และมีการประกาศใชเมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2521 โดยไดกําหนดถึงหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวในหมวด 3 
(มาตรา 22 ถึงมาตรา 45) 
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 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ถูกประกาศใชภายหลังจาก ที่
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 รัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้เปนฉบับชั่วคราว และมีหลักการเชนเดียวกันกับธรรมนูญการปกครอง พุทธศักราช 2520 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534(สมยศ เชื้อไทย, 2536 : 107-
127) เปนรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามบทบัญญัติของธรรมนูญการปกครอง พุทธศักราช 2534 
และไดสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรการเมืองไทยนั่นคือ การใหบุคคล
ภายนอกที่มิใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามาเปนนายกรัฐมนตรีได และนําไปสูเหตุการณนอง
เลือดเมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไวตามบทบัญญัติในหมวดที่ 3 ตั้งแตมาตรา 24 ถึงมาตรา 49 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540(รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชา
ชน, 2541) ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ ประชาชนฉบับแรกของประเทศไทยและไดมีการ
บัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวมากที่สุด เมื่อเทียบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับอื่นเทาที่เคยมีมา นอกจากรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญและสิทธิในการมีสวนรวมในทางการ
เมืองที่เคยรับรองไวในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ แลว รัฐธรรมนูญใหมไดเพิ่มการรับรองสิทธิเสรี
ภาพของประชาชนรวมเปน 50 มาตรา เชน การยอมรับสิทธิ  เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ในดานตาง ๆ สิทธิในฐานะที่เปนพลเมือง การรับรองความเสมอภาคของบุคคลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สตรีและผูดอยโอกาสในสังคม เปนตน และยังไดขยายความรับผิดชอบของรัฐในทางการเมืองการ
ปกครองเพิ่มขึ้น รวมถึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระขึ้นอีกหลายองคกร เพื่อตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน 
 จากที่กลาวมาขางตน การศึกษาในทางประวัติศาสตรทําใหเห็นภาพของพัฒนาการเรื่อง
สิทธิเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองผานทางการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
ถือวาเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและทําใหมองเห็นวาในอดีตกระบวนการในการ
อางถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมักเปนไปเพื่อเปนเหตุอางความชอบธรรม
ของผูปกครองมากกวาที่จะตองการใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง และ
มักมิไดมีที่มาจากการเรียกรองของประชาชนเอง แนวคิดเรื่องอํานาจนิยมของผูปกครองเชิงอนุรักษ
นิยมดูเหมือนวาจะไปกันไมไดกับขอเรียกรองใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอยางเต็มที่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลักการมีสวนรวมในการเมืองการปกครองของประชาชนผูดอยโอกาสในทางสังคม หรือ
โอกาสที่เปนธรรมในการเขาสูระบบการเมืองโดยเทาเทียมกัน ดังนั้น การใหการรับรองสิทธิเสรี
ภาพไวในกฎหมายจึงเปนหลักประกันพื้นฐานในการปกปองผลประโยชนของประชาชน เปนผล
ของการตอสูเพื่อใหมีการประกันสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนประกันความเสมอภาคกันภายใตบท
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บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับสังคมไทยที่จะพัฒนาภายใตอุดมการณทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 อยางไรก็ดี “สิทธิและเสรีภาพ” ในระดับของประชาชนสวนใหญของประเทศ ดูเหมือนวา
ตลอดเวลาที่ผานมาประชาชนไมไดมีความเขาใจถึงความสําคัญที่ตองมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ในดานตาง ๆ อยางมากมายในรัฐธรรมนูญเทาใดนัก กลาวคือ การที่จะทราบถึงความสําคัญของ
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไวนั้นตองเกิดจากประสบการณ การศึกษา การตระหนัก
รูถึงสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นวาสามารถดลบันดาลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของ
พวกเขาเหลานั้นไดอยางไร ประสบการณของผูที่เคยตอสูเรียกรองเพื่อใหไดมาถึงสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะทําใหสามารถรับรูถึง “พลัง”เชนวานั้นได ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดบังเกิดขึ้นมากอนแลวในประวัติ
ศาสตรของตะวันตก แตสําหรับสังคมไทยยังอยูในชวงของการพัฒนา  ทั้งนี้ เพราะวาสิทธิเสรีภาพ
ในแงของผูเรียกรองนั้นถึงแมวาจะเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของตน(Individual) หรือ
กลุม(Collective) ในเบื้องตนก็ตามที แตในระดับของผลประโยชนนั้นอาจมีการยกระดับให
เปนสิ่งที่นาสนใจมากกวา ดวยการพิจารณาวาเปนผลประโยชนในเรื่องใด หรือเปนความจําเปนทีจ่ะ
ตองรักษาผลประโยชนของกลุมซึ่งมีความสําคัญกวาหรือไม หรือหากวาถึงแมวาจะเปนเรื่องผล
ประโยชนสวนตนที่ถูกกระทบแลว และผลกระทบประการนั้นจะมีผลกระทบตอประโยชนสวน
รวมไดในอนาคตหรือไม หากวามีการกระทําเชนนั้นตอไป ภายใตบริบทของสังคมไทย ซ่ึงมีการ
ยอมรับในอํานาจของผูปกครองในลักษณะอุปถัมภ กระบวนการทางปฏิบัติอาจจะทําใหเห็นวาสิทธิ
และเสรีภาพเปนการเอื้อเฟอของผูปกครองมากกวาเปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียกรองดวยวิธีการที่รุน
แรงหรือการเผชิญหนาเทานั้น แตกระบวนการดังกลาวอาจจะใชไมไดหากวาผูปกครองใชอํานาจใน
ลักษณะเผด็จการและทั้งสองกรณีระดับของการเรียกรองและวิธีการเรียกรองจึงแตกตางกัน 
 แตปญหาที่จะตองพิจารณากันตอไปนั้นคือ เมื่อใดจะรูวาผูปกครองใชอํานาจในลักษณะ
เผด็จการหรือไม การพิจารณาในเรื่องนี้หากยึดหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว ดู
เหมือนวาจะเปนการแกปญหาไดในระดับหนึ่งระหวางผูปกครองและประชาชน แตในกรณีเดียวกัน
นี้อาจจะเปนการสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นไดระหวางกลุมในสังคมนั้น ซ่ึงสวนนี้มีความสําคัญ
มากหากวาไมสามารถใชมาตรการที่สรางความเขาใจใหบังเกิดขึ้นไดแทนที่จะใชอํานาจเด็ดขาด
(หรือกฎหมายที่เด็ดขาด) ในการแกไขปญหา และวิธีการที่ดูเหมือนจะเปนวิธีการที่ใชกันมาเนิ่น
นานแลวในอดีตและในสังคมไทยก็คือ การแกไขปญหาดวยการไกลเกลี่ยโดยใหทุกฝายที่ไดรับผล
กระทบในเรื่องดังกลาวไดมีโอกาสในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการแกไขปญหาดวยความ
สมัครใจและบริสุทธิ์ใจ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพที่แทจริงจึงตองมีพื้นฐานจากความเขาใจกันของทุกฝาย
และเปนเรื่องของผลประโยชนรวมกันทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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 2.3.2 พัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
 จากคํากลาวของเฮราคลีตัส นักปรัชญาตะวันตก(พระเมธีธรรมาภรณ, ปรัชญากรีก, 
2537) ที่วา “เราไมสามารถจุมเทาลงในสายน้ําสายเดียวกันไดถึง 2 คร้ัง” แสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสัจธรรมเที่ยงแทของชีวิตและธรรมชาติ ในทํานองเดียวกันสังคมและวัฒน
ธรรมก็มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาเชนเดียวกัน 
 ประเทศไทยในความเปนสังคมตะวันออก ประชาชนยอมมีวิถีชีวิตและวิธีคิดไมเหมือนกับ
สังคมตะวันตกเสียทีเดียว อยางไรก็ดี ทั้งสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกตางก็มุงหวังถึงสังคม
อุดมคติที่มีสันติสุข ถึงแมวาวิธีการอธิบายและการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคจะมีความแตกตาง
กัน  และในแงของวัฒนธรรมสัมพัทธ(Cultural Relativity) แลวการประเมินคุณ
คา(Value) ของวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จึงไมอาจประเมินเปรียบเทียบกับอีกวัฒนธรรมของอีกสังคม
หนึ่งได  ดวยเหตุที่แนวความคิดเกี่ยวกับคุณคาและความสงางามในแตละสังคมยอมแตกตางกนัออก
ไป ในบางเรื่องสังคมหนึ่งอาจมองวาเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตในอีกสังคม
หนึ่งกลับมีการยอมรับวาการกระทําอันเดียวกันนั้นหาไดเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพแตอยางใด 
ดังนั้น สิทธิเสรีภาพในแงของวัฒนธรรมแลวจึงอาจดูเหมือนวาเปนเรื่อง “อัตวิสัย” ขึ้นอยูกับความ
เชื่อและทัศนคติของคนในสังคมนั้น ๆ  อยางไรก็ดี สิทธิและเสรีภาพในแงวัฒนธรรมยอมมีความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได กลาวคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดหากวาในอนาคตทัศนคติและ
ความเชื่อของคนในสังคมแปรเปลี่ยนไป ซ่ึงอาจเกิดจากการแผขยายของวัฒนธรรมจากสังคมอื่น 
การเลียนแบบหรือการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม เปนตน 
 สิทธิและเสรีภาพในทัศนะเชนนี้จึงดูเหมือนวาเปนเรื่องของ “กระแส” มากกวาที่จะเปน
อุดมคติที่แทจริง แตการดวนสรุปเชนนั้นก็อาจไมเปนการถูกตองนัก เพราะวาหลักการเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพไดถูกพิสูจนแลววาเปนเรื่องที่สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลจริงตามอุดมคติไดใน
สังคมตะวันตก เปนอุดมคติรวมกันที่มนุษยยึดถือกันมาเปนเวลายาวนานนับแตมีรัฐเกิดขึ้นมากกวา
จะเปนเรื่องของสมัยนิยมอีกทั้งยังเปนสิ่งที่นานาประเทศตางยอมรับรวมกันในรูปของกฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังนั้น ความเปนพลวัตรจึงหมายความแตเพียงวาสิทธิและเสรีภาพมีระดับหรือ
ความสําคัญที่ไมคงที่ในสังคมหนึ่ง ๆ กลาวคือ สังคมหนึ่งสังคมใดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพในระดับมากนอยแตกตางกันไปก็ไดขึ้นอยูกับเวลาและบริบท หรือ
สภาวะแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไป เชน 
 (1) ความกาวหนาในการคนหาและการคิดคนใหม ๆ ไมวาจะเปนการคิดคนเครื่องมือ
เครื่องใชหรือเทคโนโลยีซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม 
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 (2) การแพรกระจายทางวัฒนธรรม(Diffusion) เชน การหยิบยืมความคิดความเชื่อ
หรือเทคโนโลยีการผลิตจากสังคมอื่น และ 
 (3) การครอบงําทางวัฒนธรรม (Acculturation) ซ่ึงหมายถึงการปะทะกันระหวาง
สองวัฒนธรรมซึ่งแตกตางกันทั้งทางอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และความเจริญทางดาน
เทคโนโลยี เปนตน โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ระดับของสิทธิและเสรีภาพก็มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ซ่ึงนานาประเทศยอมรับกันคือ ปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 
1948 ซ่ึงถือวาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบของสิทธิและเสรีภาพในแตละเรื่องของแตละ
สังคมดวยเปาหมายอันเปนอุดมคติรวมกันของสังคมโลก และในดานหนึ่งก็เปนพันธะในทาง
กฎหมายระหวางประเทศของประเทศภาคีสมาชิก 
 ถึงแมจะมีการยอมรับในหลักการของสิทธิและเสรีภาพแลว แตในทางปฏิบัติ การโตแยง
เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดจากผูที่ตองการรักษาไวซ่ึงเอกลักษณและวัฒนธรรมของตนเองตอบโตตอผู
ที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซ่ึงเชื่อวาผลของการเปลี่ยนแปลงจะนําไปสูส่ิงใหมที่ดีกวา
ปญหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพในเชิงวัฒนธรรมแลว จึงดูเหมือนเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ สภาวการณนี้
ไดเกิดขึ้นทั่วไปในสังคมตะวันออกและในประเทศไทยดวย กลาวคือ 
 (1) การยอมรับหลักการเปนสิ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะการตรากฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ 
แตการนํากฎหมายไปใชใหบรรลุผลนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะวาจะตองขึ้นอยูกับการยอมรับ
และรวมมือของสมาชิกในสังคม ปจจัยทางดานทรัพยากรและการบริหารจัดการ 
 (2) ในดานโครงสรางทางสังคม การทําใหหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพประสานเขากับ
ทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยเปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการใหการศึกษาเพื่อใหเกิดการ
ยกระดับความเขาใจในความเปลี่ยนแปลง และมาตรฐานการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมรวมกัน แทนที่
จะปลอยใหตางคนตางเขาใจกันเองซึ่งมักนํามาซึ่งความขัดแยง 
 ดังนั้น ในการพิจารณาปญหาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นจึงตอง
แยกการพิจารณาใน 2 ดานนี้เสียกอน เพื่อการมองเห็นปญหาที่ชัดเจนขึ้น ยกตัวอยางเชน การยอม
รับสิทธิเสรีภาพของสตรีในสังคมไทยที่มีความแตกตางจากวิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิของสตรีไทยในอดีต 
กลาวคือ ในกรณีนี้เปนปญหาทางดานโครงสรางของสังคมที่ตองแกไขและเปนเรื่องที่สําคัญที่จะ
ตองกระทํากอนและดูจะเปนการลดการโตแยงจากสังคมไดมากกวาการแกไขปญหาจากทางดาน
กฎหมายกอน ซ่ึงเปนการแกปญหาในเชิงอํานาจบังคับ อีกทั้งลําพังการบัญญัติกฎหมายใหรับรองถึง
ความเทาเทียมกันระหวางชายกับหญิงก็ไมไดทําใหผูหญิงไทยทั้งหมดรับรูและเขาใจถึงสิทธิตาง ๆ 
เหลานั้นไดในทันทีที่อานกฎหมาย นั่นคือเราไมอาจเปล่ียนความเชื่อและทัศนคติของสตรีไทยทั้ง
หมดไดดวยเพียงการบัญญัติกฎหมาย ดังนั้น แมการมีกฎหมายคุมครองสิทธิสตรีจะเปนการดี
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สําหรับการสรางหลักประกัน แตแนวทางในการแกไขปญหานี้อยูที่การสรางสมดุลระหวางการปรบั
เปลี่ยนกฎหมายและการปรับทางโครงสรางของสังคมดังที่ไดกลาวมา 
 ตัวอยางอีกเรื่องหนึ่งคือ การยอมรับสิทธิของบุคคลที่มีลักษณะลักเพศ ซ่ึงเปนปญหาทาง
ดานโครงสรางของสังคมยิ่งกวาการเปนปญหาทางดานกฎหมายประการแรกคําถามที่สังคมไทยจะ
ตองตอบก็คือ เรายอมรับรูถึงสิทธิและสถานภาพของบุคคลเหลานี้แลวหรือยัง ซ่ึงในกรณีนี้ ควรจะ
แยกพิจารณาระหวางสิทธิและเสรีภาพในฐานะของมนุษยหรือสมาชิกของสังคม และในฐานะ
สมาชิกอีกลักษณะหนึ่งในสังคมซึ่งแนนอนวาในฐานะสมาชิกของสังคมบุคคลเหลานั้นมีสิทธิและ
เสรีภาพเชนเดียวกันกับสมาชิกอื่น ๆ ในสังคม ดังนั้น การเลือกปฏิบัติสําหรับบุคคลเหลานี้จึงเปน
เร่ืองที่ไมสมควรและผิดกฎหมาย แตการที่สังคมไทยจะยอมรับบุคคลเหลานี้ในลักษณะพิเศษอีก
แบบหนึ่งดวย การปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้แตกตางไปตางหาก ในกรณีนี้มาตรการในทางกฎหมาย
ยอมกลายเปนสิ่งที่จําเปน 
 กลาวโดยสรุปแลวสภาวการณที่คนมีสิทธิและเสรีภาพจึงมีขอดีที่วาเปนการเอื้ออํานวยให
เกิดการเติบโตทางดานความคิดมากที่สุด เนื่องจากสิทธิเสรีภาพเปนเปาหมายที่ทําใหชีวิตทุกชีวิตมี
คาเทาเทียมกัน สําหรับแนวทางที่จะนําไปสูสังคมที่ดีและบรรลุเปาหมายไดนั้นยังขึ้นอยูกับทั้งการ
ปรับโครงสรางในสวนของตัวบุคคลและการสรางสถาบันอีกดวย 
 อยางไรก็ดี คําวา “สิทธิและเสรีภาพ” ไมไดเปนคําที่มี ลักษณะเปนการประเมินคา
นิยม(Value Judgment) เพราะการกลาวในลักษณะการประเมินคุณคายอมเปนขยาย
ขอบเขตของความหมายออกไปโดยไมมีที่ส้ินสุด สิทธิและเสรีภาพตองเปนไปเพื่อประโยชนสวน
รวม(Common Good) แตความสุขสวนรวมอาจไมไดเปนกติการวม แตสิทธิและเสรีภาพ
ควรหมายถึง หลักการที่ไดมีการยอมรับโดยกลุมผลประโยชนทุกกลุมวาตนไดรับผลประโยชนที่ยุติ
ธรรมจากการปฏิบัติตามกติการวมนั้น 
 ดังนั้น การอางสิทธิเสรีภาพจึงไมใชเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
เพราะวาคนสวนใหญไมสามารถที่จะแยกสิ่งที่เปนของตน ซ่ึงอาจจะไมดีออกจากสิ่งที่ดี (ซ่ึงอาจจะ
ไมใชของตน) แตกระนั้นก็ตามความรูสึกถึงคุณคาของปจเจกบุคคลทําใหตองการสิทธิเสรีภาพ แต
นั้นไมไดหมายความวาปจเจกบุคคลตองอยูภายใตอํานาจของผูปกครอง หากแตวาเปนการเชื่อในตัว
บทกฎหมาย ผูกพันตนกับกฎหมายมากกวายึดถือตัวบุคคล เชนนี้ปจเจกบุคคลจึงจะมีความเปนพล
เมืองไมใชขาทาสของผูปกครอง 
 สิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลกับเปาหมายของรัฐในความเกี่ยวของเรื่องหนาที่ อํานาจ 
และบทบาทนั้น ขึ้นอยูกับวาจะใหความสําคัญกับอะไร กลาวคือจะใหความสําคัญกับบทบาทของ
ใคร รัฐ หรือปจเจกบุคคล และในการพิจารณานั้นจะพิจารณาในแงไหน จริยธรรมหรือกฎหมาย 
ความแตกตางทางดานสังคม ความเหลื่อมลํ้าของบุคคลอันเนื่องมาจากความแตกตางทางดาน
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สถานะของบุคคลทําใหเกิดขอเรียกรองในเรื่องของความเสมอภาคซึ่งเทากับวาเปนการจํากัดอํานาจ
ของคนรวย และนั่นเทากับวาความร่ํารวยมั่งคั่งไมใชที่มาของอํานาจทางการเมืองที่แทจริง เปนหนา
ที่ของรัฐที่จะตองคุมครองผูดอยโอกาสจากการกดขี่ของคนรวยหรือผูที่แข็งแรงกวา ดังนั้น แนวคิด
เร่ืองความยุติธรรมจึงถูกอธิบายดวยแนวคิดเรื่องความเสมอภาค 
  ถึงแมวาอุดมคติเร่ืองสิทธิและเสรีภาพจึงเปนเรื่องที่ยากที่จะเขาถึงไดอยางสมบูรณแต
ปจเจกชนและสังคมไทย จะตองพยายามหาทางเขาถึงเปาหมายนั้นใหไดหรืออยางนอยใหใกลเคียง
ที่สุดเทาที่จะทําได 
 
2.4 สภาพการณในทางกฎหมายเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย 
 
 ในหัวขอนี้จะกลาวถึง 2.4.1 ขอพิจารณาเกี่ยวกับ “สิทธิมนุษยชน” กับ “สิทธิพลเมอืง”
ตามรัฐธรรมนูญไทย 2.4.2 การรับรองสิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลและกลุมบุคคล 2.4.3 
การใชสิทธิเพื่อคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ และ 2.4.4 การแกไขเยียวยา
กรณีที่มี 
การละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 
 
 2.4.1 ขอพิจารณาเกี่ยวกับ “สิทธิมนุษยชน” กับ “สิทธิพลเมือง” ตามรัฐธรรม
นูญไทย 
  

คณะทํางานในคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญไดเสนอหลักการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพไวอยางชัดเจนที่จะแยกระหวาง “สิทธิมนุษยชน” หรือสิทธิที่ตกได
แกบุคคลทุกคนกับ “สิทธิพลเมือง” หรือสิทธิที่ตกไดเฉพาะบุคคลผูมีสัญชาติไทยเทานั้น แตตอมา
เมื่อไดมีการเสนอรางตามหลักการดังกลาวขางตนตอสภารางรัฐธรรมนูญ ในที่สุดสภารางรัฐธรรม
นูญไดมีการแกไขปรับปรุง โดยไดแกไขใหหมวด 3 เปนหมวด “สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย” และคําวา “บุคคล” ในหมวด 3 นี้ใหหมายถึง “บุคคลผูมีสัญชาติไทย” เทานั้น ดังที่
ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ(กรรมาธิการ) ไดอภิปรายโดยมีความตอนหนึ่งวา “…ส่ิงที่กรร
มาธิการเขียนไวในหมวด 3 นั้น จํากัดเฉพาะบุคคลที่เปนคนไทย แตนั่นไมไดหมายความวารัฐสภา
จะออกกฎหมายมาใหสิทธิแกคนตางดาวเทาคนไทยหรือ ไมเทาคนไทยได รัฐสภาทําไดครับที่จะ
ออกกฎหมายใหสิทธิเทาหรือทั้งที่จํากัดสิทธิกวาคนไทย ทําไมสภารางรัฐธรรมนูญไมเขียนเสียเอง
วาตรงไหนเปนชนชาวไทยตรงไหนเปนบุคคล ทานประธานครับเรามีเวลา 240 วัน ถามานั่งเถียง
กันวาสิทธิตรงนี้เปนสิทธิของทุกคน เสรีภาพตรงนี้เปนสิทธิของทุกคนไมวาคนไทยหรือหาไม ตรง
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นี้เฉพาะคนไทยที่ไดกระผมเกรงวาเวลาไมพอ เพราะฉะนั้นการใชคําวา “บุคคล” ทั้งหมดในหมวด
นี้ตองเขาใจวาหมายถึงบุคคลที่เปนคนไทย เมื่อใดรัฐสภาตองการจะจํากัดสิทธิของคนที่ไมใชคน
ไทยลงไปใหนอยกวานี้ก็ทําได เมื่อใดรัฐสภาตองการออกกฎหมายมาใหสิทธิคนตางดาวเทาคนไทย
ตามสถานการณบานเมืองที่ผันแปรไปก็ทําไดครับ” (รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 
14 ,2540 : 200.) 
 จากการพิจารณาหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคณะทํางานในคณะกรรมาธิการ
ประกอบกับการอภิปรายของสภารางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐ
ธรรมนูญซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวคือมาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 โดยที่
มาตรา 4 ไดบัญญัติใหความรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเปนการทั่วไป โดยไมได
จําแนกแยกแยะวาเปนคนไทยหรือคนตางดาว โดยที่หมวด 3 อันเปนหมวดของ “สิทธิและเสรภีาพ
ของชนชาวไทย” ไดบัญญัติคุมครองเฉพาะแกชนชาวไทยเทานั้น ดังนั้น เพื่อตีความบทบัญญัติของ
มาตรา 4 ซ่ึงอยูในหมวดทั่วไปใหสอดคลองกับหมวด 3 “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”ใน
เร่ืองการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติคุมครองไวในรัฐธรรมนูญดังกลาวใหสอด
คลองกันจึงอาจตีความไปในทํานองเดียวกับการคุมครอง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” กลาวคือ
บุคคลทุกคนไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางดาวยอมอางสิทธิและเสรีภาพที่มีลักษณะเปน “สิทธิ
มนุษยชน” ได 
 แตเฉพาะสําหรับคนตางดาวอาจมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อจํากัดการใชสิทธิและเสรีภาพดัง
กลาวได ดังนั้นตราบใดที่ไมมีกฎหมายใด ๆ จํากัดการใชสิทธิและเสรีภาพดังกลาวบุคคลตางดาวจึง
อาจใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับคนไทย ตัวอยางเชน มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติวา 
“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวย
งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคล
อ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการใหสิทธิประชาชนในการขอใหเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการคือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงตาม
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติเกี่ยวกับการใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด และในมาตรา 9 วรรคทายไดบัญญัติวา “คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปน
ไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง” และตามมาตรา 4 ไดใหคํานิยามคําวา “คนตางดาว” ไววา
หมายถึง “ บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยและนิติบุคคลดังตอ
ไปนี้ 
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 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาวใบหุนชนิดออกใหแกผู
ถือใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่ง
หนึ่งเปนคนตางดาว นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งถาเขาไปเปนผูจัดการหรือกรรมการสมาชิกหรือมีทุน
ในนิติบุคคลอื่นใหถือวาผูจัดการหรือกรรมการหรือสมาชิกหรือเจาของทุนดังกลาวเปนคนตางดาว” 
 จากบทบัญญัติของมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญดังกลาวประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยอมมีผลเปนการจํากัดสิทธิของคนตางดาวในการใชสิทธิตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 การตีความตามแนวทางดังกลาวจะเห็นไดวาการเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรม
นูญของคนตางดาวเปนไปตามหลักภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย ซ่ึงหมายความวา สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตางดาวยอมถูกจํากัดไดโดยกฎหมาย แตตราบใดที่ยังไมมีกฎหมายมาจํากัดสิทธิของ
บุคคลตางดาวบุคคลนั้นยอมมีสิทธิที่กลาวอางสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได แตบุคคลตาง
ดาวยอมมีสิทธิที่จะกลาวอางไดเฉพาะสิทธิที่เปน “สิทธิมนุษยชน” เทานั้น บุคคลตางดาวไมอาจที่
จะกลาวอางสิทธิที่มีลักษณะเปน “สิทธิพลเมือง” ได ดังนั้น ปญหาที่จะตองพิจารณาในที่นี้คือ
อะไรเปน “สิทธิมนุษยชน” และอะไรเปน “สิทธิพลเมือง” 
 ก . “สิ ท ธิ ม นุ ย ช น ” ห รือ สิ ท ธิ ข อ งทุ ก  ๆ  คน  (Menschenrechte oder 
Jedermannrechte) สิทธิประเภทนี้ ไดแก สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุงที่จะใหความคุมครองแก
บุคคลทุก ๆ คน โดยมิไดแบงแยกวาบุคคลนั้นจะเปนคนของชาติใด เชื้อชาติใด ภาษาใดหรือศาสนา
ใด หากบุคคลนั้นเขามาอยูในขอบเขตพื้นที่ที่ใชรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นบุคคลยอมไดรับความ
คุมครองภายใตรัฐธรรมนูญนั้น ๆ ดวย(บรรเจิด สิงคะเนติ ,2543 : 50) สิทธิมนุษยชนเปนคุณ
ลักษณะประจําตัวของมนุษยทุกคน เปนสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เปนของมนุษยในฐานะที่
เกิดมาเปนมนุษยและดวยเหตุผลแตเพียงอยางเดียววาเขาเกิดมาเปนมนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
เหลานี้อยูแลวตั้งแตเกิด กอนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น(วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรม
นูญ, หนา 36) สิทธิมนุษยชน จึงมีลักษณะคลายกับ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ที่มุงคุมครองตอ 
“มนุษย” 
 ข. “สิทธิพลเมือง”(Bürgerrechte) สิทธิประเภทนี้ ไดแก สิทธิที่รัฐธรรมนูญที่จะ
ใหความคุมครองเฉพาะบุคคลที่เปนพลเมืองของรัฐนั้น เทานั้น(บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลว, หนา 
50) ตัวอยางของสิทธิพลเมือง เชน สิทธิในทางการเมืองทั้งหลาย 
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 2.4.2 การรับรองสิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลและกลุมบุคคล 
 
 ตามหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญใชช่ือวา “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” ซ่ึงในเรื่องนี้ 
ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดใหความเห็นไววา “ชนชาวไทย” ในที่นี้หมายถึงผูมีสัญชาติ
ไทย(หยุด แสงอุทัย ,2511 : 131) ในการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ ศาสตราจาย ดร. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว โดยมีความตอนหนึ่งวา “… ในหมวดนี้
ตองอานวาบุคคลในที่นี้หมายถึงบุคคลซึ่งเปนชนชาวไทย บุคคลนั้นเปนศัพทกฎหมาย หมายถึง 
บุคคลธรรมดา คือมนุษยและนิติบุคคล เพราะฉะนั้นเปนศัพทซ่ึงเปนผูทรงสิทธิในกฎหมายได 
…” (รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 14 , 2540 : 199) 
 จากคําอภิปรายดังกลาวมีประเด็นที่จะตองพิจารณา 2 ประเด็น คือ (1) “กลุมบุคคล” จะ
เปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไดหรือไม (2) การเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพของนิติ
บุคคล  
 (1) “กลุมบุคคล” เปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม 
 โดยทั่วไปแลวบุคคลธรรมดายอมเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีมิ
ไดจํากัดเฉพาะบุคลลธรรมดาเทานั้นที่จะเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพได ตัวอยางเชน ตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 58 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสังคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุม
เกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น” ในกรณีที่มีการรวมตัวกันเปนกลุมบุคคลหรือรวมตัว
กันเปนองคกร หากมีการละเมิดสิทธิในเรื่องดังกลาว เมื่อพิจารณาในแงปจเจกบุคคลแลวบุคคลที่ถูก
ละเมิดสิทธิดังกลาวแตละคนยอมมีอํานาจที่จะทําการโตแยงการกระทําที่เปนการละเมิดดังกลาวได 
 แตปญหาที่จะตองพิจารณาคือกลุมบุคคลหรือองคกรซึ่งมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลจะทําการ
โตแยงการกระทําในนามของกลุมหรือขององคกรเองไดหรือไม เพียงใด ในกรณีนี้มิอาจอาศัยแนว
การตีความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตามมาตรา 5525  เพื่อเปนแนวทางในการตี
ความได เชน ตามที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา ผูที่จะเปนคูความในคดีไดนั้นจะตองเปนบุคคลดังกลาวไว
ในมาตรา 1 (11) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และคําวา “บุคคล” นั้นประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนั้น  คณะบุคคลกรุงเทพกรีฑา 
จําเลยที่ 1 เปนเพียงคณะบุคคลหรือกลุมบุคคล มิใชบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โจทกจึงไม
สามารถฟองใหจําเลยที่ 1 ใหรับชําระหนี้ภาษีการคาได(คําพิพากษาฎีกาที่ 495/2519คํา

                                                 
 25มาตรา 55  “เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือเจาหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพงหรือ
บุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาลแพงที่มีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายแพง และประมวลกฎหมายนี้” 
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พิพากษาฎีกาที่ 495/2519) หรือคําพิพากษาฎีกาที่ศาลวินิจฉัยวา “สิทธิที่จะดําเนินคดีทางศาล
นั้นมีไดเฉพาะแตบุคคล เมื่อปรากฏวาสุเหราของชาวอิสลามมิไดเปนนิติบุคคลแลว ก็ยอมมอบใหผู
ใดฟองแทนไมได ”(คําพิพากษาฎีกาที่ 462/2490) ตามหลักกฎหมายของเยอรมันการเปนผูทรง
สิทธิและเสรีภาพของกลุมบุคคลบัญญัติไวในมาตรา 19 วรรค 3 วา “สิทธิขั้นพื้นฐานนั้นใหนํามา
ใชกับนิติบุคคลภายในประเทศดวยเทาที่สิทธิขั้นพื้นฐานนั้นสามารถนํามาใชกับนิติบุคคลได ” ใน
การตีความมาตรา 19 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญเยอรมันมีการตีความเพื่อใหกลุมบุคคลหรือองคกร
ซ่ึงมิไดมีฐานเปนนิติบุคคลไดรับความคุมครองตามมาตรา 19 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญดวย จึงได
มีการตีความใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่มิไดเปนนิติบุคคลเปนผูมีความสามารถในทางกฎหมายได
ในบางเรื่อง เพื่อใหกลุมบุคคลหรือองคกรดังกลาวเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพได26 
 น อ ก จ า ก นี้ ใ น ก ฎ ห ม า ย วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ดี ป ก
ครอง(Verwaltungsgerichtsordnung-VwGO, 1960) ของ เยอรมั น ยั งได
บัญญัติรับรองสิทธิของกลุมบุคคลไวดวย โดยบัญญัติไวในมาตรา 6127 VwGO กลุมบุคคล
ตามมาตรา 61 หมายถึงกลุมบุคคลซึ่งไมมีความสามารถในทางกฎหมาย แตเมื่อไดพิจารณาจาก
กฎหมายสารบัญญัติ สิทธิอันเปนปญหาขอพิพาทในเรื่องนั้น เปนสิทธิซ่ึงกลุมบุคคลดังกลาว
สามารถมีสิทธิในเรื่องนั้น ๆ ได(Ferdinand O.Kopp, 1992 : S. 616.) เชน คณะใน
มหาวิทยาลัยในกรณีที่มีขอพิพาทเกี่ยวกับระเบียบในการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก28 คณะ
ในมหาวิทยาลัยยอมเปนผูเขารวมในคดีได 
 หากจะยกตัวอยางกรณีดังกลาวตามรัฐธรรมนูญของไทย เชน กรณีที่องคการนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใดวิทยาลัยหนึ่ง ซ่ึงฐานะโดยทั่วไปขององคการนักศึกษายอมมิใชนิติบุคคล หากองค
การนักศึกษาดังกลาวใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพดู 
การเขียน การพิมพ การโฆษณาเพื่อรณรงคเร่ืองประชาธิปไตย โดยเสนอความเห็นวารัฐบาลควรยุบ
สภา ตอมาผูบริหารมหาวิทยาลัยเห็นวาการแสดงความคิดเห็นขององคการนักศึกษาดังกลาวเกิน
ขอบเขตของการรณรงคเร่ืองประชาธิปไตย จึงมีคําสั่งหามมิใหองคการนักศึกษาดําเนินกิจกรรมดัง
                                                 
 26Pieroth/Schlink, Gurndrechte-Staatsrect II, 9 Aufl., Heidelberg, 1993, S. 43 ; Duerig, in : 
Maunz/Duering, GG-Kommentar, Band I, Art.19, Abs. 3, Rdnr. 29. 
 27มาตรา 61  (บุคคลซึ่งสามารถในการเปนผูเขารวมในคดี) 
 “บุคคลซึ่งสามารถเขารวมในกระบวนพิจารณา ไดแก 
 1. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 2. กลุมบุคคลเทาที่กลุมบุคคลดังกลาวสามารถมีสิทธิในเรื่องนั้นได 
 3. เจาหนาที่ของรัฐเทาที่กฎหมายของมลรัฐไดกําหนดไว” 
 28Hamburg VRspr 19, 829; Muenchen VRspr 20, 508; Mannheim VRspr 21, 253. 
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กลาว ในกรณีนี้จะเห็นไดวาองคการนักศึกษาถูกละเมิดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 
39 ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้ถึงแมองคการนักศึกษาจะมิไดเปนนิติบุคคล องคการนักศึกษาก็ยอม
มีสิทธิที่จะโตแยงคําสั่งของมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ เพราะองคการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยอมเปน
องคกรที่มีสิทธิที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองคุมครองไว เมื่อคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัยกระทบตอสิทธิขององคกรดังกลาว องคกรดังกลาวยอมที่จะมีสิทธิโตแยงไดโดยมิ
จําตองพิจารณาวาองคกรดังกลาวเปนนิติบุคคลหรือไม 
 (2) การเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคล 

ในการพิจารณาเกี่ยวกับการเปนผูทรงสิทธิของนิติบุคคลอาจแยกพิจารณาออกเปนนิติ
บุคคลตามกฎหมายเอกชนและนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
        (2.1) นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
  โดยหลักทั่วไปแลวนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนยอมเปนผูทรงสิทธิและหนาที่ได
เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา ดังนั้น กรณีของนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนจึงไมมีขอจํากัดดังเชนนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชนดังที่จะไดกลาวตอไป 
  ประเด็นที่ตองพิจารณาสําหรับนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนคงมีประเด็นวาสิทธิ
และเสรีภาพใดบางที่สามารถนํามาใชกับนิติบุคคลหรือกลุมบุคคลได ซ่ึงมีขอพิจารณาวาสิทธิที่จะ
นํามาใชกับนิติบุคคลหรือกลุมบุคคลไดนั้นจะตองไมใชสิทธิและเสรีภาพที่เชื่อมโยงอยูกับความ
เปนมนุษยหรือสิทธิและเสรีภาพในลักษณะที่เกี่ยวกับความเปนบุคคล ซ่ึงลักษณะดังกลาวนั้นไมมี
อยูในความเปนนิติบุคคล กลาวคือขอบเขตการคุมครองในเรื่องนั้น ๆ นิติบุคคลไมอาจรวมอยูใน
ขอบเขตการไดรับความคุมครองของสิทธิและเสรีภาพนั้นได ตัวอยางเชน  นิติบุคคลไมอาจอางศักดิ์
ศรีความเปนมนุษยได นิติบุคคลไมอาจอางเสรีภาพในชีวิตและรางกายได เปนตน แตในทางตรงกัน
ขาม นิติบุคคลยอมไดความคุมครองในเรื่องกรรมสิทธิ์ เปนตน 
        (2.2) นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
  สําหรับนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนมีปญหาที่จะตองพิจารณาคือนิติบุคคลตาม
ก ฎ ห ม า ย ม ห า ช น (die juritischen Personen des öffentlichen 
Rechts)สามารถจะเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพไดหรือไม ปญหาในเรื่องดังกลาวนี้ ศาลรัฐธรรม
นูญแหงสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัยไววา นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนไมอาจเปนผูทรง
สิทธิและเสรีภาพได(BVerfGE 21, 362 (369); 68, 193 (205) โดยศาลรัฐธรรม
นูญแหงสหพันธของเยอรมันไดใหเหตุผลวา เพราะผูที่อยูเบื้องหลังนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
ดังกลาวมิใชบุคคลธรรมดา แตหากเปน “รัฐ” ที่อยูเบื้องหลังนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนดัง
กลาว ทั้งนี้ เพราะบุคคลคนเดียวกันนั้นมิอาจจะเปนไดทั้งผูทรงสิทธิและเสรีภาพและผูที่ถูกผูกพัน
อยูกับสิทธิและเสรีภาพ(Konfusionsargument) ในกรณีที่มีการละเมิดในความสัมพันธ
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ระหวางองคกรของรัฐตางองคกรกันนั้นแทจริงแลว เปนเพียงเรื่องความขัดแยงในอํานาจหนา
ที่ (Kompetenzkonflikte) นั้ น เอ ง (BVerfGE 21, 362 (368); 61, 82 
(100)) หาไดเปนเรื่องของการละเมิดในสิทธิขั้นพื้นฐานขององคกรของรัฐอีกองคกรหนึ่งไม
สําหรับการพิจารณาความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของ
เยอรมันเห็นวาเมื่อองคกรนั้นเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแลว ก็ไมจําตองพิจารณาวานิติ
บุคคลนั้นกระทําการในทางมหาชนหรือในทางเอกชน(BVerfGE 61, 82 (103)) นอก
จากนี้ การพิจารณาความเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้น มิไดพิจารณาความเปนนิติบุคคลใน
ทางรูปแบบขององคกรของรัฐเทานั้นแตจะตองพิจารณาในแงของการทําภาระหนาที่ของรัฐ(
Pieroth/Schlink, อางแลว. S. 45) 
 อยางไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธของเยอรมันไดเคยวินิจฉัยวานิติบุคคลมหาชนอาจ
เปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพได หากนิติบุคคลมหาชนนั้นจําเปนที่จะตองทําการปกปองตนเองใน
ขอบเขตของนิติบุคคลซึ่งเปนอิสระจากรัฐ ในกรณีนี้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนั้นไดรับความ
คุมครองตามสิทธิและเสรีภาพในขอบเขตของเรื่องดังกลาว(BVerfGE 31, 314 (322); 
39, 302 (314)) เชน  มหาวิทยาลัยและคณะต าง  ๆ  ของมหาวิทยาลัย  โดยปกติแลว
มหาวิทยาลัยไดรับการกอตั้งขึ้นหรือไดรับการสนับสนุนโดยรัฐ แตในทางวิชาการดานการวิจัยตาง 
ๆ และการสอนนั้น มหาวิทยาลัยเปนอิสระจากรัฐ ในกรณีนี้จะตองใหมหาวิทยาลัยหรือคณะตาง ๆ 
มีโอกาสที่จะปกปองความเปนอิสระในทางวิชาการดังกลาวโดยไมจําตองพิจารณาถึงความสามารถ 
ในทางกฎหมายขององคกรดังกลาว(BVerfGE 15, 256 (262)) เชน คณะตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยหรือความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐบาลกลาง 
 
 2.4.3 การใชสิทธิเพื่อคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 
 
 ในหัวขอนี้แบงการพิจารณาออกเปน 2 หัวขอดังนี้ 2.4.3.1 การใชสิทธิตอองคกรที่ไม
ใชองคกรศาล และ 2.4.3.2 การใชสิทธิทางศาล 
 2.4.3.1 การใชสิทธิตอองคกรที่ไมใชองคกรศาล 
 ในกรณีที่มีการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยก็ดี สิทธิและเสรีภาพก็ดีบุคคลผูถูกละเมิด
สิทธิอาจใชสิทธิตอองคกรที่ไมใชองคกรศาลไดดังนี้ (1) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (2) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 (1) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
       (1.1) อํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา 197 และมาตรา 
198 ของรัฐธรรมนูญ รวมท้ังตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
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ธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (1.1.1) การพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 
             ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือราช
การสวนทองถ่ิน 
             ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็
ตาม 
 (1.1.2) ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอ
บังคับหรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา 197 (1) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐ
ธรรมนูญ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
        (1.2) การพิจารณาและสอบสวนของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
                 (1.2.1) ผูมีสิทธิยื่นคํารอง บุคคลและคณะบุคคลยอมมีสิทธิรองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาได (มาตรา 19) โดยการรองเรียนดังกลาวตองทําเปนหนังสือมีราย
ละเอียดตามที่กําหนดไวในมาตรา 2029 แหงพระราชบัญญัติฯดังกลาว 
 (1.2.2) การพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงและการรายงานผลเมื่อมีการ
รองเรียนใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาดําเนินการใหแลวเสร็จโดยไมชักชาและตองเปดโอกาส
ใหผูรองเรียน ขาราชการ พนักงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวของชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจง
ของตนไดตามสมควร(มาตรา 29 วรรคหนึ่ง) เมื่อผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดพิจารณาและ
สอบสวนหาขอเท็จจริงในเรื่องใดเสร็จแลว ใหจัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริงพรอมทั้งความเห็นและ
                                                 
 29มาตรา 20  การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตองทําเปนหนังสือ และ 
 (1) ระบุช่ือและที่อยูของผูรองเรียน 
 (2) ระบุเหตุที่ทําใหตองรองเรียนพรอมดวยขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนตามสม
ควร 
 (3) ใชถอยคําสุภาพ 
 (4) ลงลายมือช่ือผูรองเรียน 
 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อเปดโอกาสใหมีการรอง
เรียนดวยวาจาก็ได ระเบียบดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขสงใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราช
การสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของเพื่อทราบหรือพิจารณาดําเนินการตอไป แมวาการกระทําของขาราชการ 
พนักงาน ฯลฯ ไดเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีแลวแตกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น กอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือความไม
เสมอกันในกฎหมายหรือเปนการเลือกปฏิบัติหรือลาสมัยใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอ
แนะตอหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ฯลฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการปรับปรุงหรือแกไข
เพิ่มเติมในเรื่องดังกลาวตอไป(มาตรา 30) 

ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน ฯลฯ ไมปฏิบัติตามความเห็นหรือขอเสนอแนะผู
ตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจสงเรื่องดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ควบคุมหรือ
กํากับดูแลหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ฯลฯ เพื่อใหส่ังการตามควรแกกรณีได และหากผูตรวจ
การแผนดินของรัฐสภาไดดําเนินการดังกลาวแลว หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ฯลฯ ก็ยังไม
ปฏิบัติตาม หากเรื่องดังกลาวเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะหรือเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก ผู
ตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจทํารายงานเสนอตอวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรเปนการดวนก็ได
(มาตรา 31) 
 (2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
        (2.1) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
        “ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” เปนองคกรใหมซ่ึงเปนองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญอีกองคกรหนึ่ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ(มาตรา 200) และตามพระราช
บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 15) คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับคุมครองดูแลสิทธิมนุษยชนดังตอไปนี้ 
  ก. สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ
และระหวางประเทศ 
 ข. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการ
กระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐ
สภาเพื่อดําเนินการตอไป 
         ค. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
       ง. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรีความรูดานสิทธิมนุษยชน 
      จ. สงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน  
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และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 18 (2) ไดกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
โดยใหสํานักงานฯมีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ รับคํารองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการและดําเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่วกับเรื่องที่มีการยื่นคํารองตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
        (2.2) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
        ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดนิยามคําวา “สิทธิมนุษยชน” หมาย
ความวา  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรอง
หรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ที่จะตองปฏิบัติตาม” กรณีที่มีการกระทําหรือการละเลย การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนและมิใชเปนเรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแลว 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไขโดยมีกระบวนการตรวจสอบดังนี้ 
            (2.2.1) ผูมีสิทธิยื่นคํารอง 
          ก) บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยนชนมีสิทธิ
ยื่นคํารองโดยทําเปนหนังสือซ่ึงตองมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 วรรคแรก30 การ
ยื่นคํารองใหยื่น ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ หรือจะยื่นตอกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนเพื่อสงตอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
  ข)องคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่มีการรองเรียนจากผูซ่ึงถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตอองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนหรือในกรณีที่ปรากฏแกองคกรเอกชนดัง
กลาววามีการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อองคกรเอกชนดัง
กลาวไดพิจารณาเบื้องตนแลวเห็นวา กรณีมีมูลก็อาจเสนอเรื่องใหคณะกรรมการดําเนินการตอไป
ได 
              (2.2.2) การพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

                                                 
 30มาตรา 23  บุคคลใดที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสิทธิยื่นคํารองโดยทําเปนหนังสือและตองมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้ 
 (1) ช่ือและที่อยูของผูรองหรือผูทําการแทน 
 (2) ขอเท็จจริงและพฤติการณอันเปนเหตุแหงการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
 (3) ลายมือช่ือของผูรองหรือผูทําการแทนที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากผูมีสิทธิยื่นคํารอง 
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           ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหมีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือในกรณีที่คณะกรรมการไดรับคํารองวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเห็นวากรณีดังกลาวมีมูล
และอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่ถูก
อางวาเปนผูละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือบุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการเห็นวาเกี่ยวของกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานนั้นชี้แจงขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการกําหนด(มาตรา 25) 

ในระหวางการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ ถา
คณะกรรมการเห็นวาอาจดําเนินการไกลเกลี่ยได ใหคณะกรรมการดําเนินการไกลเกลี่ยบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหคูกรณีทําความตกลงเพื่อประนีประนอมและแกไขปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ถาปรากฏวาคูกรณียินยอมตกลงเพื่อประนีประนอมและแกไขปญหาและคณะ
กรรมการเห็นวาการตกลงนั้นอยูในกรอบของการคุมครองสิทธิมนุษยชน ใหคณะกรรมการจัดใหมี
การจัดทําขอตกลงระหวางคูกรณีเปนหนังสือไวและใหยุติเร่ือง(มาตรา 27) 
            (2.2.3) การรายงานผลการตรวจสอบ เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการ
ตรวจสอบเสร็จสิ้นแลวและเห็นวามีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบซึ่งตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยว
กับพฤติการณแหงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่ง
ตองกําหนดใหชัดแจงวาบุคคลหรือหนวยงานใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดและดวย
วิธีการอยางไร รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว(มาตรา 28 วรรคหนึ่ง) 
    ในกรณีที่บุคคลหรือหนวยงานมิไดดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือดําเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะ
กรรมการรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่ังใหมีการดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับรายงาน(มาตรา 30) และในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการ
ดําเนินการหรือส่ังการใหดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายก
รัฐมนตรี ใหคณะกรรมการรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินกรตอไป(มาตรา 31) 
 
  2.4.3.2 การใชสิทธิทางศาล 
 
  ในเรื่องนี้อาจแยกพิจารณาออกเปน 2 กรณีคือ (1) กรณีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
และ (2) กรณีสิทธิและเสรีภาพ 
  (1) กรณีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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  ปญหามีวาการกลาวอางถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญนั้นทําไดเฉพาะ
คนไทยเทานั้น หรือสิทธิดังกลาวรวมถึงบุคคลตางดาวที่อาจกลาวอางถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได
ดวย  ทั้งนี้ เพราะมีการบัญญัติรับรอง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ไวใน 2 หมวด กลาวคือ ตาม
มาตรา 4 ไดบัญญัติรับรองไวในหมวด 1 บททั่วไปและตามมาตรา 26 และมาตรา 28 ในหมวด 
3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย กรณี จึงทําใหเกิดปญหาวาระหวางการบัญญัติรับรองคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามมาตรา 4 ซ่ึงบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลเปนการ
ทั่วไป แตในขณะที่หมวด 3 เปนการรับรองคุมครองเฉพาะชนชาวไทยเทานั้น (กรณีจึงกอใหเกิด
ความขัดแยงวา กรณีเชนนี้บุคคลตางดาวที่ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะยกขึ้นเปนขอโตแยง
ไดหรือไม) หากตีความวา หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยซึ่งเปนหมวดเฉพาะเปน
ขอยกเวนของหมวด 1 บททั่วไป แตถึงจะตีความไปในทางดังกลาวก็ตามก็ยังมีความขัดแยงกับ
ลักษณะเนื้อหาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพราะเนื้อหาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นบุคคลได
รับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือไดรับคุณคาดังกลาวเพียงเพราะสิ่งเหลานี้เปนมนุษย ดังที่ Klaus 
Stern ไดใหความหมายคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” วาหมายถึงคุณคาอันมีลักษณะเฉพาะ
และเปนคุณคาที่มีความผูกพันอยูกับความเปนมนุษย ซ่ึงบุคคลในฐานะที่เปนมนุษยทุกคนไดรับคุณ
คาดังกลาวโดยไมจําตองคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบุคคลนั้น ใน
ความหมายนี้ “ศักดิ์ศรี” จึงหมายถึงลักษณะบางประการที่เปนคุณคาเฉพาะตัวของมนุษย อันเปน
สารัตถะในการกําหนดความรับผิดชอบของตนเอง และเปนสารัตถะที่มนุษยแตละคนไดรับเพราะ
บุคคลนั้นเปนมนุษย(Klaus Sten : S. 1113) จากเนื้อหาอันเปนสารัตถะของศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย ดังกลาวจึงเปนไปไมไดที่จะคุมครองเฉพาะศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนไทย โดยไม
ใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนตางดาว เพราะศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมมี
พรมแดนระหวางคนของชาติกับคนตางชาติ 
 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นนี้จะขอนําคําอภิปรายในประเด็นดังกลาวในสวนที่เปน
สาระสําคัญมาเพื่อประกอบการพิจารรา นายสามารถ แกวมีชัย(กรรมาธิการ) อภิปรายวา “… ใน
ที่สุดไดขอสรุปวาการที่จะเขียนอยูหมวดเดียวกันโดยแยกชนชาวไทยและแยกบุคคลที่เปนตางดาว
จะเกิดความสับสนจะมีปญหา คณะกรรมาธิการพิจารณารางก็ไดปรับเปลี่ยนใหชัดเจน ใชคําวา 
“สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” ซ่ึงหลายทานก็กังวลวาถาใชถอยคําวาชนชาวไทยแลว สิทธิ
ของคนตางดาวก็ดี ตางชาติก็ดี ที่เขามาอยูในราชอาณาจักรจะไดรับการคุมครองตามหมวดนี้ไหม 
อยากจะกราบเรียนวาไมวาสิทธิในเรื่องของการถือครองทรัพยสินถือครองที่ดิน ไมวาสิทธิในเรื่อง
ของการนับถือศาสนา เราจะมีบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการนั้นใหขอยกเวนไว ซ่ึงก็ไดปฏิบัติสืบ
ตอกันมา รัฐธรรมนูญของไทยเราทุกฉบับตั้งแตป 2475 จนถึงฉบับที่ใชอยูในปจจุบันป 2534 
ก็ใชคําวาบุคคลก็ชัดเจนโดยมีคํากํากับไวในหัวหมวดแลววาบุคคลนั้นหมายถึงชนชาวไทย สวนตาง
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ดาวก็จะมีกฎหมายตางหากที่จะยกเวนตอไป …”(รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 
14 , 2540 : 193) 
 ศาสตราจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (กรรมาธิการ) อภิปรายวา “… ปญหาวาใครเปนผูตัด
สินวาเรื่องใดควรจะใหความคุมครองแกคนที่ไมใชคนไทย และเรื่องใดควรใหความคุมครองเสมอ
กับคนไทย บางเรื่องนั้นเปนไปไมไดที่เราจะไมใหความคุมครองแกคนตางดาวดวย เชน เสรีภาพใน
เร่ืองการเดินทางและเลือกถ่ินที่อยูในมาตรา 35 แบะยอมเปนไปไมไดอีกเชนกันที่จะไปใหการรับ
รองคนตางดาวเทากับคนไทย 
 ปญหาวาใครจะเปนคนวินจิฉัยไมใชสภารางรัฐธรรมนูญเทานั้นที่จะวนิจิฉัยครับ เปนหนา
ที่ของรัฐสภาที่รัฐสภาจะตองออกกฎหมายวาตองการที่จะจํากดัเสรีภาพในการเดินทางและการเลือก
ถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรไดกระทําได แตถาจะรับรองใหเทากัน รัฐสภาก็กระทําไดซ่ึงเปนการปลอย
ใหอยูในดุลพนิิจอิสระของทานสมาชิกรัฐสภาในอนาคตจะเปนการเหมาะสมกวาครับ แตนั่นไมได
หมายความวา รัฐสภาจะออกกฎหมายมาใหสิทธิแกคนตางดาวเทาคนไทยหรือไมเทาไมได รัฐสภา
ทําไดครับที่จะออกกฎหมายใหสิทธิเทาหรือทั้งที่จํากัดสทิธิกวาคนไทย ทําไมสภารางรัฐธรรมนูญ
ไมเขียนเสยีเองวา ตรงไหนเปนชนชาวไทย ตรงไหนเปนบุคคลทานประธานครับเรามีเวลา 240 วัน 
ถามานั่งเถียงกนัวาสิทธิตรงนี้เปนสิทธิของทุกคน เสรีภาพตรงนี้เปนสิทธิของทุกคนไมวาคนไทย
หรือหาไม ตรงนี้เฉพาะคนไทยที่ได กระผมเกรงวาเวลาไมพอ เพราะฉะนัน้การใชคําวา บุคคลทั้ง
หมดในหมวดนี้ตองเขาใจวาหมายถึงบุคคลที่เปนคนไทย เมื่อใดรัฐสภาตองการจะจํากดัสิทธิของ
คนที่ไมใชคนไทยลงไปใหนอยกวานีก้็ทําได เมื่อใดรัฐสภาตองการออกกฎหมายมาใหสิทธิคนตาง
ดาวเทาคนไทยตามสถานการณบานเมืองทีผั่นแปรไปก็ทาํไดครับ ” (รายงานการประชุมสภารางรัฐ
ธรรมนูญ คร้ังที่ 14 ,2540 : 200) 
 จากการพิจารณาหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยประกอบคําอภิปรายของสภาราง
รัฐธรรมนูญแลว อาจสรุปปญหาเกี่ยวกับการเปนผูมีสิทธิกลาวอางถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดวา
โดยที่มาตรา 4 ไดบัญญัติใหความรับรองคุมครองแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลเปนการทั่ว
ไป กรณียอมจะตองตีความใหคุณคาดังกลาวมีผลจึงมุงคุมครองเปนการทั่วไป 
 นอกจากนี้ หากพิจารณาสารัตถะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลว ยอมเปนไปไมไดที่จะมี
การจําแนกกลุมบุคคลเพื่อใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น 
แตเมื่อหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไดบัญญัติรับรองคุมครองเฉพาะแกชนชาวไทย
เทานั้น ดังนั้น เพื่อตีความการใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามที่ไดบัญญัติคุมครองไว
ดังกลาวใหสอดคลองกัน จึงอาจตีความไดวาบุคคลทุกคนไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางดาวยอมที่
จะอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยได แตสําหรับคนตางดาวอาจมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อจํากัดการอาง
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สิทธิดังกลาวได ดังนั้น ตราบใดที่ไมมีกฎหมายใด ๆ จํากัดการอางถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดัง
กลาว บุคคลตางดาวจึงอาจอางถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุยไดเชนเดียวกับคนไทย 
 (2) กรณีสิทธิและเสรีภาพ 
 ตามรัฐธรรมนูญไทยไดบัญญัติหลักการคุมครองสิทธิโดยศาลไวในมาตรา 28 วรรค 2 
โดยบัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวสามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”หลักดังกลาวนี้เปนหลัก
การที่ทําใหบทบัญญัติตามมาตรา 27 มีผลในทางปฏิบัติเพราะหลักการที่บัญญัติใหสิทธิและเสรี
ภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองมีผลผูกพันองคกรของรัฐโดยตรงนั้นจะไรซ่ึงความหมาย หากไมใหองค
กรศาลเขามาควบคุมตรวจสอบการกระทําขององคกรที่ใชอํานาจรัฐวาไดกระทําการใด ๆ อันเปน
การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม 
 มาตรา 28 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติไววาใหมีการใชสิทธิยังศาลใดในกรณีที่
มีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้จึงตองพิจารณาจากบทบัญญัติหมวด 8 วา
ดวยหมวดศาล ซ่ึงในหมวดนี้ไดกําหนดใหมีศาลยุติธรรมศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรม
นูญตามมาตรา 276 ไดกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับคดีปก
ครอง สวนคดีประเภทใดบางที่จะเขาขายเปนคดีปกครองนั้นจะตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 931  สวนคดีที่ไมอยูในเขต
                                                 
 31มาตรา 9  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
 1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจ หรือนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมี
ลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุล
พินิจโดยมิชอบ 
 2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนา
ที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่งปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
 5) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับให
บุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด 
 6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 



 62

อํานาจของศาลปกครองและอํานาจศาลทหารนั้นยอมขึ้นอยูกับศาลยุติธรรมทั้งสิ้น เพราะตามมาตรา 
271 ไดบัญญัติไววา “ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่ 
รัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น” 
 ปญหาที่จะตองพิจารณาตอไปตามมาตรา 28 วรรค 2 คือ อํานาจรัฐที่ละเมิดสิทธิหรือเสรี
ภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นมีขอบเขตแคไหนเพียงใด กลาวคือ จะหมายเฉพาะอํานาจบริหารเทานั้น 
หรืออาจรวมถึงอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจตุลาการดวย ในขณะที่มาตรา 19 วรรค 4 ตามรัฐ
ธรรมนูญเยอรมันนั้นคําวา “อํานาจมหาชน” ที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามมาตรา 19 นี้
หมายเฉพาะอํานาจของฝายบริหารเทานั้น สวนกรณีของการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยอํานาจนิติ
บัญญัติและอํานาจตุลาการนั้นไดรับความคุมครองตามมาตรา 93 (1) 4a ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรที่เขามาควบคุมตรวจสอบองคกรดังกลาว ดวยการวางกลไกการตรวจสอบเชนนี้ จึงทํา
ใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการกระทําขององคกรตุลาการและองคกรนิติบัญญัติวาได
กระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม อันมีผลทําใหสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง 
 สวนกรณีของไทยนั้นจะตองพิจารณามาตรา 28 วรรค 2 ประกอบกับมาตรา 27 ซ่ึงตาม
บทบัญญัติมาตรา 27 ไดบัญญัติใหองคกรนิติบัญญัติองคกรบริหารและองคกรตุลาการผูกพันตอ
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยตรง ในการตรากฎหมายการใชบังคับกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายนั้นยอมหมายความวาอํานาจรัฐแตละอํานาจอาจกระทําการละเมิดสิทธิหรือเสรี
ภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไดในขอบเขตของการใชอํานาจแตละอํานาจ กลาวคือ หากฝายนิติ
บัญญัติไดออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งโดยละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไมเปนไป
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด บุคคลซึ่งไดรับผลกระทบจากกฎหมายดังกลาว อาจดําเนินการฟองรอง
ตอศาลและใชสิทธิตามมาตรา 26432 ของรัฐธรรมนูญโดยโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
ตองดวยบทบัญญัติของมาตรา 633 และใหศาลนั้นเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
                                                                                                                                            
 เรื่องดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง 
 (1) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
 (2) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
 (3) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น 
 32มาตรา 264  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใดถาศาลเห็นเองหรือคูความโต
แยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 6 และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวน
ที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวช่ัวคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย 
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 สวนการกระทําของฝายบริหารที่เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว 
ยอมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของศาล สวนจะอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของศาลปก
ครองหรือศาลยุติธรรมนั้นก็ตองพิจารณาจากการกระทําของฝายปกครองวาเปนการกระทําใน
ลักษณะที่เปนคําสั่งทางปกครอง การออกกฎหมายลําดับรองหรือเปนการกระทําในลักษณะเปนการ
ปฏิบัติการทางปกครองดังที่ไดกลาวรายละเอียดไวแลวขางตนหรือไม หากวาใชก็อยูในเขตอํานาจ
ของศาลปกครองแตถาไมใชก็อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม 
 สําหรับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยองคกรตุลาการนั้น ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน
วา ศาลมีความผูกพันอยู 2 ประการ ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน กลาวคือ 
ประการแรกศาลตองตรวจสอบวากรณีที่เปนคดีมาสูศาลนั้นเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือไม 
และประการที่สอง ศาลเองจะตองไมใชหรือตีความกฎหมายไปในทางที่จะเปนการละเมิดกับสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน ดังนั้น การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานจากองคกรตุลาการจึงอาจเกิดขึ้นได ทั้งในกรณีแรก
และในกรณีหลังกรณีแรกหากมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานแตศาลวินิจฉัยวาไมมีการละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐาน สวนกรณีที่สอง เปนกรณีที่ศาลใชหรือตีความกฎหมายขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
 กลาวโดยสรุป การใชสิทธิและเสรีภาพโดยผานองคกรศาลนั้นตามมาตรา 28 วรรค 2 
ของรัฐธรรมนูญไทยไดบัญญัติหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยศาลไว โดยใหบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช
สิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลไดสวนการเริ่มตนจะใชสิทธิยังศาลใดนั้นยอมแลว
แตกรณีของการกระทําที่ถูกโตแยงนั้นวาเปนการกระทําที่อยูในเขตอํานาจของศาลใด กลาวคือ อยู
ในเขตอํานาจของศาลปกครอง(มาตรา 276) หรือศาลยุติธรรม(มาตรา 271) แลวแตกรณี 
 หากเปนกรณีที่พื้นฐานของคดีที่การโตแยงกันนั้นเปนผลมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ในกรณีนี้คูความในคดียอมมีสิทธิโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องนั้น
ขัดตอรัฐธรรมนูญ (มาตรา 264) เพื่อใหศาลที่วินิจฉัยคดีนั้นสงเรื่องเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย แตประชาชนไมอาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง 
 โดยมากองคกรของรัฐที่ประชาชนมักจะโตแยงวาละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
นั้นมักจะเปนการกระทําของฝายบริหาร (เวนแตเปนการกระทําของรัฐบาล) สวนการกระทําของ
                                                                                                                                            
 ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา คําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการ
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 
 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอัน
ถึงที่สุดแลว  
 33มาตรา 6  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได 
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องคกรนิติบัญญัติหากเปนการกระทําในการบัญญัติกฎหมายและกฎหมายนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ
ประชาชนอาจใชสิทธิตามมาตรา 264  ของรัฐธรรมนูญได องคกรตุลาการในกรณีที่เปนศาลสูง
สุด ไมวาจะเปนศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดก็ตาม หากวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญแลวเปนที่สุด และไมมีจุดเชื่อมตอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจสอบได ยอมกอให
เกิดปญหาวาโดยแทจริงแลวศาลดังกลาวถูกผูกพันตามบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพโดยแท
จริงหรือไม 



บทที่ 3 
   ความเสมอภาค 

 
ความเบื้องตน 
 
 โดยที่หลักความเสมอภาคเปนหลักการพื้นฐานในสิทธิเสรีภาพที่มีความสําคัญอยางยิ่ง งาน
ศึกษาในเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงไดแยกศึกษาเรื่องหลักความเสมอภาคเปนการ
เฉพาะเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อทบทวน ตรวจสอบการใชหลักความเสมอภาค ตามมาตรา 30 ของรัฐ
ธรรมนูญในรอบ 5 ปที่ผานมา กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมหรือไมเพียงใด เพื่อเปนการสะทอน
หลักการสิทธิและเสรีภาพที่สําคัญที่สุดหลักหนึ่งของรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การศึกษาเรื่องหลักความ
เสมอภาคตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญไดแยกหัวขอในการศึกษาออกเปน 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. ขอพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ  
2. ปญหาในทางปฏิบัติกับหลักความเสมอภาคตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ และ  
3. ความจําเปนตองมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญหรือไม 

 
3.1หลักการตามบทบัญญัติมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 
 ตามมาตรา 30 ของรรัฐธรรมนูญบัญญัติวา  “ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ
ธรรมนูญจะกระทํามิได 
 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรี
ภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 
 
 หากพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแลว จะเห็นไดวามีการบัญญัติ
หลักการตาง ๆ ไว 4 หลักดังนี้  มาตรา 30 วรรคหน่ึงเปนการบัญญัติหลักความเสมอภาคทั่วไป  
มาตรา 30 วรรคสอง เปนการบัญญัติหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ในกรณีของชายและหญิง
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ยอมมีสิทธิเทาเทียมกัน มาตา 30 วรรคสาม เปนขอหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติใหแตกตางโดยอาศัย
เหตุที่ไดกําหนดไวในวรรคสามดังกลาว มาตรา 30 วรรคสี่  เปนหลักการเลือกปฏิบัติที่เปนธรรม 
 หลักความเสมอภาคทั่วไป(มาตรา 30 วรรคหนึ่ง) ถือเปนสิทธิเบื้องตนของบุคคล อันมี
ลักษณะเปนสิทธิเรียกรองของบุคคล โดยถือวาหลักความเสมอภาคนั้นเปนพื้นฐานของหลักความ
ยุติธรรม หลักความเสมอภาคมีขอเรียกรองวา บุคคลจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันจากการ
กระทําของรัฐ ในขณะเดียวหลักความเสมอภาคยังมีขอเรียกรองในทางปฏิเสธ เพื่อมิใหเจาหนาที่
ของรัฐปฏิบัติตอบุคคลตามอําเภอใจ แตอยางไรก็ตาม หลักความเสมอภาคหรือหลักของการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกันมิได 
เรียกรองใหปฏิบัติอยางเทาเทียมกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ มิไดหมายความวา บุคคลทุกคนจะไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยมิไดคํานึงถึงขอแตกตางใด ๆ เลย  เฉพาะกรณีที่ส่ิงสองสิ่งมีสาระ
สําคัญเหมือนกัน จึงควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และกรณีที่ส่ิงสองสิ่งมีสาระสําคัญ
ตางกันจะตองไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้เอง จะเห็นไดวา หลักความเสมอภาคนั้นมี
ลักษณะที่เปนนามธรรมคอนขางสูง 
 หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง กรณีของชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน(มาตรา 30 
วรรคสอง) บทบัญญัติของมาตรา 30 วรรคสองเปนการทําใหหลักความเสมอภาคทั่วไป (มาตรา 
30 วรรคแรก) มีความเปนรูปธรรมมากขึ้น มาตรา 30 วรรคสองของรัฐธรรมนูญไดนําหลักดัง
กลาวมาบัญญัติไว ซ่ึงยอมมีความหมายวา ลําพังแตขอเท็จจริงวาฝายหนึ่งเปนชายและอีกฝายหนึ่ง
เปนหญิง ในกรณีนี้ไมถือวาเปนเกณฑของความแตกตางที่เปนสาระสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติให
แตกตางกันได แตอยางไรก็ตาม กฎหมายก็ไมอาจที่จะไมคํานึงถึงความแตกตางในทางกายภาพและ
ความแตกตางในทางหนาที่ระหวางหญิงและชายไดอยางสมบูรณ มาตรา 30 วรรคสองมีความมุง
หมายเพื่อที่จะลดความเสียเปรียบของสตรีในสังคม 
 หลักขอหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติใหแตกตางโดยอาศัยเหตุที่ไดกําหนดไวในวรรคสาม
(มาตรา 30 วรรคสาม) หลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัติเปนเรื่องที่อยูนอกเหนือขอบเขตของสอง
วรรคแรก หลักขอหามมิใหเลือกปฏิบัตินี้แสดงใหเห็นวาบุคคลไมอาจจะไดรับการปฏิบัติอยางได
เปรียบหรือเสียเปรียบอันเนื่องมาจากถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง หากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐไดอาศัยคุณสมบัติดังกลาวเปนเหตุของ
การปฏิบัติใหแตกตางกัน กรณีนี้ยอมไดช่ือวาเปนการเลือกปฏิบัติอันไมเปนธรรม การเลือกปฏิบัติที่
กอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบแกบุคคล อาจเกิดจากการกระทําหรือการละเวนไมกระทํา
การก็ได 
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 หลักการเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรม(มาตรา 30 วรรคส่ี) มาตรา 30 วรรคส่ี เปนการบัญญัติ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา การกระทําของรัฐที่กระทําเพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาไมเปนการขัดกับมาตรา 30 วรรคสาม (หลักขอหามมิใหเลือก
ปฏิบัติ) และมิไดเปนการขัดกับหลักความเสมอภาคทั่วไป(มาตรา 30 วรรคหนึ่ง) หากจะอธิบาย
หลักการตามมาตรา 30 วรรคสี่ในทางเนื้อหาแลว สามารถอธิบายไดวาที่ถือการกระทําดังกลาวไม
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เพราะแทจริงแลวการที่รัฐจะขจัดอุปสรรคในเรื่องใดหรือสง
เสริมใหบุคคลกลุมใดสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ซ่ึงยอมแสดงไดวาคุณ
สมบัติหรือสาระสําคัญของบุคคลนั้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยอมมีลักษณะแตกตางจากบุคคลทั่วไป 
เมื่อมีลักษณะแตกตางจากบุคคลทั่วไปการไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป เชน กรณีของ
ผูพิการ กรณีเชนนี้ก็ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมแตอยางใด  ทั้งนี้ เพราะรัฐยอมมี
หนาที่ที่จะทําใหสมาชิกของรัฐสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามปกติสุขเชนบุคคลทั่วไป 
 จากการศึกษาบทบัญญัติมาตรา 30 ของไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศเชน รัฐธรรม
นูญของประเทศเยอรมันที่มีการบัญญัติเร่ืองหลักความเสมอภาคไวในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ จะ
เห็นไดวา หลักความเสมอภาคตามมาตาม 30 ของไทยมีรายละเอียดมากกวาของตางประเทศ โดย
เฉพาะอยางยิ่งมีการบัญญัติเร่ืองการเลือกปฏิบัติที่เปนธรรมซึ่งเปนการขยายความหลักขอหามมิให
เลือกปฏิบัติอีกชั้นหนึ่ง 
 จากการสัมภาษณก็ดี หรือจากการเสวนาโตะกลมในเรื่องหลักความเสมอภาคก็ดี ลวนมี
ทัศนะไปในทิศทางเดียวกันวา บทบัญญัติตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ ในขณะนี้มีความเหมาะ
สมอยูแลว ปญหาเรื่องหลักความเสมอภาคในสังคมไทยนั้น มิใชเปนปญหาที่ตัวบทกฎหมายแต
อยางใด หากแตเปนปญหาการใชบังคับหลักความเสมอภาค ซ่ึงยอมไปเชื่อมโยงกับทัศนคติ วัฒน
ธรรม ระบบอุปถัมภ รวมไปถึงปญหาทั่วไปของการบังคับใชกฎหมายสังคมไทย 
 
3.2ปญหาในทางปฏิบัติกับหลักความเสมอภาคตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ 
 

 ปญหาในทางปฏิบัติในที่นี้จะขอแยกพิจารณาออกเปนหัวขอดังนี้   
3.2.1ปญหาความเสมอภาคระหวางชายและหญิง 3.2.2ปญหาการเลือกปฏิบัติอันเกิดจาก

การอาศัยเหตุตามที่บัญญัติไวในมาตรา 30 วรรคสาม และ 3.2.3ปญหาจากการใชและการตีความ
โดยองคกรของรัฐ 

 
 3.2.1ปญหาความเสมอภาคระหวางชายและหญิง 



66

 

 
 แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดรับรองหลักความเสมอภาค
ระหวางชายและหญิง และการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางใน
เร่ือง เพศ รวมทั้งรัฐสามารถกําหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น แตในทางปฏิบัติมีพระราชบัญญัติหลายฉบับที่ยังมีเนื้อ
หาสาระที่ไมเปนไปตามหลักการดังกลาว ทั้งที่เปนผลมาจากระบบความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ
ของคนในสังคม ซ่ึงทําใหการแกไขปรับปรุงกฎหมายเปนไปคอนขางลาชา จากการศึกษาความ
สัมพันธระหวางหญิงและชายยังมีกฎหมายที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข ดังตอไปนี้ 

(1)ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียกคาทดแทนฐาน
ประพฤตินอกใจคูหมั้น การใหของหมั้นและสินสอด และเหตุการหยา เปนตน 

(2)พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใชช่ือสกุลของ
สามี 
 (3)พระราชกฤษฎีกาใหใชคํานําหนานามสตรี พ.ศ. 2460 ในประเด็น การใชคํานําหนา
สตรีวานางและนางสาว 
 (4)พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ในประเด็นเกี่ยวกับชายตางดาวที่สมรสกับหญิง
โดยขอถือสัญชาติตามภรรยาไมได 
 (5)ประมวลกฎหมายอาญา ในประเด็นเกี่ยวกับการเปดชองใหสามีขมขืนภรรยาไดโดยไม
ตองรับผิดทางอาญา 
 (6)ขอสงวนในเรื่องความเสมอภาคระหวางผูชายและผูหญิงในดานครอบครัวและการ
สมรส รวมท้ังการใหศาลโลกตัดสินกรณีพิพาทตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอ
สตรีในทุกรูปแบบ ซ่ึงประเทศไทยไดเขาเปนภาคีโดยวิธีภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 
กันยายน 2528  
 

3.2.2ปญหาการเลือกปฏิบัติอันเกิดจากการอาศัยเหตุตามที่บัญญัติไวในมาตรา 30 
วรรคสาม เปนเหตุของการเลือกปฏิบัติ 

 
ประเด็นปญหารวมของมาตรา 30 คือ บุคคลตางดาวจะอางหลักความเสมอภาคกลาวอาง

ตอรัฐไทยหรือเจาหนาที่ของรัฐไดหรือไมเพียงใด เพราะตามมาตรา 30 วรรคสาม ไดบัญญัติเหตุที่
หามมิใหเลือกปฏิบัติในเรื่องถ่ินกําเนิดก็ดี เชื้อชาติก็ดี ภาษาก็ดี ความเชื่อทางศาสนาก็ดี คุณสมบัติ
ตาง ๆ ดังกลาวนี้เองที่จะไปเกี่ยวพันกับคุณสมบัติของบุคคลตางดาว ดังนั้น ปญหาแรกที่ตอง
พิจารณาคือบุคคลตางดาวจะมีสิทธิในการอางถึงหลักความเสมอภาคหรือไม ปญหาในเรื่องนี้ยอม
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ไปเชื่อมโยงกับความเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของไทย หากถือตามแนวความคิด
ในทางตําราแตเดิมก็ดี หรือถือตามชื่อหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญที่ใชช่ือหมวดวา หมวด “สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย” แลว และตีความคําวา “บุคคล” ในมาตราตาง ๆ วาหมายเฉพาะคน
ไทยเทานั้น หากนําหลักดังกลาวมาตีความมาตรา 30 ก็จะหมายความวา การเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตอบุคคลซึ่งเปนคนไทยเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ  ฯลฯ จะกระทํามิได ดังนั้น การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลซึ่งเปนคนตางดาว เพราะ
เหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ฯลฯ ยอมกระทําได 

แตอีกแนวคิดหนึ่งเห็นวา หลักความเสมอภาคนั้นเปน “ สิทธิมนุษยชน ” เพราะหลัก
ความเสมอภาคนั้นถือวาเปนรากฐานที่สําคัญของ “ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ” ซ่ึงประกอบดวย
สาระสําคัญ 2 ประการคือ สิทธิในชีวิตรางกายและสิทธิในความเสมอภาค(บรรเจิด, น. 87) แต
อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวา หลักความเสมอภาคดังกลาวจะทําใหเกิดความเทาเทียมกันอยาง
สมบูรณระหวางชนชาวไทยกับคนตางดาว แตอยางนอยที่สุดคนตางดาวยอมมีความเสมอภาคใน
ทางกฎหมายที่เขาจะไมถูกเลือกปฏิบัติใหแตกตาง หากเรื่องนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ “สิทธิมนุษย
ชน” หรืออยางนอยที่สุดคนตางดาวสามารถใชหลักความเสมอภาคเพื่อปกปองคุมครองชีวิต ทรัพย
สิน รวมทั้งเสรีภาพของตนได  ดังนั้น การตีความหลักความเสมอภาความีผลตอบุคคลตางดาวดวย
ยอมแสดงการเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของรัฐนั้น ๆ ซ่ึงกรณีของรัฐธรรมนูญไทยไดมีการ
ประกาศไวเปนอุดมการณหรือหลักทั่วไปไวในมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญวา “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง ” 

ในที่นี้จะไดกลาวถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกตางตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 3 วรรคสอง เปนเหตุของการเลือกปฏิบัติ 

 
3.2.2.1 สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
 
ในกรณีของการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยความแตกตางจากสภาพทางกายหรือสุขภาพ

เปนเหตุของการเลือกปฏิบัติมีกรณีตัวอยางหลายกรณี เชน 
ก. ผูติดเชื้อเอดส 
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย 30 บาท เปนนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวน

หนา แตปรากฏวามีขอยกเวนไมครอบคลุมถึงกรณียาตานไวรัสเอดสและเรื่องฟอกเลือดกรณีไตวาย 
เนื่องจากอางเหตุผลวามันมีคาใชจายสูง ทําใหไมสามารถจัดบริการใหได ซ่ึงการอางเหตุวาไมมีเงิน
เพื่อที่จะบอกวาคนเหลานี้ไมควรจะไดรับบริการไมใชเร่ืองที่ถูกตอง นโยบายดังกลาวเปนการเลือก
ปฏิบัติที่ขัดกับมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน ทางเครือขายเอ็นจีโอไดยื่นหนังสือตอรอง
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กับทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดมีการเจรจาและรับปากวาโดยหลักการเห็นชอบ
ที่จะเอายาตานเอดสเขาอยูในโครงการ 30 บาทดวย แตจะตองศึกษาความเปนไปไดกอนเพราะมี
ขอวิตกวายาแพง(สุภัทรา นาคผิว, สัมภาษณ)  
            กรณีการเลือกปฏิบัติเพราะเปนผูติดเชื้อเอดสนั้น ปรากฏวามีการปฏิเสธ
เพราะเหตุดังกลาวมากมาย เชน 
            - กรณีที่เปนผูปวยที่จําเปนตองไดรับการผาตัด หากผูปวยคนนั้นเปนผูติด
เชื้อเอดส แพทยจะบอกวาผูปวยติดเชื้อไมแข็งแรงพอ แพทยจะไมยอมผาตัดไดผูปวยก็ตองทน
ทรมาน 
            - กรณีเด็กติดเชื้อเอดส พอแมพาเด็กไปสมัครเรียน เด็กเรียนได 2 วัน ผู
ปกครองเดินขบวนประทวงเขาชื่อกันวาหากเด็กคนนี้ยังเรียนอยูที่โรงเรียนนื้ ผูปกครองจะใหลูก
ของเขาออกจากโรงเรียนดังกลาว เพราะบรรดาผูปกครองคิดวาเด็กติดเชื้อจะเอาเชื้อมาแพร 
            - กรณีของอัยการก็ดีหรือผูพิพากษาก็ดี การสมัครสอบเปนอัยการหรือผู
พิพากษาตองตรวจเลือดกอน ดวยเหตุผลที่คนจะมาเปนตําแหนงนี้ตองเปนบุคคลที่นาเชื่อถือวา
ความประพฤติเหมาะสม ซ่ึงสังคมมองวาคนที่ติดเชื้อเอดสคือคนที่มีความประพฤติไมเหมาะสม 
  สําหรับเหตุผลของการที่สังคมเลือกปฏิบัติตอคนที่ติดเชื้อเอดสนั้น เพราะสังคมมี
ทัศนคติมองคนกลุมนี้วาเปนผูที่มีพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ โดยเหตุของการติดเชื้อเอดสอาจมา
จากพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ เชน การสําสอนทางเพศ การเที่ยวหญิงบริการ การเสพยา
เสพติด การมีคูหลายคน หรือพวกรักรวมเพศดวยเหตุนี้เอง สังคมจึงตั้งขอรังเกียจบุคคลกลุมนี้ และ
มีเหตุผลลึก ๆ วา บุคคลเหลานี้ไมควรที่จะใชชีวิตรวมกับบุคคลอื่น ๆ เพราะเกรงวาจะนําเชื้อไป
แพรตอบุคคลอื่นปญหาตาง ๆ เหลานี้เองจึงนํามาสูการเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูติดเชื้อเอดส 
  ข. บุคคลพิการ 
  การเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลความเปนผูพิการยังเปนกรณีที่ผูพิการไดรับการเลือก
ปฏิบัติมาโดยตลอด กรณีที่เปนขาวแพรหลายในสังคมคือกรณีของคุณศิริมิตรฯ ซ่ึงเปนโปลิโอ และ
ไปสมัครสอบตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ไดมีการตรวจรางกายและมีการลงความเห็นวามีรางกายไม
เหมาะสม ตามมาตรา 26 (10) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการศาลยุติธรรมฯ ทายที่สุดมี
การรองเรียนไปยังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ศาลรัฐ
ธรรมนูญวินิจฉัยวาสามารถกระทําไดโดยอาศัยมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญเพื่อหักลางหลักความ
เสมอภาคตามมาตรา 30 ขอรัฐธรรมนูญได 
  ในเรื่องการเรียนหนังสือ ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาแหงชาติ(พรบ.เดิม) 
บอกวาคนที่เปนคนพิการหรือมีพอแมพิการ ไมตองเรียนหนังสือก็ได ประโยคนี้ทําใหผูบริหารโรง
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เรียนเกลี้ยกลอมไมใหผูปกครองไมตองนําบุตรหลานไปเรียนหนังสือ โดยบอกวาทางการเขาไมให
เรียนหนังสือมาเปนการสื่อถอยคําที่เปดชองใหใชดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติ กฎหมายในลักษณะนี้
ของเมืองไทยมีมากที่บอกวาไมตองทําก็ได เจาหนาที่ของรัฐก็จะใชดุลพินิจเพื่อเลือกปฏิบัติ
(อ.มนเทียร, เสวนาโตะกลม) 

  การตีความพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรฯ กําหนดไววา บุคคล 25 ประเภท 
รวมทั้งคนพิการและพระภิกษุไมตองมีบัตรประชาชนก็ได กรณีเชนนี้ก็เปดโอกาสเจาหนาที่ของรัฐ
บอกวา กรณีอยางนี้ทางการเองไมใหทําบัตรประชาชน สวนใหญพอแมของคนพิการก็เปนคนศึกษา
นอยอยูแลว เมื่อเจาหนาที่ของรัฐบอกวาไมไดก็ไมทํา กฎหมายที่เขียนแบบนี้มันเปดชองใหเลือก
ปฏิบัติได เมื่อเกิดปญหาความยากลําบากสําหรับคนพิการเชนนี้ เจาหนาที่ของรัฐบอกวาไมตองทํา
เลย ไมตองเรียน ไมตองทํางาน ทําใหเสียโอกาสในการใชทรัพยากรของชาติโดยเปลาประโยชน
(อ.มนเทียร, เสวนาโตะกลม) 
 

3.2.2.2ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
 

   การเลือกปฏิบัติโดยอาศัยความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติและภาษา เปน
อีกกลุมหนึ่งที่เปนเหตุของการเลือกปฏิบัติที่สําคัญ โดยแบงแยกออกไดดังนี้ 
  ก. กรณีชาวเขา 
  - สิทธิในการมีสวนรวมของชาวเขา ชาวเขามักตกเปนวัตถุแหงการกระทําของรัฐ
มากกวาที่จะเปนผูที่มีโอกาสไดมีสวนรวมกับคนในทองถ่ิน ไมวารัฐจะมีโครงการใด ๆ ก็ตาม ชาว
เขาไมมีโอกาสไดรับรู รับทราบ การคัดอยางนี้ ชาวเขาก็เปนเพียงวัตถุช้ันหนึ่งของการกระทําโครง
การของรัฐทั้งหลาย มาตรการเชนนี้เปนลักษณะของการควบคุมมากกวาที่จะเปดโอกาสใหคนทอง
ถ่ินมีสวนรวม ดังนั้น การปฏิบัติใหเทาเทียมในกรณีของชาวเขาจึงตองจะเปดโอกาสใหชาวเขาไดมี
สวนรวมรับรู รวมตัดสินใจมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน (ตัวแทนจากชาวเขา, เสวนาโตะกลม) 
  - สิทธิในการมีงานทําของชาวเขา ชาวเขาที่อยูบนพื้นที่สูง ยังไมมีสถานภาพ
บุคคลเปนคนไทย บุคคลเหลานี้ไมมีงาน ไมมีสิทธิในการทํางาน ตองมีการขออนุญาตออกนอกพื้น
ที่ เพื่อมาหางานทํานอกหมูบาน แตการขออนุญาตออกมาไมคอยสะดวก ซ่ึงบางคนออกมาดวย
ความไมรูวาเปนการผิดกฎหมาย เปนการผลักดันใหเขาจนตรอก ทําใหเขาตองหันไปคาของหนีภาษี
หรือสนับสนุนการคาของหนีภาษี ถาหากเขามีสถานภาพหรือมีบัตรสีขาว ใหเขามีโอกาสเลือกงาน
ทําได โดยใหอยูในความควบคุมไดไมไดเปดกรอบมากจนเกินไป การที่มีหนวยงานรัฐยืดหยุนเปด
ชองในเรื่องที่มันไมเลวรายเกินไปก็นาจะเปนการดี และที่สําคัญเรื่องการเลือกปฏิบัติตอชนกลุม
นอย หรือคนที่ไมมีเอกสารแสดงตนอีกเรื่องคือมีประกาศกระทรวงแรงงานวาดวยการมีงานทําของ
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คนไทยที่ยังไมมีสถานภาพบุคคลเปนคนไทย เปนการจํากัดอาชีพของชาวเขาที่ยังไมมีบัตรประชา
ชนเปนคนไทย เชน อาชีพเล้ียงสัตว ประกาศหามไว เพื่อใหเปนอาชีพของคนไทยเทานั้น แตชาวเขา
กลุมนี้เปนสุจริตชน ถาเราไมใหเขามีอาชีพที่เขาถนัดและสอดคลองกับการดํารงชีวิตแลวจะใหเขา
ทําอะไร (ภิญโญ วีระสุขสวัสดิ์, มูลนิธิรักษไทย, เสวนาโตะกลม) 

  การที่ชาวเขาเขามาอยูในเมืองมากขึ้น ทําใหหนวยงานของรัฐก็ตองผลักดันใหชาว
เขากลับไปอยูที่เดิม แตชาวเขาเหลานี้ก็ไมสามารถกลับไปที่เดิมไดเพราะมีการประกาศเปนเขต
อุทยานทับที่หมดแลว ชาวเขาจึงทะลักออกมาจากปาไมเพียงแตอาชีพเล้ียงสัตวเทานั้นที่ทําไมได 
อาชีพการเกษตรปลูกพืชผักก็ทําไมไดการคาขายก็ทําไมได เพราะไมมีบัตร ในกรณีเชนนี้จะใหเขา
ทําอยางไร มีอยางเดียวถาเปนผูหญิงก็ตองขายบริการทางเพศ หรือบางทีตองหันไปขายยาบาเพราะ
ทางมันตัน  หลายคนที่ประกอบอาชีพสุจริตแลวอยูไมไดก็ตองทําอยางอื่นเลี้ยงปากทองไป(ตัวแทน
กลุมชาวเขา, เสวนาโตะกลม) 
  - สิทธิในการใชช่ือของชาวเขา ในการตั้งชื่อของชาวเขาเผากะเหรี่ยงตอนไปแจง
ช่ือที่อําเภอ ทางอําเภอบอกวาจะตองใชช่ือเปนภาษาไทยจะใชภาษากะเหรี่ยงไมได ในกรณีเชนนี้
ยอมไปละเมิดสิทธิในการใชช่ือของบุคคล ทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมสูญหายไปหมด แตหากเปนชื่อ
ฝร่ังจะมีการยอมรับอยางกวางขวางกรณีนี้จึงเปนการเลือกปฏิบัติอยางชัดเจน เพราะเรื่องนี้เปนสิทธิ
สวนบุคคลในการตั้งชื่อหากไมเปนกรณีที่ขัดตอกฎหมายบุคคลยอมมีสิทธิตั้งชื่อตามที่ตนประสงค
ได(ตัวแทนกลุมชาวเขา, เสวนาโตะกลม) 
  - การไมเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของชาวเขา เชน กรณีที่แมฮองสอน 
กะเหรี่ยงคอยาวกลายเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยว แตพวกเขามิไดเปนประโยชนและความสําคัญของ
ชาวเขาแตอยางใด การที่กะเหรี่ยงคอยาวทําเชนนี้ เขาไดเพียงแคขาวสารพอกิน ไมตองเลยไปฝง
พมา แตผูดําเนินการไดประโยชนมากมาย กรณีเชนนี้ชาวกะเหรี่ยงคอยาวก็เจ็บปวดใจเหมือนกัน 
หรือกรณีงานฤดูหนาวก็จะเอากะเหรี่ยงมานั่งใหคนอื่นดูชมเปรียบเสมือนสัตว โดยเรียกเงินจากผูชม
คนละ 20 บาท และบุคคลเหลานี้ก็ไมไดรับความคุมครองสวัสดิการอะไรจากรัฐเลย แตมีการใช
ประโยชนเต็มที่เพื่อธุรกิจ รัฐมองที่ธุรกิจอยางเดียวไมไดมองที่คุณคาของความเปนคนเลย (ตัวแทน
กลุมชาวเขา, เสวนาโตะกลม) 
  ข. แรงงานคนตางดาว 
  ปญหาของแรงงานคนตางดาว ซ่ึงเขามาในประเทศไทยนานแลวจํานวนมหาศาล 
แตเปนเรื่องมีความขัดแยงเมื่อ 10 ปที่ผานมา ป 2539 มีมติคณะรัฐมนตรียอมรับที่จะใหชาวตาง
ดาวที่มีพรมแดนติดประเทศไทยมาจดทะเบียนถูกตองเสมือนคนเขาเมืองถูกกฎหมาย โดยมติคณะ
รัฐมนตรีดังกลาวออกมาไดกําหนดเรื่องการทํางานของแรงงานตางดาววา 1. แรงงานตางดาวตอง
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ทํางานอาชีพกรรมกร 2. แรงงานตางดาวทํางานเฉพาะพื้นที่ที่จํากัดไว 3. ถาเปนหญิงตั้งครรภถา
ตั้งครรภใหสงกลับทันที หามตั้งครรภ เพื่อลดปญหาเรื่องเด็กที่จะเกิดมาไมมีสัญชาติ กรณีนี้เปนการ
เลือกปฏิบัติวาหญิงไมตองทํางาน ไมมีสิทธิสรางครอบครัว ไมมีสิทธิเจริญพันธุ และเปนการชี้นํา
ใหผูหญิงเหลานี้ไปทําแทง เพราะไมมีทางเลือก ไมพรอมที่จะกลับบานเพราะยังเก็บเงินไมได 

  - นอกจากนี้ แรงงานตางดาวทุกคนตองซื้อบัตรประกันสุขภาพ  แตตัดสิทธิ
ประโยชนเร่ืองการฝากครรภ การทําคลอด อนามัยแมและเด็ก ทางกระทรวงสาธารณสุขใหเหตุผล
วา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยแนะนํามาเพื่อทําใหคนกลุมนี้ไมมาใชบริการ 
  - การละเมิดสิทธิเด็กอันเกิดจากแรงงานตางดาว เชน กรณีพอแมชาวเขมรคลอด
ลูกแลวไมไดรับใบแจงเกิดจากโรงพยาบาล เพราะมีจดหมาย ว. 8 และว. 15 ไมใหรับแจงเกิด
หรือแจงยายคนตางดาว แตรับแจงตายได เมื่อคนเหลานี้จะกลับเขาประเทศเขมร เขาไมยินยอมให
เด็กเขาเพราะไมมั่นใจวาเปนคนไทยหรือคนเขมรเมื่อไมมีใบแจงเกิดปญหาที่ตามมาคือเด็กไปโรง
เรียนไมไดเพราะโรงเรียนไมกลาออกวุฒิบัตรให 
  - การคุมครองสิทธิแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงานไดจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารแรงงานตางดาวในชาติ(กบร.) ขึ้นกับสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดการเรื่องแรงงานตางดาว
โดยเฉพาะ แตเขาไมดูแลถึงสิทธิแรงงานตางดาว เพราะอางวาแรงงานไทยก็มากเกินกําลังที่มีอยูแลว
และมองวาแรงงานตางดาวมี สมช. มีตํารวจดูแลอยูแลว ดังนั้น ก็นาจะเปนการไดรับการคุมครองที่
เพียงพออยูแลว ซ่ึงในความเปนจริงตองมีการคุมครองสิทธิแรงงานที่เทาเทียมกันทั่วประเทศ 
กฎหมายก็เขียนชัดวาคนงานตางดาวตองไดรับคาแรงเทากับแรงงานไทย (ภิญโญ, เสวนาโตะ
กลม) 
 

3.2.3 ปญหาจากการใชและการตีความโดยองคกรของรัฐ 
 
การกระทําในรูปของ “คําสั่ง” ตาง ๆ ขององคกรที่อยูในฝายตุลาการ เชน คณะกรรมการ

ตุลาการ(ก.ต.) ก็ดี หรือ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) ก็ดี เชน กรณีคําสั่งของ 
ก.ต. ที่ไมรับสมัครผูสมัครสอบตําแหนงผูชวยผูพิพากษา(ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 
16/2544) หรือคําสั่งของก.ศป. ในเรื่องการสมัครสอบเปนตุลาการในศาลปกครอง กรณีเชนนี้
จะใหองคกรใดตรวจสอบ โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
            ก. กรณีของคําสั่งของ ก.ต. ซ่ึงยอมไมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง ทั้งนี้ ตาม
มาตรา 9 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคําสั่งทางปกครองที่ออกโดย 
ก.ต.ไมอยูในอํานาจการตรวจสอบของ ก.ต. จึงมีปญหาจะใหองคกรใดเปนผูมีอํานาจในการตรวจ
สอบ 
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            ข. กรณีของคําสั่งของ ก.ศป. ซ่ึงยอมอยูในอํานาจของศาลปกครองแตทั้งนี้มีปญหา
วา จะใหองคกรนั้น ๆ เองตรวจสอบคําสั่งที่เปนสวนหนึ่งขององคกรของตนจะเหมาะสมหรือไม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการอุทธรณไปยังศาลปกครองสูงสุด ความใกลชิดระหวางผูออกคํา
ส่ังกับผูตรวจสอบคําสั่งยิ่งมีความใกลชิดมากขึ้น 

 
3.2.4 ปญหาการใชและการตีความหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 29 ของศาลรัฐ

ธรรมนูญ 
 
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญเปนมาตราที่สําคัญอยางยิ่งในการใหหลักประกันสิทธิและเสรี

ภาพของประชาชน ซ่ึงตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพไว 
5 หลัก ดังนี้  

(1)การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะกระทําไดเฉพาะโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว(มาตรา 29 วรรค 1)  

(2) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพกระทําไดเทาที่จําเปนเทานั้น(มาตรา 29 วรรค 1)  
(3) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได  
(4) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองกระทําเปนกฎหมายที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป และ

ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง และ  
(5) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการ

ตรากฎหมายนั้นดวย  
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพดังกลาวจะมีผลในทางปฏิบัติก็ตอเมื่อ องคกรที่ใชและตีความ

หลักดังกลาวไดใชและตีความหลักดังกลาวตามเจตนารมณแหงความมุงหมายของหลักการ นั้น ๆ 
การใชและตีความหลักดังกลาวขางตนโดยไมสอดคลองกับความมุงหมายของหลักนั้น ๆ ในที่สุด
ยอมก็ใหเกิดผลกระทบตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพราะหลักการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดแบบเสรีนิยมนั้น สิทธิและเสรีภาพจะบรรลุความมุงหมายไดโดยการ
กําหนดใหองคกรตุลาการเปนองคกรที่มีความเปนกลางที่จะเขามาตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพ และโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรตุลาการ
ที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หากมีกรณีที่กลาวอางวา
กฎหมายนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยมิไดเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐ
ธรรมนูญกําหนดไว 



73

 

ในที่นี้จะขอยกคําวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับการตีความหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตาม
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ โดยขอยกคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาวิเคราะหในการทําหนาที่
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยองคกรตุลาการ ดังนี้ 

(1) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่มีปญหาวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรม  
นูญ (คําวินิจฉับของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 16/2545) ขอเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏวา มีผูสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ซ่ึงตามขั้นตอนการสมัครจะ
ตองมีการตรวจรางกายและจิตใจ คณะกรรมการแพทยไดตรวจและรายงานผลการตรวจรางกายและ
จิตใจวา ผูสมัครรายแรกเปนโปลิโอ สวนผูสมัครรายที่สองกระดูกสันหลังคดงอมากเดินเองได
เฉพาะใกล ๆ เนื่องจากเปนโปลิโอเมื่ออายุ 3 ป คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการในตําแหนงผูชวยผูพิพากษา พิจารณาเห็นวา ผูสมัคร
ทั้งสองรายมีรางกายไมเหมาะสมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2521 
มาตรา 27 (11) เห็นสมควรไมรับสมัคร ผูสมัครทั้งสองรายเห็นวา มาตรา 26 (10)-(11) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และมาตรา 27 
(11) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2543 ขัดแขงกับมาตรา 30 
ของรัฐธรรมนูญ โดยเสนอเรื่องเพื่อขอความเปนธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ผูตรวจ
การแผนดินของรัฐสภาเห็นวาบทบัญญัติมาตรา 26 (10) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และการกระทําของ ก.ต. และอนุกรรมการตรวจสอบคุณ
สมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกดังกลาวมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 30 
ของรัฐธรรมนูญจึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) คําวา “มีการ…ไมเหมาะสมที่จะเปนขา
ราชการตุลาการ” จะใชควบคูกับมาตรา 26 (11) ที่บัญญัติวา “เปนผูที่ผานการตรวจรางกาย
และจิตใจโดยคณะกรรมการแพทยจํานวนไมนอยกวาสามคน ซ่ึง ก.ต. กําหนด และ ก.ต. ได
พิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทยแลวเห็นสมควรรับสมัครได” บทบัญญัติของพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) เปนไปตาม
ความจําเปนและความเหมาะสมของฝายตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นวา เปนลักษณะตามขอยก
เวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29 ซ่ึงไมกระทบกระเทือน
ถึงสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจงและไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แตอยางใด 
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หากสรุปสาระสําคัญของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ไปเกี่ยวโยงกับการ

พิจารณาถึงหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 29 และมาตรา 30 ของรัฐ
ธรรมนูญ ดังนี้ 

ก. มาตรา 26 (10)1(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติ
ธรรม พ.ศ. 2543 ไมขัดกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญในหลักกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพ และหลักการบัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองเปนกฎหมายที่มี
ผลบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง 

ข. มาตรา 26 (10) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2543 ไมเปนการเลือกปฏิบัติตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแตอยางใด 

 
การใหเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัยดังกลาวเปนการใหเหตุผลที่ไมครอบคลุม

ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ และการใหเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญมิไดอธิบายในทางขอเท็จ
จริงใหเขากับขอกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา 29 หรือมาตรา 30 แตอยางใด โดยมีขอ
พิจารณาดังนี้ 

ก. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมิไดครอบคลุมหลักกฎหมายตามมาตรา 29 ของรัฐ
ธรรมนูญทั้งหมด หากพิจารณาหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตาม มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมี 
5 หลักดังที่ไดกลาวไวขางตน  ศาลรัฐธรรมนูญไดกลาวอางไวเพียง 3 หลัก คือ (1) หลักการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมาย (2) หลักกระทบสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได และ 
(3) กฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป แตหลักที่ศาลรัฐธรรมนูญมิ
ไดกลาวถึง คือหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จําเปน หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จํา
เปนเปนหลักที่มีความสําคัญในการตรวจสอบในเรื่องนี้ เพราะจากการตรวจสอบมาตรา 26 (10) 
ที่ใชคําวา “ มีกาย… ไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ” จะขัดกับมาตรา 30 โดยปริยาย 
เพราะกรณีนี้ยอมขึ้นอยูกับระดับความไมเหมาะสมของรางกาย ถาถึงขนาดวาไมสามารถทําหนาที่
ได กรณียอมเปนที่ชัดแจงวามีกายไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ กรณีนี้จึงไปสัมพันธกับ
                                                 
 1มาตรา 26  “ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรูหรือผูสมัครเขารับการคัดเลือกพิเศษ  เพื่อ
บรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตอง
หามดังตอไปนี้ 
 (10) ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสม
ประกอบ หรือมีจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการหรือเปนโรคที่ระบุไวในระเบียบของ ก.ต. 
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การจํากัดสิทธิเทาที่จําเปน โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมิไดมีการตรวจสอบวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดัง
กลาวเปนการจํากัดสิทธิเทาที่จําเปนหรือไม แตกลับไปมองวา มาตรา 26(10) เปนไปตามความ
จําเปนและเหมาะสมของฝายตุลาการ แตหลักที่จะตองพิจารณาคือกฎหมายไดใหอํานาจในการ
พิจารณาแก ก.ต.ในการพิจารณาความเหมาะสมดังกลาว แตไมมีกฎหมายใดใหอํานาจในการ
พิจารณาของ ก.ต. ใหขัดกับรัฐธรรมนูญ(มาตรา 29 และมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ) ดังนั้น 
เมื่อไมมีเกณฑแคไหนที่บอกวาในเรื่องปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมทางกายขัดตอมาตรา 29 
หรือมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงตองวางเกณฑในเรื่องดังกลาว เพื่อเปนกรอบ
ในการใชอํานาจของก.ต. เพื่อมิใหขัดกับรัฐธรรมนูญ แตการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มาตรา 
26 (10) เปนความจําเปนและความเหมาะสมของฝายตุลาการ จึงเทากับเปนการยืนยนัอาํนาจตาม
มาตรา 26 (10) และ (11) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลวเทากับชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ข. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไดกลาวอางมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญและใหเหตุผล
วา บทบัญญัติของมาตรา 26 (10) พระราชบัญญัติดังกลาวไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพ ศาลรัฐธรรมนูญยกแตขอกฎหมายโดยมิไดใหเหตุผลวา “สิทธิ” ในเรื่อง
อะไรที่มิไดถูกกระทบกระเทือนและที่กลาววา “ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรี
ภาพ” มีขอเท็จจริงและมีขอพิจารณาอยางไร  
 องคกรศาลรัฐธรรมนูญนั้นเปนองคกรที่ใชและตีความกฎหมาย การที่จะใชและตีความ
กฎหมายจะตองอาศัยขอเท็จจริงมาปรับเขากับขอกฎหมายและใหเหตุผลในทางกฎหมายวา กรณีขอ
เท็จจริงดังกลาวเปนไปตามหลักกฎหมายนั้น ๆ หรือไมอยางไร การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
มาตรา 26 (10) ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ ในเบื้องตนตองพิจารณากอนวาเปน
สิทธิในเรื่องใดหากจะกลาวโดยสรุปก็คือสิทธิในการเขาตําแหนงภาครัฐภายใตหลักความเสมอภาค
การที่บุคคลหนึ่งถูกหามมิใหสมัครสอบคัดเลือก เนื่องจากคุณสมบัติทางดานรางกายของบุคคลนั้น 
ยอมไปกระทบตอสิทธิในการเขาสูตําแหนงภาครัฐภายใตหลักความเสมอภาค แตการที่ศาลรัฐธรรม
นูญวินิจฉัยวา การจํากัดสิทธิดังกลาวไมเปนการกระทบกระเทือนสาระสําคญแหงสิทธิในการเขาสู
ตําแหนงภาครัฐ ศาลรัฐธรรมนูญจะตองใหเหตุผลวาไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิอยาง
ไร มิใชเปนแตเพียงการอางถอยคําของกฎหมาย เพราะการใชกฎหมายในลักษณะดังกลาวมิอาจจะ
ทําใหหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญเกิดผลในทางปฏิบัติแตอยางใด 
นอกจากนี้ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกลับไปยืนยันวาสิ่งเหลานี้ชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซ่ึงก็จะ
สงผลใหหลักการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไมมีผลบังคับในทางปฏิบัติ 

ค. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มาตรา 26 (10) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไมเปนการ
เลือกปฏิบัติตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญโดยศาลไดยกขอเท็จจริงมากลาวอางวา กาที่หนวยงาน
ใดจะรับบุคคลเขาทําหนาที่ในตําแหนงใดยอมตองพิจารณาถึงความรูความสามารถความเหมาะสม
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ที่จะปฏิบัติหนาที่นั้นดวย ซ่ึงการสมัครสอบคัดเลือกตําแหนงผูชวยผูพิพากษา นอกจากจะพิจารณา
ความรูความสามารถแลวยังตองพิจารณาสุขภาพของรางกายและจิตใจวามีความสมบูรณสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได และมีบุคลิกลักษณะที่ดีพอที่จะเปนผูพิพากษา ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีเกียรติโดย
ปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษามิใชเพียงแต
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในหองพิจารณาเทานั้น บางครั้งตองเดินทางไปนอกศาลปฏิบัติหนาที่ 
เชน เพื่อเดินเผชิญสืบ เพื่อสืบพยานที่มาศาลไมได การพิจารณาเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา จึงมีมาตรการที่แตกตางและเขม
งวดกวาการคัดเลือกบุคคลไปดํารงตําแหนงอื่นอยูบาง ที่กลาวมาเปนเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญที่
จะใหเหตุผลวาบทบัญญัติมาตรา 26 (10) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไมเปนการเลือกปฏิบัติ
ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญอยางไร 

หากพิจารณาเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้แลว พอจะสรุปเหตุผลในทางหลัก
กฎหมายไดวา ตําแหนงผูพิพากษาเปนตําแหนงที่แตกตางไปจากตําแหนงอื่นเปนตําแหนงที่มีเกียรติ
โดยปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยดังนั้น มาตรการที่แตกตางเขมงวดกวาการคัด
เลือกบุคคลไปดํารงตําแหนงอื่นอยูบางจึงมีเหตุมีผลที่จะปฏิบัติใหแตกตางได ยอมไมเปนการเลือก
ปฏิบัติตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนไปตามหลักที่วา “จะตองปฏิบัติตอบุคคลที่มีสาระ
สําคัญตางกันใหแตกตางกน” จากการใหเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญที่ใหเหตุผลวาตําแหนงผูชวยผู
พิพากษาแตกตางไปจากตําแหนงอื่นอยูบาง จึงสามารถนํามาสูการปฏิบัติที่แตกตางไดนั้น ประเด็น
สําคัญที่จะตองตรวจสอบคือความแตกตางที่ศาลรัฐธรรมนูญกลาวอางวาแตกตางนั้นเปนความแตก
ตางในสาระสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหแตกตางกันที่มีเหตุผลที่จะยอมรับไดหรือไม โดยศาล
ไดใหเหตุผลที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหแตกตางโดยกลาวถึงลักษณะงานของผูพิพากษาที่อาจจะตอง
ทําหนาที่นอกศาล เชน เพื่อเดินเผชิญสืบ เหตุผลแรกเปนเหตุผลในแงของกายภาพและอีกเหตุผล
หนึ่งผูพิพากษาเปนตําแหนงที่มีเกียรติโดยปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย เหตุผล
ทั้งสองประการจะถือวาเปนความแตกตางในสาระสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหแตกตางไดหรือ
ไม 
 จากเหตุผลแรกของศาลรัฐธรรมนูญใหเหตุผลในเรื่องของการทําภาระหนาที่ของผูพิพากษา
นั้น ซ่ึงโดยแทจริงแลวอาชีพทุกอาชีพหนวยงานที่รับสมัครสามารถใชเหตุผลในเรื่องความบกพรอง
ทางรางกายที่ถึงขนาดวาบุคคลนั้นไมสามารถทําภาระหนาที่นั้น ๆ ได หนวยงานยอมมีสิทธิปฏิเสธ
ไดอยูแลว ปญหาที่ตองพิจารณาในรายละเอียดแคไหนเพียงใดที่เปนความบกพรองทางกายที่ถึง
ขนาดวาไมสามารถทําหนาที่ได  ดังนั้น เหตุผลจากความบกพรองทางรางกายถึงขนาดไมสามารถ
ทําหนาที่ไดยอมเปนเหตุผลทั่วไปที่หนวยยอมนํามาใชเปนเหตุผลในการปฏิเสธไดอยูแลว เหตุผล
ดังกลาวจึงไมใชเหตุผลพิเศษที่จะนํามาอางไดเฉพาะตําแหนงผูชวยผูพิพากษาเทานั้น แตปญหาคือ
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บกพรองแคไหนเพียงใดจึงเปนเหตุผลของการปฏิเสธ หากมีการปฏิเสธเพราะความบกพรองทาง
กายโดยมิไดพิจารณาวาถึงขนาดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได การปฏิเสธดังกลาวอาจเปนการเลือก
ปฏิบัติอันไมเปนธรรมตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญได ดังนั้น การจะพิจารณาวาเปนการเลือก
ปฏิบัติหรือไม ทายที่สุดจะตองมีการวางหลักความบกพรองทางกาย แคไหนเพียงที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติใหแตกตางได เพราะมิใชความบกพรองทางกายทุกกรณีที่อาจอางเหตุผลของการเลือกปฏิบัติ 
มีเฉพาะความบกพรองทางกายในกลุมหนึ่งเทานั้นที่อาจจะถูกปฏิบัติใหแตกตางได และความบก
พรองทางกายในกลุมนั้นจะตองมีลักษณะเชนใด และนี่คือความตองการในการอธิบายในทาง
กฎหมายโดยคําวินิจฉัยของศาล มิใชเพียงการกลาวอางถอยคําในรัฐธรรมนูญแลวนําไปสูขอสรุปวา
ไมเลือกปฏิบัติตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแตที่สําคัญกวาคืออะไรเปนเกณฑที่จะบอกวาเลือก
ปฏิบัติหรือไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงยังคนหาไมพบจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
3.3 ความจาํเปนตองมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดตามมาตรา 30 ของรฐัธรรมนูญ
หรือไม 
 
 เนื่องจากมีความพยายามในการยกรางกฎหมาย เพื่อดูแลการเลือกปฏิบัติรวมทั้งกําหนดให
มีกลไกในการเขามาดูแล เหตุผลในการยกรางกฎหมายดังกลาว มิไดมีผลมาจากบทบัญญัติของรัฐ
ธรรมนูญแตอยางใด แตมีเหตุผลเนื่องจากในวาระครบรอบ 50 ปของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน จึงไดมีความพยายามเพื่อที่จะยกรางกฎหมายดังกลาวขึ้นมา ปญหาวามาตรา 30 ของรัฐ
ธรรมนูญจําเปนที่จะตองมีกฎหมายมากําหนดรายละเอียด เพื่อใหการบรรลุวัตถุประสงคของรัฐ
ธรรมนูญ โดยกําหนดใหมีกลไกเขามาดูแลเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะหรือไม จากการตรวจสอบ
ในเบื้องตนมีแนวคิด 2 แนวคิด 
 แนวคิดแรก เห็นวา มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญตั้งใจที่จะใหใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ไดโดยตรง โดยไมตองไปออกกฎหมายกําหนดรายละเอียดแตอยางใดทั้งนี้ เพราะมาตรา 30 มิได
บอกวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หากไปออกกฎหมายกําหนดรายละเอียดก็อาจจะยิ่งตีความ
หมายในทางแคบลง อาจจะทําใหกฎหมายใชไมไดเลยก็ได ดังนั้น การตอสูเพื่อมิใหมีการเลือก
ปฏิบัติจึงอาศัยบทบัญญัติของมาตรา 30 โดยตรงไมจําเปนตองออกกฎหมายกําหนดรายละเอียดแต
อยางใด 
 แนวคิดที่สอง เห็นควรใหมีการออกกฎหมายเรื่องการหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อ
ทําใหหลักการตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ  โดยกฎหมายดังกลาวจะตอง
กําหนดใหมีองคกรที่เขามาคุมครองดูแลเรื่องการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดมาตรการในทางลง
โทษตอผูที่กระทําการในการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  ทั้งนี้ ก็เพื่อใหมีการตระหนักในปญหา
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ดังกลาว มิฉะนั้นแลวจะทําใหหลักความเสมอภาคก็ดี หลักขอหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมสูงก็จะถูกใชภายใตดุลพินิจของ
รัฐโดยไมสามารถจะวางเกณฑไดวา แคไหนเพียงใดเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือเปน
กรณีที่ขัดกับหลักความเสมอภาค 

 
3.4บทสรุป 
 
 จากการศึกษาถึงปญหาในทางปฏิบัติของการใชหลักความเสมอภาคตามมาตรา 30 ของรัฐ
ธรรมนูญแลว อาจสรุปไดวาปญหาเรื่องความเสมอภาคในสังคมไทยเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคม
ไทย เพราะโดยพื้นฐานทางสังคมไทยเปนสังคมแบบอุปถัมภ ซ่ึงในบางบริบทมีความขัดแยงกับ
หลักความเสมอภาค แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาภายในขอบเขตของกฎหมายแลว อาจสรุป
ปญหาของหลักความเสมอภาคได 3 ประการ ดังนี้ 
 ก. ถึงแมหลักความเสมอภาคจะมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนับตั้งแต พ.ศ. 2475 แต
การใชหลักนี้ในทางปฏิบัติคอนขางนอย โดยเฉพาะองคกรที่วินิจฉัยเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคนํา
หลักดังกลาวไปใชคอนขางนอย จึงทําใหไมสามารถพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคได 
กลาวคือในทางปฏิบัติจะตองสามารถอธิบายไดวาขัดหรือไมขัดกับหลักความเสมอภาคมีเกณฑใน
การพิจารณาอยางไร และอะไรเปนเกณฑในการพิจารณานี่เองที่สังคมไทยยังไมคอยมีประสบการณ
ในการใชหลักดังกลาว 
 ข. บุคคลที่ดอยโอกาสทางสังคมมักเปนผูไดรับการปฏิบัติที่ไมเสมอภาค หากเปรียบเทียบ
กับผูที่มีโอกาสทางสังคม จากการศึกษาปญหาของกลุมตาง ๆ เชน คนตางดาว ผูติดเชื้อเอดส  บุคคล
พิการ ชาวเขา แรงงานตางดาว เปนตน บุคคลเหลานี้มักจะถูกเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐ เนื่อง
จากยังไมมีกลไกในการคุมครองสิทธิของบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอ 
 ค. ปญหาการใชและการตีความขององคกรควบคุมตรวจสอบ เชน กรณีของศาลรัฐธรรม
นูญที่มีบทบาทสําคัญในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยังมีทัศนะที่ไมเอื้อตอการทําให
หลักความเสมอภาคมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติมากนัก สภาพการณเชนนี้ อาจเปนสภาพการณของ
การมองหลักความเสมอภาคตามประสบการณความเคยชินของตน แตมิไดมองหลักความเสมอภาค
ในมิติที่ควรจะเปน ดวยเหตุนี้เอง จึงมีคํากลาวที่วา  “ หากเรายอมรับวาประเพณีวัฒนธรรมสอด
คลองกับหลักเสมอภาคทั้งหมด หลักความเสมอภาคยอมไมมีที่อ่ืนในสังคมนั้น ๆ ” 
 



บทที่ 4 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

  
ความเบื้องตน 
 
 สิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนการกําหนดหลักการเพื่อ
ปองกันและควบคุมการใชอํานาจของรัฐและเปนหลักประกันใหกับการมีชีวิตและความมั่นคงใน
ชีวิตและรางกายของประชาชนอันเปนพืน้ฐานสําคัญของหลักนิติธรรม เพราะการใชอํานาจของเจา
หนาที่ของรัฐในการจับกุม การสอบสวน การคุมขัง รวมทั้งการพิจารณาตัดสินคดีอาจจะจํากัดหรือ
การทําลายสิทธิในชีวิตและรางกายของประชาชนได รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
จึงไดรับรองสิทธิเสรีภาพเกีย่วกับเรื่องนี้ไวหลายมาตรา เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบและควบ
คุมการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐตอไป ซ่ึงในการศกึษาครั้งนี้จะศกึษาในเรื่องเหลานี้ คือ สิทธิ
เสรีภาพในชวีติและรางกายกับการลงโทษประหารชีวิต หลักขอสันนิษฐานในคดีอาญาและการ
ปฏิบัติตอบุคคลที่ยังไมเปนผูกระทําความผดิ สิทธิที่จะไมถูกจับกุมคุมขังโดยพลการ สิทธิที่จะไม
ถูกคนในที่รโหฐานโดยพลการ สิทธิของพยานในคดีอาญา และสิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดี
อาญา 
 

4.1การลงโทษประหารชวีิต 
 

การใชมาตรการการลงโทษแกบุคคลใดตามกฎหมายเปนไปเพื่อจํากดัขอบเขตของพฤติ
กรรมของบุคคล ซ่ึงอาจมีผลเปนการยับยั้งมิใหมกีารกระทําผิดซ้ําเกดิขึ้นอีกหรือเพื่อแกไขเยยีวยาผู
กระทําผิดใหกลับคืนสูสังคมในภาวะปกติ แตการลงโทษดวยการประหารชีวิตเปนวิธีการที่สามารถ
กําจัดบุคคลนัน้ออกจากสังคมอยางถาวร การประหารชวีิตมักกลายเปนที่ถกเถียงกนัอยูเสมอ นั่นก็
เพราะการประหารชีวิตกระทบตอสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายอยางราย
แรง ซ่ึงเปนหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย 
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4.1.1หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 

รัฐธรรมนูญมาตรา 311ไดรับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ซ่ึงเปนสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง เปนการหามใชอํานาจรัฐเขาไปแทรกแซงลวงละเมิดสิทธิเสรี
ภาพของบุคคลดวยการการทรมาน ทารุณกรรมหรือลงโทษดวยวิธีการทารุณโหดรายหรือไร
มนุษยธรรม ซ่ึงมีการถกเถียงกันมากวาการลงโทษประหารชีวิตเปนการลงโทษที่ทารุณโหดราย
หรือไม อยางไรก็ตามสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมิไดมีความเห็นเปนที่ยุติ โดย สมาชิกสภารางรัฐ
ธรรมนูญ(สสร.)ยังคงเห็นวาสังคมไทยเมื่อมองโดยภาพรวมแลวยังคงมีความจําเปนตองคงโทษ
ประหารชีวิตไวเพื่อตอบโตอาชญากรรมรุนแรง หากยกเลิกไปแลวเกรงวากฎหมายจะไมเปนที่ยํา
เกรงแกเหลาอาชญากรซึ่งอาจสงผลรายแรงตามมา โดยขอเท็จจริงในทางปฏิบัติของกระบวนการยุติ
ธรรมไทยก็มิไดใชโทษประหารกันอยางพร่ําเพรื่อ แตมีขั้นตอนมากมายกวาจะไปถึงขั้นที่ตอง
ประหารชีวิตกันจริง ๆ การยกเลิกโทษประหารจึงตองมีการศึกษาเตรียมการอยางมีขั้นตอน นอก
จากนั้นยังเปนโอกาสดีที่จะไดมีการปรับเปลี่ยนระบบราชทัณฑหรือกระบวนการยุติธรรมในการลง
โทษประหารมิใหใชวิธีการที่ทารุนโหดราย ดังนั้นเพื่อใหการลงโทษประหารชีวิตยังสามารถกระทํา
ไดตอไปจึงตองบัญญัติใหชัดเจนวาการประหารชีวิตมิใชเปนลงโทษที่ทารุนโหดราย(รายงานการ
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 15 (เปนพิเศษ) ,2540 :1-40) 

 
4.1.2แนวความคิดและสภาพปญหาการลงโทษประหารชีวิต 
 

 แมสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายเปนสิทธิที่ติดตัวปจเจกบุคคลมาตั้งแตเกิด เปนสิทธิของ
ปจเจกบุคคลที่มีอยูในสภาวะธรรมชาติ ไมอาจถูกพรากไปจากบุคคลได และเปนรากฐานสําคัญของ 
“ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ” (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543 : 87) แตในกฎหมายไทยนับแตอดีตมาจน

                                                           
1 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

มาตรา 31 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แต

การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม
ตามความในวรรคนี้ 

การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํา
มิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
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ปจจุบันยังคงมีบทบัญญัติที่ใหประหารชีวิตบุคคลที่กระทําความผิดอาญารายแรงได รวมทั้งรัฐธรรม
นูญ มาตรา 31 วรรคหนึ่งดวย ดังที่กลาวมาแลว  
 
  4.1.2.1ความมุงหมายและผลของการลงโทษ (ประธาน วัฒนวาณิชย, 2541 :15-
19) 
 
  ความมุงหมายในการลงโทษมีไดหลายประการซึ่งอาจขัดแยังกันหรือสนับสนุนซึ่ง
กันและกันก็ได และมีผลตอผูกระทําผิดอยางใดอยางหนึ่ง แตการลงโทษไมควรมีจุดมุงหมายในการ
แกแคนทดแทนผูกระทําผิดแตเพียงอยางเดียว ระบบการลงโทษจึงควรมีจุดมุงหมายและความคาด
หวังดังนี้ 
  1. เพื่อคุมครองผูกระทําผิดและผูตองสงสัยวากระทําผิด ไมใหถูกแกแคนจากผูเสีย
หาย แตการลงโทษโดยกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมกับความผิด(Culpability) จะเปนการทด
แทนความผิดหรือแกแคน(Retributive Justification)ในสิ่งที่ผูกระทําผิดไดกระทําลงไป หากปลอย
ใหผูเสียหายและผูกระทําผิดแกแคนกันเองยอมกอใหเกิดปญหากับสังคม 
  2. การยับยั้งหรือขมขู(Utilitarian or Reductive Justification) การลงโทษรุนแรง
มีผลในการปองกันอาชญากรรม(Deterence) และยับยั้งการกระทําความผิดที่กฎหมายหาม ซ่ึงเปน
การยับยั้งผูที่กระทําความผิดมิใหกระทําความผิดซ้ําอีก ยับยั้งมิใหเกิดการเอาเยี่ยงอยาง ชวยแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดเปนการใหการศึกษาแกสาธารณชนใหตระหนักถึงการกระทําความผิดและมีความ
ระมัดระวังอันเปนการชวยลดปญหาอาชญากรรม และเปนการแยกผูกระทําความผิดออกจากสังคม
เพื่อคุมครองสังคมหรือผูที่อาจตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 
  3. การลงโทษแสดงใหเห็นวาสังคมไมยอมรับและประณามการกระทําความ
ผิด(Expressive or Denunciatory Justification) เปนการแสดงใหเห็นวาสังคมไมยอมรับและ
ประณามการกระทําความผิดขึ้น 
  4. การแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด(Reformation and Rehabilitation) เปนการ
ชวยแกไขฟนฟูบําบัดรักษาทั้งทางกายและจิตใจ ตลอดจนปรับปรุงบุคลิกภาพ(Modification) เพื่อ
ใหสามารถกลับมาเปนพลเมืองดีของสังคมเมื่อพนโทษ ระบบการลงโทษควรมีประสิทธิภาพในการ
ทําใหผูกระทําผิดสํานึกผิดโดยไดรับความทุกขจากการกระทําของตนเองโดยไมจําเปนตองใชวิธีแก
แคนอยางรุนแรงหรือไรมนุษยธรรม 
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  5.ระบบการลงโทษตองไมกอใหเกิดความทุกขทรมานตอผูกระทําความผิดหรือ
บุคคลอื่นอยางไรมนุษยธรรมหรือเกินความจําเปน แตก็ตองเหมาะสมเพียงพอที่จะบรรลุเปาหมาย
ของการลงโทษนั้น 

ในระบบของสหประชาชาติโดยเฉพาะในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน2ก็เพียงแต
ระบุวา การลงโทษที่เปนการทารุณโหดรายกระทํามิได แตไมไดบอกวาโทษประหารชีวิตขัดตอ
สิทธิมนุษยชน(กิตติพงษ  กิตยารักษ, 2545 : สัมภาษณ)  ในกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง3ก็มีการเขียนไวเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตแตไมไดระบุวาเปนการหาม เพียงแตวา
พยายามที่จะกําหนดกรอบวาใหทําไดเฉพาะความผิดบางประเภท รวมท้ังตองมีการกําหนดมาตร
การตาง ๆ ที่เปนการใหแนใจวา การที่นํามาสูการลงโทษประหารชีวิตนั้นไมผิดพลาด(กิตติพงษ กิต
ยารักษ 2540 : 80) และในกติกาฉบับเดียวกันนี้ในพิธีสารเลือกรับฉบับที่สอง(Second Optional 
Protocal to the international Covenant of Civil and political Rights) ไดเปดโอกาสใหประเทศ

                                                           
2 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน(ไพโรจน พลเพชร และคณะ 2540 : 4) 

ขอ 3.บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิต ในเสรีธรรมและในความมั่นคงแหงรางกาย 
ขอ 5.บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑซึ่งทารุณโหดรายไรมนุษยธรรมหรือ

หยามเกียรติมิได 
3 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (อางแลว : 23-24) 

ขอ 6. 1) มนุษยทุกคนมีสิทธิโดยธรรมชาติในการดํารงชีวิต สิทธินี้ยอมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายไมมีบุคคลใดสามารถลวงชีวิตใครได 

2) ในประเทศซึ่งยังมิไดยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตยอมกระทําได
เฉพาะคดีอุกฉกรรจที่สุดตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะกระทําผิดและตองไมขัดตอบทบัญญัติในกติกา
ฉบับนี้ และอนุสัญญาวาดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทําลายลางเผาพันธุ โทษเชนวานี้
จะลงไดก็โดยคําพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลที่มีอํานาจ 

  3) … 
 4) บุคคลใดที่ตองคําพิพากษาใหประหารชีวิต ยอมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหยอนผอนโทษ

ตามคําพิพากษา การนิรโทษกรรม การใหอภัย หรือการลดหยอนผอนโทษจากคําพิพากษาใหประหารชีวิต พึงมีได
ทุกกรณี 
  5) จะไมมีการพิจารณาใหประหารชีวิตในคดีอาชญากรรมที่กระทําโดยบุคคลผูมีอายุตํ่ากวา 18 
ป และจะลงโทษนี้ตอหญิงมีครรภมิได 
  6) จะยกขอนี้ขึ้นเปนเหตุเพื่อเหนี่ยวรั้งหรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวิตในรัฐภาคีใด
แหงกติกาฉบับนี้มิได 
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สมาชิกยกเลิกโทษประหารดวยการรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับนี้ (ไพโรจน พลเพชร และคณะ 
2540 : อางแลว 73-75 )  ซ่ึงขึ้นอยูกับพัฒนาการประชาธิปไตยของแตละประเทศ 
 นอกจากนั้นสหประชาชาติยังไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตอผูถูกลงโทษประหารชีวิต 
(Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Facing the Death Panalty) เพื่ อให
ประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้ (อรรถสิทธิ์  ทองแสง, 2543 :41-42) 
 1.ประเทศซึ่งยังมิไดมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต การประหารชีวิตอาจกระทําไดแตเพียง
เฉพาะอาชญากรรมที่รุนแรงที่สุดเทานั้น แตไมควรนําโทษประหารชีวิตไปใชกับการกระทําความ
ผิดที่ไดกระทําลงไปโดยขาดเจตนา แมวาผลของการกระทํานั้นจะเปนอาชญากรรมที่รุนแรงก็ตาม 
 2.จะลงโทษประหารชีวิตไดเฉพาะมีบทบัญญัติของกฎหมาย ขณะกระทําความผิดกําหนด
วาการกระทํานั้นมีโทษประหารชีวิตเทานั้น หากมีบทบัญญัติของกฎหมายภายหลังตอมากําหนด
โทษการกระทํานั้นมีโทษสถานเบากวาก็ใหนําโทษที่เบากวามาใช 
 3.โทษประหารชีวิตไมควรใชกับบุคคลที่อายุต่ํากวา 18 ป ในขณะกระทําความผิด หรือ
หญิงมีครรภหรือเพิ่งคลอดบุตร หรือบุคคลวิกลจริต 
 4.จะตองปรากกฎหลักฐานอยางชัดเจนวาบุคคลนั้นกระทําผิดจริงโดยไมมีขอโตแยงจึง
สามารถใชโทษประหารชีวิตได 
 5.กอนจะมีการลงโทษประหารชีวิตจําเลยตองผานการพิจารณาตามขั้นตอนของศาลและ
จําเลยมีสิทธิตอสูตามกระบวนการทางศาล ทั้งนี้เพื่อผดุงไวซ่ึงความยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 6.บุคคลใดก็ตามตองคําพิพากษาของศาลใหลงโทษประหารชีวิต มีสิทธิที่จะอุทธรณตอ
ศาลสูง และศาลสูงจะตองรับคําอุทธรณนั้นไวพิจารณา 
 7.บุคคลใดก็ตามตองคําพิพากษาของศาลใหลงโทษประหารชีวิต มีสิทธิรองขออภัยโทษ
หรือลดโทษ ซ่ึงการอภัยโทษหรือการขอลดโทษในคํารองขอดังกลาวเปนเหตุควรแกการปราณี 
 8.จะไมมีการดําเนินการประหารชีวิตในระหวางที่มีการอุทธรณ หรืออยูในระหวางขออภัย
โทษหรือการขอลดโทษ 
 9.การประหารชีวิตควรใชวิธีการที่มีความรุนแรงนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
 
  4.1.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 
 
  ก.แนวความคิดและเหตุผลของฝายสนับสนุนใหคงไวซ่ึงโทษประหารชีวิต 
(ประเสริฐ  เมฆมณี,  2525 : 20-33) 
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  (1)การลงโทษประหารชีวิตเปนการดํารงไวซ่ึงระบบอาญายุติธรรม (Protection 
of System of Criminal Justice) เนื่องจากโทษประหารชีวิตเปนโทษที่รายแรงที่สุดที่ผูกระทําผิด
หวาดหวั่นเกรงกลัวมากที่สุด จึงสามารถใชเปนเครื่องมือตอรองจูงใจใหผูกระทําผิดยอมรับสารภาพ
ผิด เพื่อจะไดรับการลดหยอนผอนโทษ  (Plea Bargaining) หากผูตองหรือจําเลยใหการเปน
ประโยชนตอการดําเนินคดีหรือเอื้ออํานวยตอการแสวงหาขอเท็จจริงของเจาหนาที่ ซ่ีงสอดคลอง
กับหลักทฤษฎีตอรองเพื่อความยุติธรรม(The Bargaining Theory of Justice) การลงโทษประหาร
ชีวิตจึงเปนรูปแบบการบังคับใชเผ่ือเลือก(Selective Enforcement) ที่เหมาะกับสภาพความจําเปน
สอดคลองกับแนวคิดของนักอาชญวิทยาที่ตองคํานึงถึงลักษณะความรุนแรงและประเภทแหงการ
กระทําผิดประกอบกันไป 
  (2)การลงโทษประหารชีวิตเปนการยับยั้งการกระทําผิดอยางเด็ดขาด(Capital 
Punishment is a Uniquen Deterrent) โทษประหารชีวิตสามารถยับยั้งผูอ่ืนใหเกรงกลัวตอโทษ
ทัณฑและเปนการขมขวัญผูกระทําผิดยิ่งกวาการลงโทษอยางอื่น ซ่ึงปรากฎเปนหลักฐานทั้งในทาง
ขอเท็จจริงและในทางทฤษฎีจิตวิทยา นอกจากนั้นโทษประหารชีวิตยังมีสวนยับยั้งการกออาชญา
กรรมรุนแรงไดอยางมีประสิทธิผล 
  (3)การลงโทษประหารชิวิตเปนการตอบแทนแกแคน(Retribution) ที่สมดุลกับการ
กระทําผิดที่เกิดขึ้น สอดคลองกับหลักปรัชญาและวัตถุประสงคแหงการลงโทษ เชน ความรับผิด
ฐานประทุษรายตอชีวิตผูอ่ืนยอมเปนการชอบธรรมที่จะตองถูกลงโทษประหารชีวิตใหตายตกไป
ตามกัน หรือโดยกฎแหงการแกแคนในลักษณะชีวิตตอชีวิต(Life for Life) ซ่ึงสอดคลองกับหลักสัญ
ชาตญาณแกแคนดั้งเดิมของมนุษยและไดสัดสวนกับความผิดที่เกิดขึ้น(Punishment to fit the 
Crime) 
  (4)การลงโทษประหารชีวิตเปนการปองกันสังคมอยางถาวร(The Protection of 
Society) เนื่องจากอาชญากรถูกกําจัดออกจากสังคมอยางถาวรเด็ดขาด หมดโอกาสที่จะกระทําผิด
ซํ้าสองอีก เปนวิธีการเด็ดขาดที่จะขจัดอาชญากรรายแรงบางประเภทที่ไมสามารถแกไขใหกลับดีดัง
เดิมได(The Irredeemability of Certain Offenders) เปนผูมีลักษณะเปนมารรายตอสังคม(Social 
Monster) 
  (5)การลงโทษประหารชีวิตเปนการตอบสนองตอมติมหาชน(Public Opinion) 
เนื่องมหาชนเชื่อวาการลงโทษประหารชีวิตเปนมาตรการที่มีประสิทธิผลตอการปองกันอาชญา
กรรมและเปนเครื่องมือของรัฐที่จะสนองตอบทดแทนการแกแคนโดยสวนบุคคล(Private 
Vengeance) และเปนสิ่งจําเปนตอการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
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  (6)การลงโทษประหารชีวิตตองคํานึงถึงลักษณะความรุนแรงของอาชญากรรมใน
สังคมที่เปล่ียนแปลง ปจจุบันอาชญากรรมรายแรงไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามภาวะความเสื่อมโทรม
ของสังคม เปนผลใหสังคมมีปฏิกิริยาในทางโตตอบรุนแรงตออาชญากรรมมากยิ่งขึ้น และมีความ
เชื่อวาการลงโทษประหารชีวิตยังเปนมาตรการเด็ดขาด จําเปนตอการปองกันปราบปรามอาชญา
กรรมที่ไมอาจจะยกเลิกได อีกทั้งสังคมจะตองเสี่ยงภัยตออาชญากรรมจนไมอาจคาดคะเนไดหากยก
เลิกโทษประหารชีวิตไปแลว 
 นอกจากเหตุผลดังกลาวขางตน การประหารชีวิตก็ยังมีสวนชวยแบงเบาภาระงบประมาณ
แผนดินและผอนคลายความตึงเครียดของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ตองควบคุมผูกระทํา
ผิดและการประหารชีวิตก็มิไดกระทําอยางพร่ําเพรื่อ แตเปนการใชเฉพาะกรณีความผิดรายแรงเทา
นั้น 
  ข.แนวความคิดและเหตุผลของฝายคัดคานการลงโทษประหารชีวิต 
  (1)การลงโทษประหารชีวิตเปนผลกระทบตอการบริหารงานกระบวนการยุติ
ธรรม(Impact of the Death Penalty of the Administration of Justice)หลักการพื้นฐานของ
ระบบอาญายุติธรรมเปนการปฏิบัติหนาที่เพื่อผดุงไวซ่ึงความยุติธรรมและศีลธรรมอันดีในสังคม จึง
เปนการไมชอบธรรมอยางยิ่งที่รัฐจะใชอํานาจทางกฎหมายประหารชีวิตประชาชนของรัฐ ซ่ึงเปน
โทษที่รุนแรงโหดรายสงผลใหประชาชนมีความเสื่อมโทรมทางจิตใจ เปนการไมคุมคากับการที่
ประชาชนตองสูญเสียคุณคาแหงการมีชีวิตอยูเพื่อแลกกับการประหยัดงบประมาณ นอกจากนั้นรัฐ
ยังมีทางเลือกที่จะใชมาตรการการลงโทษรูปแบบอื่นเพื่อชดเชยความผิดที่เกิดขึ้น เชน การจําคุก
ตลอดชีวิต เปนตน(อางแลว, หนาเดียวกัน) 
  (2)การลงโทษประหารชีวิตมิไดยังยั้งอาชญากรรมเสมอไป เนื่องจากการประหาร
ชีวิตปจจุบันกระทําปกปดไมเปดเผยตอสาธารณชน และวิธีการประหารก็ลดความเจ็บปวดลงจาก
เดิมจึงไมอาจหวังผลตอความหวาดกลัวและยับยั้งการกออาชญากรรมได และผูกระทําผิดสวนมาก
ไมทราบวาสิ่งที่ตนไดกระทํานั้นมีโทษรายแรงเชนใดและผูกระทําผิดสวนใหญเชื่อวาตนจะรอดพน
จากการถูกจับกุมดําเนินคดีได(ธงทอง  จันทรางศุ, 2545 : สัมภาษณ) นอกจากนั้นยังมีเหตุจูงใจ
อยางอื่นที่กอใหเกิดอาชญากรรมมากกวาความไมเกรงกลัวตอโทษทัณฑ เชน สภาพแวดลอมหรือ
ความกดดันทางอารมณ เปนตน ดังนั้นไมวาจะมีการประหารชีวิตมากนอยเพียงใดก็แทบไมมีผลใน
การแกปญหาอะไรเลย เปนแตเพียงทําใหสังคมรูสึกสบายใจวาคนรายไดถูกทํารายไปแลว รูสึกอบ
อุนขึ้น แตมูลเหตุของสังคมที่เปนตัวสรางคนรายประเภทนั้นยังอยู โทษประหารชีวิตจึงไมไดแก
ปญหาอะไร(จรัญ  ภักดีธนากุล อางใน กิตติพงษ กิตยารักษ, 2540 :79) 
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  (3)การลงโทษประหารชีวิตเปนผลกระทบตอปรัชญาการแกไขอาชญากร(Impact 
of the Death Panalty on Correction Philosophy) เปนวิธีการกําจัดผูกระทําผิดออกจากสังคม
อยางเด็ดขาดถาวร นับเปนการตัดโอกาสแหงการแกไขปรับปรุงจิตใจผูกระทําผิดอยางสิ้น
เชิง(Reformation or Rehabilitation) ซ่ึงขัดกับวัตถุประสงคของการลงโทษที่มุงแกไขผูกระทําผิด
เปนรายบุคคลและปองกันสังคม(ประเสริฐ เมฆมณี, 2525 : อางแลว หนาเดียวกัน) 
  (4)มติมหาชนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการสํารวจ
ประชามติ เชน คานิยมทางสังคม วัฒนธรรม จํานวนประชากร ภาพอาชญากรรมในภาวะของสังคม
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซ่ึงตองคํานึงถึงดวย นอกจากนั้นมติมหาชนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเปนการ
สํารวจในลักษณะกวาง ๆ เพื่อประโยชนในการบริหารงานยุติธรรมและการศึกษาอาชญวิทยาโดย
เฉพาะ จึงไมอาจยืนยันไดวามติมหาชนมีความเห็นสนับสนุนหรือคัดคานโทษประหารชีวิต และ
จากการวิจัยในสหรัฐอเมริกาในป 1978 พบวา 62 % เห็นดวยกับโทษประหารชีวิต 27 % ไมเห็น
ดวย 11 % ไมตัดสินใจ โดยประชากรสวนใหญเห็นวาเพื่อเปนการยับยั้งหรือขมขู แตในขณะที่บาง
กลุมเห็นวาแมจะไมมีผลในการยับยั้งหรือขมขูก็ยังสนับสนุน ซ่ึงเปนการสะทอนแนวคิดในการแก
แคนมากกวายับยั้งขมขู (อรรถสิทธิ์ ทองแสง, 2543 : อางแลว 41) ซ่ึงสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่
ผูวิจัยไดสัมภาษณสวนใหญแมจะเห็นวาไมมีผลตอการยับยั้งอาชญากรรมรายแรง แตก็ยังสนับสนุน
ใหมีโทษประหารชีวิตตอไป อีกประการที่สําคัญและไมอาจมองขามไดคือบอยครั้งที่สังคมไทยถูกชี้
นําโดยสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมรายแรงสะเทือนขวัญประชา
ชน สงผลตอความรูสึกของประชาชนที่อยากลงโทษผูกระทําผิดเพื่อเปนการแกแคนและปองกัน
สังคมจากอาชญากรเหลานั้น ดังนั้นมติมหาชนจึงอาจเปนเพียงภาพสะทอนทางอารมณของคนใน
สังคมในขณะนั้นหรือเปนเพียงการแสดงออกถึงภาวะที่ขาดสติของคนในสังคมชั่วขณะหนึ่งเทานั้น 
จึงมิไดหมายความวาสิ่งที่สังคมตองการในขณะนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเสมอไป 
  (5)การลงโทษประหารชีวิตเปนปฏิกิริยาตอความเจริญของอารยธรรม (ประเสริฐ 
เมฆมณี, 2525 : อางแลว หนาเดียวกัน)โทษประหารชีวิตเปนการลงโทษที่ทารุณโหดราย ไร
มนุษยธรรม เปนปฏิปกษตอศีลธรรม และอรรถประโยชนของสังคม กลายเปนแบบอยางการกระทํา
ที่ทารุณโหดรายและจูงใจใหเกิดอาชญากรรมรุนแรงยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในความเชื่อทางศาสนา
หลายศาสนาเชื่อวามนุษยไมไดเปนเจาของชีวิตจึงไมมีสิทธิทําลายชีวิตใครทั้งสิ้น ดังนั้นการลงโทษ
ประหารชีวิตตองคํานึงถึงอารยธรรมและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการในสังคมดวย 
  (6)ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม(Justice Miscarriage) ความผิดพลาด
ในกระบวนการยุติธรรมเปนอีกเหตุผลสําคัญที่มีการกลาวถึงกันมากในระยะหลัง เนื่องจากหากเกิด
ความผิดพลาดขึ้นแลวก็ไมสามารถที่จะแกไขไดเนื่องจากบุคคลผูถูกประหารไดเสียชีวิตไปแลว 
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โดยเฉพาะในประเทศไทยที่นาเปนหวงมากที่สุด เพราะกระบวนการตาง ๆ ยังไมมีการตรวจสอบ
ถวงดุลที่เหมาะสมตั้งแตช้ันตนจนถึงชั้นสุดทายของกระบวนการพิจารณาพิพากษาพิจารณาคดี จะ
แนใจไดอยางไรวาผูที่ถูกลงโทษประหารจะไมผิดตัว(กิตติพงษ กิตยารักษ, 2540 : อางแลว 81) แม
แตในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือกันวามีความเจริญกาวหนาในกระบวนการยุติธรรมมากกวา
ประเทศไทย ก็ยังปรากฎความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมทําใหตองประหารผิดคนก็มีใหเห็น
กันอยู ถึงขนาดวาในบางรัฐความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมกลายเปนสาเหตุนําไปสูการยก
เลิกโทษประหารในที่สุด4 
  (7)การลงโทษประหารชีวิตสงผลใหอาชญากรใชความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การกอ
อาชญากรรมของอาชญากรทั้งหลายจะตองรุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถหลบหนีการจับกุม ซ่ึงผล
กระทบเหยื่อที่อาจตองสังเวยชีวิตเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน นอกจากนั้นการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตองประสบกับอันตรายมากขึ้น โทษประหารจึงเปนการบังคับใหอาชญากรกอความรุนแรงยิ่งขึ้น 
และเจาหนาที่ก็ตองใชความรุนแรงเพิ่มขึ้นดวยเพื่อเอาชนะอาชญากร จึงนับวาเปนตนทุนของความ
รุนแรงที่สูงยิ่ง 
  (8)นักโทษประหารคือผูดอยโอกาสในสังคม(Underprivileged People) ผูตองขัง
สวนใหญในประเทศไทยเปนผูดอยโอกาสทั้งทางดานการศึกษา ฐานะยากจน เปนคนชั้นลางของ
สังคม บุคคลเหลานี้ไมวาจะทําผิดหรือไมก็ตามตางก็ขาดโอกาสในการตอสูคดีแทบทั้งสิ้น บางราย
ถูกจูงใจใหรับสารภาพเพื่อลดหยอนผอนโทษ หรือบางรายอาจถูกบังคับใหสารภาพ ในเมื่อผูตองขัง
สวนใหญลวนแลวแตไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมตั้งแตตน การประหารชีวิต
จึงเทากับเปนการซ้ําเติมผูดอยโอกาสใหยิ่งแยลงไปอีก ในขณะที่ยังมีทางเลือกที่ดีกวา และถือเปน
การหยิบยื่นความเปนธรรมใหแกเพื่อนรวมสังคมอีกทางหนึ่ง (วิทยา สุริยะวงศ, 2543 : 50)  นอก
จากนั้นในคดีอาญารายแรง เชน คดียาเสพติด คดีที่เกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมที่สลับซับซอน ผูถูก
จับกุมมักเปนเพียงผูกระทําผิดรายเล็ก ตัวการใหญจังยังคงลอยนวลไมสามารถนําตัวมารับโทษ
ทัณฑตามกฎหมายได 
  (9)โทษประหารชีวิตเปนชองทางใหเกิดการใชอํานาจโดยมิชอบ กอใหเกิดการหา
ประโยชนโดยมิชอบจากผูกระทําความผิดเพื่อใหรอดพนจากโทษประหาร และการกลั่นแกลงใส
รายใหบุคคลตองรับโทษสถานหนักจึงเกิดขึ้นไดงาย (อางแลว 49) 

                                                           
4 นายจอรจ  ไรอัน ผูวาการรัฐอิลลินอยส ประกาศยกเลิกโทษประหารชีวิตนักโทษมากกวา 150 คน โดยการลด
โทษลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต โดยเหตุที่ศาลสั่งใหมีการทบทวนคดีโทษประหารชีวิตแลวพบวามีนักโทษประหาร
ชีวิต 13 คน ที่เปนผูบริสุทธิ์ (111 ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิต มติชน 14 มกราคม 2546 : 10) 
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  (10)มนุษยไมควรทําความผิดซ้ําสอง การกออาชญากรรมตอชีวิตโดยการกระทํา
ของอาชญากรนับวารายแรงและสงผลกระทบตอสังคมมากพออยูแลว แตการประหารชีวิตเหลา
อาชญากรก็เทากับเปนการกระทําความผิดซ้ําอีก และยิ่งถาเปนการประหารชิวิตผิดตัวคนอันเนื่อง
จากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมดวยแลวก็ยิ่งเปนโศกนาฏกรรมที่เศราสลดอยางที่สุดที่
คนบริสุทธิ์ตองกลายเปนเหยื่อของการประหารทั้ง ๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงได 
  (11)โทษประหารชีวิตขัดแยงกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิในชีวิต
และรางกายเปนรากฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่จําเปน
อยางยิ่งตอการดํารงอยูของมนุษย(บรรเจิด สิงคะเนติ 2543 : อางแลว หนาเดียวกัน) โทษประหาร
จึงขัดแยงกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
  

4.1.3.บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

แมประเทศไทยโทษประหารชีวิตจะยังคงมีอยูและใชกันมากขึ้นโดยเฉพาะในระยะ 4-5 ป 
ที่ผานมากับคดียาเสพติดและคดีสะเทือนขวัญ ไดกอใหเกิดการตั้งคําถามและเกิดการถกเถียงกันตาม
มามากขึ้นทั้งในกลุมคนที่ทํางานดานสิทธิมนุษยชน ในแวดวงวิชาการ ส่ือสารมวลชนวา สังคมไทย
สมควรจะยกเลิกโทษประหารแลวหรือยัง ซ่ึงนับวาตางจากอดีตคอนขางมากที่แทบจะไมมีการถก
เถียงในประเด็นเชนนี้ซักเทาใดนัก อยางไรก็ตามการถกเถียงดังกลาวก็ยังถือวาจําเพาะอยูแตในกลุม
คนที่ไมมากนักและมักเงียบหายไปในชวงเวลาสั้น ๆ นอกจากนั้นประเด็นการถกเถียงก็ไดเปลี่ยน
ไปสูวิธีการประหารชีวิต5ดวยวิธีการอยางไรที่ถือวาไมทารุณโหดราย หรือมีความทรมานนอยที่สุด 
ซ่ึงแตเดิมกฎหมายกําหนดใหใชวิธียิงใหตายแตตอมามีแนวคิดที่จะเปลี่ยนไปเปนการฉีดยาใหตาย 
 แตถึงอยางไรในทายที่สุดก็ตองทําใหผูกระทําความผิดถึงแกความตายอยูดี และการลงโทษ
ประหารชีวิตแทบจะไมอาจแกปญหาใด ๆ ตามที่ฝายเห็นดวยกับโทษประหารไดใหเหตุผลไว นอก
จากจะเปนการแกแคนดวยวิธีการตาตอตาฟนตอฟนซึ่งสอดคลองกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย
สามารถยับยั้งการกระทําความผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกประหารเทานั้น แทบจะไมมีใครไดประโยชน
จากวิธีการนี้เลย และเปนมาตรการลงโทษที่ดอยประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่ง ไมสามารถยับยั้งอาชญา
กรรมรายแรงได อาชญกรรมรายแรงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม(คณิต ณ นคร, 2545 : สัมภาษณ) โทษประหารไมสามารถปองกันสังคมได
อยางแทจริง เพราะตนเหตุของปญหายังมิไดถูกแกไขถึงแมจะประหารคนไปซักกี่คนก็ตามเหตุ
                                                           
5 ประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา 19 ผูใดตองโทษประหารชีวิต ใหเอาไปยิงเสียใหตาย 
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การณรายแรงทํานองเดียวกันหรือรายแรงกวาก็อาจเกิดขึ้นไดอีก ความเสี่ยงภัยของสังคมยังคงมีอยู
เชนเดิมเปนแตเพียงความอุนใจชั่วขณะแบบคิดไปเองที่ไมเปนความจริง จริงอยูแมในระบบของสห
ประชาชาติโดยเฉพาะปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพล
เมืองและสิทธิทางการเมืองมิไดระบุชัดวาหามลงโทษประหารชีวิต จึงมักเปนเหตุผลที่ถูกหยิบยกมา
ใชอางเสมอวาไมขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน เหตุผลแทที่จริงที่สหประชาชาติตองเขียนเชนนั้นเนื่อง
จากวาพัฒนาการในทางประชาธิปไตยของแตละประเทศไมเทากัน จึงเปดโอกาสใหแตละประเทศ
ไดยกระดับประเทศของตนไปสูการยกเลิกในที่สุด โดยจะสังเกตพบวาแมไมหามใชโทษประหาร
ชีวิตแตก็มีถอยคําในเชิงพยายามสงเสริมใหยกเลิกโทษประหารชีวิตมากกวาสนับสนุนใหใชโทษ
ประหารชีวิต การยกขออางวาไมขัดหลักสิทธิมนุษยชนจึงเปนเพียงความพยายามที่จะใหคงมีโทษ
ประหารชีวิตตอไป 
 ดังนั้น การลงโทษประหารชีวิตในปจจุบันแทบจะกลาวไดวามีเหตุผลแคเพียงการตอบ
สนองตอมติมหาชนเทานั้น มติมหาชนจึงกลายเปนตนเหตุสําคัญที่สุดที่ไมสามารถยกเลิกโทษ
ประหารได และที่ผานมาก็ไมมีรัฐบาลยุคสมัยใดกลาหาญพอที่จะฝนมติมหาชน การยกเลิกโทษ
ประหารในปจจุบันจึงเปนเรื่องที่หางไกลความเปนจริง(กิตตพงษ  กิตยารักษ,2545 : สัมภาษณ) 
 นอกจากนั้นผูวิจัยยังพบวา การที่ผูที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมแมจะยอมรับวาโทษ
ประหารไมสามารถยับยั้งอาชญากรรมรายแรงได แตก็ยังคงสนับสนุนใหมีโทษประหารตอไป นั่น
เทากับเปนการสะทอนใหเห็นความไมศรัทธาเชื่อมั่นและความไรประสิทธิภาพของกระบวนการยุติ
ธรรมไทยที่ไมมีทางออกอื่นที่ดีกวาการเอาชีวิตคนเพื่อยังยั้งขมขูทั้ง ๆ ที่รูวาไมไดผล 
 เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ แมรัฐธรรมนูญจะรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไวใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 4 แตกลับยอมใหมีโทษประหารไดจึงอาจเปนรัฐธรรมนูญฉบับเดียวในโลกที่
รับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแตกลับยอมใหมีโทษประหาร ซ่ึงขัดแยงกันเองโดยสิ้นเชิง การยก
เวนใหมีโทษประหารไดจึงเปนการปดกั้นพัฒนาการของสังคมไทยที่จะตัดสินใจวาโทษประหาร
ชีวิตเปนการโหดรายทารุณหรือไม นั่นเทากับวาการประหารชีวิตมีความชอบธรรมโดยกฎหมาย
(กิตติพงษ  กิตยารักษ ,2545 : สัมภาษณ) 
 นาจะเปนทางเลือกที่ดีกวาหรือไมที่กระบวนการลงโทษสามารถบรรลุความมุงหมายได
เชนเดียวกันหรือพอ ๆ กัน โดยไมจําเปนตองใชวิธีที่ตองสังเวยชีวิต เชน การลงโทษจําคุกตลอดชวีติ
แทนการประหารชีวิต ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางความศรัทธาเชื่อมั่นใหกับประชาชนตอ
กระบวนการยุติธรรมวาจะสามารถบังคับใชกฎหมาย สามารถแสวงหาขอเท็จจริงไดอยางถูกตอง 
นําคนผิดมาลงโทษและฟนฟูผูกระทําผิดกลับสูสังคมไดอยางแทจริง สามารถสรางความอุนใจให
กับประชาชนไดวา คนทําผิดจะไดรับการลงโทษและสังคมจะไดรับการคุมครอง 



 90

 ทําอยางไรจะทําใหประชาชนเชื่อมั่นวาเมื่อยกเลิกโทษประหารไปแลวผลขางเคียงจะไมเกิด
ขึ้น โดยเฉพาะความไมยําเกรงตอกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่ยับยั้งขม
ขู ควบคุมอาชญากรรมรายแรงไมใหเปนอันตรายตอสังคม และเมื่อกระบวนการยุติธรรมไทยกาว
ไกลไปถึงจุดนั้นไดแลว ผูวิจัยเชื่อวาในทายที่สุดสังคมไทยคงยอมรับไดที่จะใหยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต  

ขอเสนอแนะ 
  ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต แตควรมีระยะเวลาพอสมควรใหทุกฝายไดมีการ
เตรียมการจึงนาจะเปนทางที่เหมาะสมที่สุด โดยการกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายยุติ
ธรรมแหงชาติ โดยการกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เชน ภายใน 10 ป  หรือ 15 ป เปนตน เพื่อใหมี
เวลาเพียงพอสําหรับเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะตามมาโดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการยุติ
ธรรมใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง พรอมกันนี้ผูวิจัยขอเสนอทางเลือกเพื่อยกเลิกโทษประหารดัง
นี้ 
  1.ยกเลิกโทษประหารโดยการแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 31 วรรค 1 โดยใชขอ
ความตอไปนี้  

ราง แกไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ  
“ มาตรา 31 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษดวยวิธีการทารุณโหดรายหรือไร

มนุษยธรรม จะกระทํามิได การลงโทษประหารชีวิตถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไร
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ” 

การแกไขรัฐธรรมนูญในกรณีนี้นอกจากจําเปนตองมีความกลาหาญทางการเมือง
มากกวาคํานึงถึงมติมหาชนแลว ควรมีมาตรการในการดําเนินการใหสังคมเกิดการเรียนรูและ
ตระหนักถึงความจําเปนของการยกเลิกโทษประหารแลวจึงคอยจัดใหมีการลงประชามติเพื่อยกเลิก
โทษประหารและนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญตอไป ซ่ึงคงตองใชเวลานานมากกวาจะประสบ
ความสําเร็จ 
  2.ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยการแกไขกฎหมายลําดับรองที่มีอัตราโทษประหาร
ชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิตทุกกรณี เชน ประมวลกฎหมายอาญา เปนตน วิธีนี้สามารถทําไดโดยไม
ตองแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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  3.ยกเลิกโทษประหารโดยไมตองแกไขกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญไมไดบังคับ
ไววาตองใชโทษประหารและไมไดหามยกเลิกโทษประหาร  ดังนั้นในคดีที่มีอัตราโทษประหาร
ชีวิต ศาลจึงควรพิจารณางดใชโทษประหารชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิตทุกกรณี  
  4.การงดเวนสงผูรายขามแดนไปยังประเทศที่ยังคงมีการใชโทษประหารชีวิตอยู 
  5.ในระหวางที่โทษประหารชีวิตยังคงมีผลบังคับใชอยู ควรแกไขกฎหมายใหทุก
คดีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชวีติใหมีผลเปนการถวายฎีกาโดยอัตโนมัตทิุกกรณ ี
  6.ประเทศไทยควรรับพิธีสารเลือกรับ(Optional Protocal) ฉบับที่สองของกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งเกี่ยวของกับการยกเลิกโทษประหาร 
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4.2ขอสันนษิฐานในคดีอาญาและการปฏิบัติตอบุคคลท่ียังไมเปนผูกระทําความผิด 
 

หลักการที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในวิธีพิจารณาความอาญา คือ หลักการสันนิษฐานไว
กอนวาผูตองหาหรือจําเลยยังเปนผูบริสุทธิ์(Presumtion of innocent) จนกวาจะมีคําพิพากษาจนถึง
ที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดดังนั้นผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับการปฏิบัติเฉกเชนผูกระทําความผิด
มิได ตราบเทาที่ยังไมสามารถพิสูจนจนปราศจากสิ้นสงสัยวาเขาเปนผูกระทําความผิด ผูตองหาหรือ
จําเลยจึงอยูในฐานะผูทรงสิทธิที่จะไดรับการคุมครองในคดีหรือเปนประธานแหงคดี(Subject of 
Right) ไมใชผูถูกกระทําในคดี(Object of Right) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงมีหนาที่ในการ
คนหาความจริงและคุมครองสิทธิของผูบริสุทธิ์(คณิต ณ นคร อางใน คดีเชอร่ีแอนกระบวนการยุติ
ธรรมจะคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูบริสุทธิ์ไดอยางไร, 2539 : 6-7) 
 

4.2.1หลักขอสันนิษฐานในคดีอาญาและการปฏิบัติตอบุคคลที่ยังไมเปนผูกระทํา
ความผิดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย6 

 
 ในประเทศไทยหลักการสําคัญนี้ไดปรากฏในรัฐธรรมนูญตั้งแต พ.ศ. 2492 และในรัฐ
ธรรมนูญฉบับตอ ๆ มาอีกหลายฉบับ แตในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติ
หลักการนี้ไวโดยชัดแจงเปนแตเพียงบัญญัติสิทธิผูตองหาและจําเลย7 ซ่ึงก็คงพอจะสะทอนแนวคิด

                                                           
6 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

มาตรา 33 ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผู

กระทําความผิดมิได 
7 สิทธิผูตองหาและจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา( ณรงค ใจหาญ,  2544 เลม 1 : 84) 

สิทธิผูตองหา ไดแก พบและปรึกษาทนายสองตอสอง(มาตรา 7 ทวิ (1)) ไดรับการเยี่ยมตามสมควร
(มาตรา 7 ทวิ (2))  ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเจ็บปวย(มาตรา 7 ทวิ (3))  ไดรับการแจงวามีสิทธิตาม
มาตรา 7 ทวิ (1)-(3) (มาตรา 7 ทวิ วรรคทาย) สิทธิไดรับการจัดหาทนายความให(มาตรา 134 ทวิ วรรคแรก) ได
รับแจงขอหากอนสอบสวนและ มีสิทธิใหการหรือไมใหการใด ๆ ในชั้นสอบสวน(มาตรา 134) สทิธิไมถูกบังคับ 
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ที่ตองการใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับสิทธิตาง ๆ ที่จะตอสูคดีอยางเต็มที่หรือวางเฉยในการดําเนิน
คดีเพราะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดรับการพิพากษาตัดสินจากศาลวา
เปนผูกระทําความผิด(ณรงค ใจหาญ, 2544 เลม 1 :  อางแลว 30) และในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ก็
ไดบัญญัติหลักการนี้ไวเชนเดียวกันโดยผูรางตระหนักดีวา รัฐธรรมนูญฉบับที่ผาน ๆ มา แมจะ
บัญญัติเอาไวแตก็ไมไดรับการปฏิบัติที่จริงจัง เนื่องจากไมมีสภาพบังคับ และปญหาในทางปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม ในอดีตผูตองหาหรือจําเลยโดยเฉพาะในคดีสําคัญมักไมได
รับสิทธิดังกลาว เมื่อถูกจับกุมก็มักถูกพิพากษาโดยสังคมและสื่อตลอดจนการไดรับการปฏิบัติใน
ระหวางการจับกุมคุมขังและดําเนินคดีที่ไมเหมาะสม ดังนั้นมาตรานี้จึงเปนตอกย้ําใหเจาหนาที่ของ
รัฐซึ่งเปนผูมีหนาที่บังคับใชกฎหมายตองยึดหลักการและนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด(รายงานการ
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 15(เปนพิเศษ), 2540 : อางแลว 40-54) 
 

4.2.2สภาพปญหาและอุสรรคการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการของบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
 หลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์กอใหเกิดผล 2 ประการ คือ 
(โภคิน พลกุล, 2527 :112) 
 ประการแรก ผูกลาวหามีหนาที่ตองพิสูจนจนปราศจากขอสงสัยวาการทําของจําเลยผิดจริง 

                                                                                                                                                                      
ขูเข็ญ ลอลวง ใหสัญญาเพื่อใหการ(มาตรา 135) ไดรับการเตือนจากพนักงานสอบสวนวาถอยคําที่ใหการอาจใช
ยันผูตองหาในชั้นพิจารณา(มาตรา 134) สทิธิไดรับการสอบปากคําดวยวิธีพิเศษเชนเดียวกับพยานในกรณีที่เปนผู
ตองหาอายุไมเกิน 18 ป(มาตรา 134 ตรี, 133 ทวิ) ,สิทธิมีลามหรือรัฐจัดหาลามใหเมื่อไมสามารถพูดหรือเขาใจ
ภาษาไทยหรือหูหนวกหรือเปนใบ(มาตรา 13, 13 ทวิ) สิทธิรองขอใหปลอยช่ัวคราวและรองขอใหศาลปลอยถา
เปนการคุมขังโดยมิชอบ(มาตรา 108, 90) ไมถูกจับกุม ควบคุม ตรวจคน โดยไมมีเหตุอันควร(มาตรา 78, 87, 92) 

สิทธิจําเลย ไดแก แตงทนายแกตางหรือพิจารณาคดีในศาล(มาตรา 8(1)) พูดจากับทนายสองตอสอง
(มาตรา 8(2)) ตรวจดูสํานวนการไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาของศาลและคัดสําเนา(มาตรา 8(3)) ตรวจดูสิ่งของที่
ยื่นเปนพยานหลักฐานและสําเนาหรือถายรูปสิ่งนั้น(มาตรา 8(4)) สิทธิใหการหรือไมใหการตอศาล(มาตรา 165, 
172) สิทธิการนําพยานเขาสืบพิสูจนในการพิจารณา(มาตรา174) สิทธิรับทราบคําฟองและไดรับการอธิบายฟอง
จากศาล(มาตรา 172) สิทธิไดรับการจัดหาทนายความให(มาตรา 173) สิทธิไดรับการพิจารณาตอหนา(มาตรา 
172) สิทธิเชนเดียวกับผูตองหาในการจัดหาลามและการขอใหปลอยช่ัวคราว(มาตรา 13, 13 ทวิ, 108, 90) การไม
ถูกจับ ควบคุม คน โดยไมมีเหตุอันควร(มาตรา 78, 87, 92) สิทธิอุทธรณ ฎีกา คัดคาน คําพิพากษาของศาลและ
อุทธรณคัดคานคําสั่งไมอนุญาตใหประกันของศาล 



 94

 ประการท่ีสอง ตราบใดที่ยังไมมีคําพิพากษาจนถึงที่สุดวาจําเลยเปนผูกระทําผิดตองถือวา
จําเลยเปนผูบริสุทธิ์ แมจะเห็นวาบุคคลนั้นนาจะเปนผูกระทําความผิดก็ตาม 
 
 
 
  4.2.2.1ปญหาในทางหลักการ 
 
  ในทางปฏิบัติผูวิจัยพบวา มีการตีความในหลักการที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ 
รัฐธรรมนูญใหสันนิษฐานวาไมมีความผิดมิใชสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ ไมมีความผิดหมายถึงมี
ขอสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดแตยังไมถึงขั้นเปนผูมีความผิด เมื่อเปนคนที่ถูกสงสัยวากระทํา
ความผิดโดยมีพยานหลักฐานพอสมควรตามกฎหมาย ก็ตองถูกกระบวนการทางอาญาตามกฎหมาย
เขามาดูแลหรือกระทบกระเทือนสิทธิบางอยางไดพอสมควร ในฐานะที่ถูกสงสัยวาเปนผูกระความ
ผิดที่ไมใชผูบริสุทธิ์ เชน การใสกุญแจมือ การพิมพลายนิ้วมือ เปนตน (วันชัย ศรีนวลนัด, 2545 : 
สัมภาษณ) ผูวิจัยเห็นดวยวาในบางกรณีผูตองหาหรือจําเลยอาจตองไดรับการปฏิบัติบางประการที่
อาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพบางตามความจําเปน แตเปนการปฏิบัติภายใตเงื่อนไขวาไดรับการ
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ สวนการปฏิบัติภายใตเงื่อนไขที่ไมไดสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์อาจ
กลายเปนจุดเริ่มตนของการเบี่ยงเบนไปสูการกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพเกินความจําเปนได
ในที่สุด 
  เปนที่นาเสียดายวาผูวิจัยไมสามารถที่จะตรวจสอบความเขาใจในประเด็นนี้กับเจา
หนาที่ตํารวจไดอยางกวางขวางเพียงพอ จึงมิอาจสรุปไดแนชัดวาโดยภาพรวมแลวเจาหนาที่ตํารวจ
ไทยมีความเขาใจตอเร่ืองนี้อยางไร 
  ประเด็นปญหาในทางหลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดจากฝายบริหาร คือ 
นโยบายปราบปรามการคายาเสพติดของรัฐบาลที่ประกาศเอาจริงเอาจังเด็ดขาดกับผูคายาเสพติดใน
ทํานองพรอมจะจับตาย ซ่ึงเปนการสงสัญญาณแกเจาหนาที่ฝายปราบปรามที่ลอแหลมตอความเขา
ใจไปในทํานองที่วารัฐบาลมีนโยบายหรือไฟเขียวใหวิสามัญฆาตรกรรมผูคายาเสพติดได นั่นเทากับ
วาไมยอมรับหลักการนี้ตั้งแตตน กรณีนี้สงผลกระทบอยางรายแรงตอทั้งกระบวนการยุติธรรมและ
ตัวผูตองหาเองที่อาจถูกทําใหเสียชีวิตทั้ง ๆ ที่ตนเองอาจเปนผูบริสุทธิ์ และไมมีอํานาจตามกฎหมาย
ใดใหเจาหนาที่กระทําเชนนั้นได กฎหมายใหกระทําไดกรณีเดียวเทานั้นคือการปองกันตนเองอยาง
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พอสมควรแกเหตุ8 นอกจากนั้นการวิสามัญโดยมิชอบดวยกฎหมายก็เปนการกาวลวงเขาไปใช
อํานาจตุลาการแทนศาลในอันที่จะพิพากษาความผิดของจําเลย ซ่ึงในทายที่สุดยอมสงผลสะเทือน
ถึงหลักนิติธรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 
  4.2.2.2สภาพปญหาในทางปฏิบัติ 
 
  สภาพปญหาในทางปฏิบัติมีทั้งที่เกิดจากปญหาของกระบวนการยุติธรรมเองและ
จากปจจัยภายนอกซึ่งพอจําแนกไดดังนี้ 
  ก.ภาระการพิสูจนความจริงเมื่อสันนิษฐานวาผูตองหาและจําเลยเปนผูบริสุทธ์ิ  
  ภาระการพิสูจนความจริงจนปราศจากขอสงสัยวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทํา
ความผิดในทางทฤษฎีแลวเปนหนาที่ของผูกลาวหา แตในทางปฏิบัติแทบจะเปนวาผูถูกกลาวหามี
หนาที่ตองพิสูจนตนเองวาเปนผูบริสุทธิ์ซ่ึงเปนการสรางภาระอันเกินควร (ธงทอง จันทรางศุ,  
2545 : สัมภาษณ) 
  ข.ผลกระทบจากการปฏิบัติหนาท่ีของสื่อสารมวลชน 
  ส่ือมวลชนนับวามีบทบาทอยางสูงในสังคมโลกยุคปจจุบัน และบอยครั้งที่การ
ปฏิบัติหนาที่ของสื่อไดกอปญหาใหกับผูที่ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมทั้งกับผูเสียหาย ผูตองหา 
และจําเลย ทั้งทางตรงและทางออม การนําภาพผูตองหาหรือจําเลยในขณะแถลงขาวการจับกุมหรือ
ขณะถูกพันธนาการดวยกุญแจมือ โซ ตรวน หรือขณะถูกควบคุมตัวในสถานที่คุมขังหรือขณะ
เคลื่อนยายมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพ ณ ที่เกิดเหตุมาเผยแพร กอใหเกิดการตั้งคําถามวามี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด แมผูตองหาหรือจําเลยจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการตาม
กฎหมายแตปฏิเสธไมไดวารัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิสวนบุคคลในดานความเปนอยูสวนตัว 
เกียรติยศชื่อเสียง9 ก็ยังคงมีติดตัวอยูและมีสิทธิที่จะไดรับการปกปองจากการกระทําที่สรางความ

                                                           
8 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 83 วรรคสอง ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับ ขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนี หรือพยายาม
หลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือความปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับผูนั้น 
9  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

มาตรา 34 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุม
ครอง 
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เสื่อมเสีย แมจะยังไมมีกฎหมายเฉพาะคุมครองขอมูลหรือความเปนอยูสวนบุคคลก็ตาม การเสนอ
ขาวผูตองหาและจําเลยบางครั้งอาจจะไมกอใหเกิดประโยชนกับสารธารณชนมากนัก แตผลที่เกิด
ขึ้นทันทีคือกระทบกระเทือนสิทธิกับผูตองหาและจําเลย ซ่ึงสื่อคงตองชั่งน้ําหนักระหวางเสรีภาพ
ของสื่อสารมวลชนกับการคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหเหมาะสมดวย 
  ในประการตอมา นอกจากการทําหนาที่ของสื่อจะรบกวนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
แลวยังอาจสรางปญหาใหกับกระบวนการยุติธรรมในการคนหาความจริงเกี่ยวกับคดีอีกดวย เมื่อ
ปรากฏภาพขาวผูตองหาในสื่อสารมวลชน พยานในคดีที่ถูกเชิญมาชี้ตัวอาจจะจําหนาผูตองหาได
จากสื่อก็เปนไปได ซ่ึงอาจสงผลกระทบกับรูปคดีไดในที่สุด(วันชัย ศรีนวลนัด 2545 : สัมภาษณ) 
  ในคดีที่เปนที่สนใจของสื่อสารมวลชนและสังคมมาก ๆ การเสนอขาวสารกลาย
เปนเงื่อนไขสําคัญที่มีผลตอการคนหาความจริงในคดีอยางมาก กรณีที่เห็นไดชัดเจนที่สุดกรณีหนึ่ง
คือ คดีการหายตัวไปของแพทยหญิงผัสพร บุญเกษมสันติ ซ่ึงนายแพทยวิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ ตก
เปนผูตองหาฆาและทําลายศพแพทยหญิงผัสพร เนื่องจากเปนคดีที่สะเทือนขวัญและซับซอน ทําให
ส่ือสารมวลชนสนใจเปนพิเศษและติดตามอยางตอเนื่อง มีการเสนอขาวติดตอกันหลายสัปดาห เปน
การเรงเราใหเจาหนาที่ตํารวจเรงสืบสวนสอบสวนหาความจริงอยางเขมขน ถึงขั้น พล.ต.อ.สันต ศรุ
ตานนท รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในขณะนั้นตองออกมาใหสัมภาษณรายวันและคอย ๆ เผย
เบาะแสออกมาทีละนอยและเชื่อมโยงจนสาธารณชนเชื่อวานายแพทยวิสุทธิ์เปนผูกระทําผิดอยาง
แนนอน โดยไมอาจทราบไดวาการออกมาใหขาวรายวันเชนนั้นมีจุดประสงคใดและจะสงผลดีตอ
การดําเนินคดีและเปนธรรมกับทุกฝายอยางไร แตเมื่อถึงคราวสรุปสํานวนสงฟองผูตองหากลับ
ปรากฏวาพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไมฟอง เพราะไมมีพยานหลักฐานหรือพยานใด ๆ ที่ช้ีวา
นายแพทยวิสุทธิ์เปนผูกระทําผิด 
  ภายหลังที่อัยการสั่งไมฟอง ผลที่ตามมาคือพนักงานอัยการตกเปนจําเลยของสังคม 
ถูกวิพากษวิจารณอยางรุนแรงถึงความไมชอบมาพากลในการสั่งคดี ซ่ึงพนักงานอัยการไดใหเหตุผล
ในการสั่งคดีโดยสรุปวา ไมมีประจักษพยานและไมมีพยานแวดลอมใด ๆ ที่ใกลชิดกับการกระทํา
ผิดฐานฆาโดยไตรตรองไวกอน และหากอัยการมีคําสั่งฟอง ศาลอาจยกฟองเพราะเหตุยกประโยชน
แหงความสงสัยใหจําเลย คําฟองตองชัดแจงถึงการกระทําของจําเลยเพียงพอใหจําเลยเขาใจในขอหา
วาถูกฟองเรื่องอะไร คดีนี้พยานหลักฐานไมเพียงพอ ถาฟองไปก็จะกลายเปนการฟองเคลือบคลุม 

                                                                                                                                                                      
การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซึ่งขอความหรือภาพไมวาวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิด

หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแต
กรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน 
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หากศาลยกฟองจะเสียหายตอรูปคดี(การฟองรองคดีอาญา : ศึกษากรณีคดีแพทยหญิงผัสพร บุญ
เกษมสันติ, 2544 : 7-8) 
  หากอัยการสั่งฟองตามเสียงเรียกรองของสื่อและสังคมในขณะที่พยานหลักฐานไม
เพียงพอศาลอาจยกฟองในที่สุด ซ่ึงคงจะไมตองถูกวิพากษวิจารณจากสังคมแตอาจจะกระทบตอกับ
อํานาจโดยอิสระของพนักงานอัยการในการสั่งคดีที่ไมมีความหนักแนนเพียงพอคลอยตามความ
ตองการของมหาชนมากกวายึดขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เมื่ออัยการสั่งไมฟองก็ถูกวิพากษวิจารณ
ถึงความไมชอบมาพากล ซ่ึงกระทบกับความนาเชื่อถือขององคกรและยิ่งอัยการสูงสุดชี้ขาดใหส่ัง
ฟองในภายหลังดวยแลวก็ยิ่งตอกย้ําใหนาสงสัยยิ่งขึ้น 
  ในสวนของศาลยุติธรรมการเสนอขาวของสื่อสารมวลชนในลักษณะที่พิพากษา
จําเลยลวงหนาวาเปนผูกระทําผิดอาจมีผลตอกระบวนการพิจารณาของศาลอีกดวย โดยหลักการแลว
ศาลไมควรถูกครอบงําดวยอิทธิพลของกระแสสื่อมวลชนหรือของสังคม เพราะหากวาศาลถูกทําให
เกิดอคติไปในทางใดทางหนึ่งแลวการพิจารณาพิพากษาคดีก็ไมอยูในหลักการของความเปนกลาง ผู
พิพากษาในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่งหากไมมีความมั่นคงเพียงพอก็มักถูกอิทธิพลของกระแสความ
รูสึกของสื่อมวลชนโนมนําอยูในระดับหนึ่งไมมากก็นอย ทําใหการกลั่นกรองอาจไมละเอียดรอบ
คอบเพียงพอ ซ่ึงอาจสงผลใหมีการลงโทษผิดตัว หรือลงโทษหนักเกินกวาที่ควรจะเปน แตถาศาล
ตัดสินแยงกับกระแสสังคมที่ส่ือสรางขึ้น สถาบันศาลก็อาจถูกตั้งคําถามเรื่องความนาเชื่อถือ(จรัญ 
ภักดีธนากุล อางใน กิตติพงษ  กิตยารักษ, 2540 : อางแลว  77-78) 
  ในสังคมไทยสื่อสารมวลชนมีเสรีภาพหรือถูกจํากัดในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับผู
ตองหาหรือจําเลยมีอยูมากนอยเพียงใด ถามองในแงกฎหมายจะพบวาในชั้นพนักงานสอบสวนไมมี
กฎหมายหามถายภาพการทําขาวและการเสนอขาวไวเปนการเฉพาะ ยกเวนกรณีที่เปนเด็กหรือเยาว
ชนซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พ.ศ. 253410 ที่หามเสนอภาพและขาวที่
ทําใหทราบถึงตัวเด็กหรือเยาวชนที่กระทําผิด และกําหนดโทษทางอาญาไวสําหรับผูฝาฝนดวย  

                                                           
10 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พ.ศ. 2534  

มาตรา 93 หามมิใหผูใดบันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือบันทึกเสียงแพรเสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่ง
ตองหาวากระทําความผิดหรือโฆษณาขอความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือในทาง
พิจารณาคดีของศาลที่อาจทําใหบุคคลอื่นรูจักตัวช่ือตัว ช่ือสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาขอความเปด
เผยประวัติการกระทําความผิดหรือสถานที่อยู สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยไดรับอนุญาตจากศาล
หรือการกระทําที่จําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
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  สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจตํารวจหามไมใหส่ือ
มวลชนทําขาวหรือถายภาพโดยเฉพาะสถานีตํารวจซึ่งเปนที่สาธารณะ มีเพียงแนวปฏิบัติภายในของ
ตํารวจเกี่ยวกับการชี้ตัวผูตองหา การนําผูตองหามาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลง
ขาวตอส่ือมวลชน11เทานั้น ซ่ึงมีผลเปนการบังคับบัญชาเปนการภายในหนวยงานของตํารวจเทานั้น
ไมสามารถใชบังคับแกส่ือมวลชนได 
  อยางไรก็ตาม ศาลยุติธรรมก็มีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง12 
ในการหามถายภาพหรือเสนอขาวทั้งในและนอกบริเวณศาลที่กระทบตอการพิจารณาคดีและหากฝา
ฝนมีโทษตามกฎหมายทั้งจําและปรับ 

                                                                                                                                                                      
มาตรา 98 ในการโฆษณาไมวาดวยวาจาหรือเปนหนังสือซึ่งคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่มีอํานาจ

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหามมิใหระบุช่ือ หรือแสดงขอความหรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันจะทํา
ใหรูจักตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งเปนจําเลย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 

มาตรา 131 ผูใดฝาฝนมาตรา 93 มาตรา 98 หรือมาตรา 113 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
11 บันทึกเวียน ตามบันทึกกองคดีกรมตํารวจ ที่ 0503.6/6442 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2539  
12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

มาตรา 31 ผูใดกระทําการอยางใด ๆ ดังกลาวตอไปนี้ ใหถือวากระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล 
(1)ขัดขืนไมปฏิบัติตามขอกําหนดของศาลตามมาตรากอนอันวาดวยการรักษาความเรียบรอย หรือ

ประพฤติตนไมเรียบรอยในบริเวณศาล 
มาตรา 32 ผูใดเปนผูประพันธบรรณาธิการ หรือผูพิมพโฆษณาซึ่งหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอันออก

โฆษณาตอประชาชน ไมวาบุคคลเหลานั้นจะไดรูถึงซึ่งขอความหรือการออกโฆษณาแหงหนังสือพิมพ หรือสิ่ง
พิมพเชนวานั้นหรือไม ใหถือวาไดกระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาลในกรณีอยางใดอยางหนึ่งในสองอยางดังจะ
กลาวตอไปน้ี 

(1)ไมวาเวลาใด ๆ ถาหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพเชนวามานั้นไดกลาวหรือแสดงไมวาโดยวิธีใด ๆ ซึ่งขอ
ความหรือความเห็นอันเปนการเปดเผยขอเท็จจริงหรือพฤติการณอื่น ๆ แหงคดี หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ แหง
คดี ซึ่งเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อคุมครองสาธารณประโยชน ศาลไดมีคําสั่งหามการออกโฆษณาสิ่งเหลานั้น ไม
วาโดยวิธีเพียงแตสั่งใหพิจารณาโดยไมเปดเผยหรือโดยวิธีหามการออกโฆษณาโดยชัดแจง 

(2)ถาหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพ ไดกลาวหรือแสดงไมวาโดยวิธีใด ๆ ในระหวางการพิจารณาแหงคดีไปจน
มีคําพิพากษาเปนที่สุด ซึ่งขอความหรือความเห็นโดยประสงคจะใหมีอิทธิพลเหนือความรูสึกของประชาชน หรือ
เหนือศาลหรือเหนือคูความหรือเหนือพยานแหงคดีซึ่งพอเห็นไดวาจะทําใหการพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป 
เชน 

ก.เปนการแสดงผิดจากขอเท็จจริงแหงคดี หรือ 
ข.เปนรายงานหรือยอเรื่องหรือวิภาค ซึ่งกระบวนพิจารณาแหงคดีอยางไมเปนกลางและไมถูกตอง หรือ 
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ในกรณีการถายภาพและเสนอขาวที่ผูตองหาหรือจําเลยถูกพันธนาการอยูแมไมสามารถหามสื่อมวล
ชนได แตหากละเมิดความเปนสวนตัวเกินสมควรที่กอใหเกิดความเสียหายก็อาจเขาขายความผิด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได13(กุลพล  พลวัน 2546 : 7-8) 
  หากพิจารณาในดานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อมวลชน จะพบวา
องคกรวิชาชีพส่ือไดมีขอกําหนดตาง ๆ ที่ควบคุมจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือเขมงวดพอ
สมควรทั้งในระดับบุคคลผูประกอบวิชาชีพส่ือและระดับสถาบันหรือองคกรสื่อ โดยเฉพาะในกรณี
ของหนังสือพิมพ ซ่ึงสภาการหนังสือพิมพแหงชาติไดวาแนวทางออกเปนขอบังคับวาดวยจริยธรรม
แหงวิชาชีพหนังสือพิมพ พ.ศ. 2541 ขึ้น  
  แตความพยายามในการควบคุมตรวจสอบกันเองผานองคกรวิชาชีพจะไมเขมแข็ง
พอจะตรวจสอบคุมกันเองแลว ส่ือทุกวันนี้มีความเปนธุรกิจมากขึ้น บอยคร้ังที่การนําเสนอภาพและ
ขาวมุงหวังผลในทางธุรกิจมากจนเกินควร เมื่อเกิดปญหาขึ้นลําพังองคกรวิชาชีพแตเพียงอยางเดียว
อาจไมสามารถจัดการปญหาอะไรได นอกจากแควากลาวตักเตือนกันไป ดังนั้นการคาดหวังวาสื่อ
จะควบคุมตรวจสอบกันเองไดจริงคงจะยังอีกหางไกล 
  ค.การปฏิบัติตอผูตองหาและจําเลย 

                                                                                                                                                                      
ค.เปนการวิภาคโดยไมเปนธรรม ซึ่งการดําเนินคดีของคูความ หรือคําพยานหลักฐาน หรือนิสัยความ

ประพฤติของคูความหรือพยาน รวมทั้งการแถลงขอความอันเปนการเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของคูความหรือพยาน 
แมถึงวาขอความเหลานั้นจะเปนความจริง หรือ 

ง. เปนการชักจูงใหเกิดมีคําพยานเท็จเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหนําวิเคราะหศัพททั้งปวงในมาตรา 4 
แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2476 มาใชบังคับ 

มาตรา 33 ถาคูความฝายใดหรือบุคคลใดกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใดใหศาลนั้นมีอํานาจสั่งลง
โทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 

(ก)ไลออกจากบริเวณศาล หรือ 
(ข)ใหลงโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ 
การไลออกจากบริเวณศาลนั้นใหกระทําไดช่ัวระยะเวลาที่ศาลน่ังพิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ได

ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจําเปนจะเรียกใหตํารวจชวยจัดการก็ได 
ในกรณีกําหนดโทษจําคุกและปรับนั้นใหจําคุกไดไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท 

13 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี 

แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคา
สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

มาตรา 421 การใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นนั้น ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย 
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  โดยทั่วไปผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาสมควรที่จะไดรับการประกันตัวหรือ
ปลอยช่ัวคราว จะมีเพียงบางกรณีเทานั้นที่ยกเวน ในกระบวนการยุติธรรมไทยผูตองหาและจําเลยที่
อยูระหวางการดําเนินคดีจํานวนมากมายที่ถูกสงเขาไปขังรวมกับผูตองขังที่เปนนักโทษเด็ดขาด14 
สงผลใหไดรับการปฏิบัติในลักษณะใกลเคียงกับนักโทษเด็ดขาด อาทิเชน การใชใหทํางานและการ
ลงโทษ ตลอดจนการพันธนาการรางกายที่อาจเกินความจําเปน(วสันต  พานิช, 2545 : สัมภาษณ) 
ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอรางกายและจิตใจอยางรายแรง นอกจากนั้นผูตองหาและจําเลยก็จะได
รับอิทธิพลในดานลบ เกิดการเรียนรูซัมซับในสิ่งที่ไมพึงประสงคซ่ึงเปนการบมเพาะอาชญากรรมที่
รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต 
  กรณีที่จําเลยถูกศาลชั้นตนยกฟองแตถูกคุมขังระหวางอุทธรณเปนการสรางภาระ
ใหกับจําเลยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นศาลจึงควรเปดโอกาสใหปลอยตัวจําเลยในกรณีนี้ไดงายยิ่งขึ้น(วสันต 
พานิช,  2545 :  สัมภาษณ) 
  นอกจากนั้น การดูแลสภาพจิตใจของผูเสียหายและผูตองหาหรือจําเลยยังมีความ
บกพรองอยูมากในกระบวนการยุติธรรมไทย เปนที่ยอมรับกันวากระบวนการทํางานของจิตใจคน
บางครั้งลึกซึ้งเกินกวาคนในกระบวนการยุติธรรมจะมองเห็นจึงควรเปนหนาที่ของผูเชี่ยวชาญโดย
เฉพาะ ตองแยกแยะวาผูเสียหายและผูตองหาหรือจําเลยรายในที่ไดรับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจ
อยางไร รัฐมีหนาที่ตองดูแลสภาพจิตใจของคนเหลานั้น หาไมแลวกระบวนการยุติธรรมคงไมอาจ
หาความจริงไดอยางมีประสิทธิภาพในภาวะที่สภาพจิตใจไมปกติ(ชาญณรงค ปราณีจิตต, 2545 : 
สัมภาษณ) มากวาจะใชวิธีควบคุมตัวอยางแนนหนาแตเพียงอยางเดียว 
  (1)การพันธนาการผูตองหาหรือจําเลย 
  ดวยเหตุผลความจําเปนในการปองกันเหตุรายและปองกันการหลบหนีของผูตอง
หาหรือจําเลยในระหวางการดําเนินคดีอาญา การใชเครื่องพันธนาการจึงเปนทางออกทางหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดวาเครื่องพันธนาการทั้งหลายไดกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหาและจําเลยดวยเชนกัน ดังนั้นเจาหนาที่ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะตํารวจและ
เจาหนาที่ราชทัณฑจึงอยูในฐานะที่ทั้งตองปองกันเหตุรายเพื่อรักษาความปลอดภัยใหแกตนเองและ
คนรอบขาง ปองกันการหลบหนี รวมทั้งเจาหนาที่เองก็มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและทางวินัย 
ซ่ึงอาจถูกลงโทษหากปฏิบัติหนาที่ควบคุมตัวผูตองหาหรือจําเลยมีความบกพรอง นอกจากนั้นหาก
ปลอยใหผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีไปไดอาจสงผลรายแรงตอสังคมตามมาอีกนานัปการ 

                                                           
14 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
 มาตรา 11 วรรคสอง คนตองขังและคนผากใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาดเทาที่จะกระทําได 
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  อยางไรก็ตามแมจะเปนที่ยอมรับกันวามีความจําเปนในการใชเครื่องพันธนาการ
กับผูตองหาหรือจําเลย แตก็ยังเปนที่ถกเถียงกันพอสมควรในหลายกรณีวาเครื่องพันธนาการมีความ
เหมาะสมพอควรแกกรณีมากนอยเพียงใด แมเจาหนาที่จะใชอํานาจตามกฎหมายก็ตาม15 
  ความเหมาะสมในการใชเครื่องพันธนาการยังคงมีขอถกเถียงวาเจาหนาที่ผูเกี่ยว
ของมีทางเลือกในการควบคุมตัวผูตองหาหรือจําเลยดวยวิธีการอื่นมากนอยเพียงใด หากพิจารณาใน
ประเด็นขอกฎหมายจะพบวา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหแนวทางกับเจาหนาที่ในการใช
อํานาจอยางกวาง ๆ คือหามใชวิธีควบคุมเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันการหลบหนีเทานั้นแตไมได
ระบุวาใหใชวิธีการอยางไร ยกเวนกรณีของราชทัณฑที่ระบุชัดเจนกวาวาอนุญาตใหใชเครื่อง
พันธนาการใดไดบาง16  
  ในประเด็นความเหมาะสมในการใชเครื่องพันธนาการ วสันต พานิช  (2545 : 
สัมภาษณ) ไดใหความเห็นไวอยางนาสนใจวา “ ยังมีวิธีการอื่นอีกมากมายที่สามารถควบคุมตัวผู
ตองหาหรือจําเลย การใชโซตรวนโดยอางวากลัวจะหลบหนีหรือทํารายผูพิพากษา ปกติคนเหลานี้

                                                           
15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา 86 หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหลบหนี 
16 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  
 มาตรา 14 หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต 
 (1)เปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอื่น 
 (2)เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตรายตอผูอื่น 
 (3)เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
 (4)เมื่อถูกควบคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการสมควรที่จะตองใชเครื่อง
พันธนาการ 
 (5)เมื่อรัฐมนตรีสั่งวาเปนการจําเปนจะตองใชเครื่องพันธนาการเนื่องแตสภาพของเรือนจําหรือสภาพ
การณของทองถิ่น 
 ภายใตบังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แหงมาตรานี้ ใหพัศดีเปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจที่จะสั่งใหใชเครื่อง
พันธนาการแกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคําสั่งนั้น 
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 (2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  
 ขอ 25 เครื่องพันธนาการที่จะใชแกผูตองขังนั้นมี 4 ประเภท คือ 
 (1)ตรวน 
 (2)กุญแจมือ 
 (3)กุญแจเทา 
 (4)โซลาม 
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จะไมมีอาวุธ การปลอยใหมีอาวุธจึงเปนความหละหลวมของเจาหนาที่เอง การเคล่ือนยายตัวผูตอง
หาหรือจําเลยมาศาลก็สามารถเพิ่มกําลังเจาหนาที่ได จึงเปนปญหาในการบริหารจัดการของเจาหนา
ที่ ส่ิงเหลานี้ลวนเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้น ตนเหตุที่แทจริงคือ ทาทีหรือวิธีการที่บีบคั้น
จนนําไปสูปฏิกิริยาที่รุนแรง ” 
  ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของตองคิดหาวิธีการที่เหมาะสม “ การอางวาไมทาง
เลือกหรือไมมีวิธีการอื่นที่ดีกวา วิธีคิดแบบนี้แสดงวาเขาไมมีทางเลือกใหกับวิธีคิดในการทํางาน
ของเขาเอง จึงคิดวาวิธีที่ทําอยูเปนวิธีที่ดีที่สุด” (ชาญเชาว ไชยานุกิจ, 2545 : สัมภาษณ) 
  การพิจารณาวากรณีใดเปนการใชเครื่องพันธนาการเกินความจําเปนหรือไม ขึ้นอยู
กับการประเมินสถานการณดวยเชนกัน ซ่ึงเปนเรื่องที่ยาก หากสามารถแกปญหาเรื่องความปลอดภัย
ขณะเคลื่อนยายออกจากที่คุมขังซึ่งอาจมีการปลนชิงตัว การทํารายตัวเองและผูอ่ืนได ก็อาจไมจํา
เปนตองพันธนาการอยางแนนหนา(ชาญณรงค ปราณีจิตต  2545 : สัมภาษณ) 
  แตมีผูตั้งขอสังเกตวา ผูตองหาหรือผูตองขังที่หลบหนีหรือกอเหตุราย เชน ทําราย
เจาหนาที่ผูควบคุมดูแลนั้น จํานวนไมนอยเปนผูที่อยูในขอสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์นั้นเอง(กุล
พล พลวัน, 2546 : อางแลว 2) 
  ในประเด็นเรื่องความเหมาะสมในการใชเครื่องพันธนาการนั้นไดเคยมีกรณีที่ขึ้นสู
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคําวินิจฉัยที่ 3/2544 ลงวันที่ 18 มกราคม 2544 ความโดยสรุป
วา “ ในคดีอาญาหมายเลยดําที่ 663/2539, ที่ 1105/2539 และ ที่ 1227/2539  นายฮายาชิ หรือ โยชิ
มิ คาสิโนริ หรือคะสิโนริ จําเลยที่ 3 ถูกพนักงานอัยการจังหวัดชลบุรีฟองฐานรวมกันมีไวเพื่อนํา
ออกใชซ่ึงบัตรเครดิตตางประเทศปลอมอันตนไดมาโดยรูวาเปนของปลอม และรวมกันฉอโกง
ทรัพยของผูอ่ืนรวมสามคดี ขณะคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดชลบุรี จําเลยที่ 3 ซ่ึงถูก
คุมขังอยูในเรือนจํากลางจังหวัดชลบุรีไดยื่นคํารองตอศาลวาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมโดย
ถูกตีโซตรวนที่ขอเทาตลอด 24 ช่ัวโมงเปนเวลาประมาณสองปส่ีเดือน การปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
ดังกลาวขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 4 ที่บัญญัติวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง มาตรา 30 ที่บัญญัติวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุม
ครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตก
ตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา ฯลฯ จะกระทํามิได และมาตรา 33 ที่บัญญัติวา ในคดีอาญา
ตองสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาบุคคล
ใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได  
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 ดังนั้นเมื่อคดีของจําเลยยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล จึงปฏิบัติตอจําเลย
เสมือนผูกระทําผิดมิได จําเลยซึ่งไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมจึงขอความเปนธรรมตอศาลรัฐ
ธรรมนูญใหมีคําสั่งยกเลิกการตีโซตรวน 

 ระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญกําลังพิจารณาวินิจฉัยอยูนั้น ศาลจังหวัดชลบุรีไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีที่จําเลยตกเปนผูตองหาตอไปโดยมิไดรอการพิจารณาคดีไวช่ัวคราว เนื่องจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับของกรมราชทัณฑที่จําเลยยกขึ้นรองตอศาลรัฐ
ธรรมนูญในประเด็นปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญนั้น มิใชเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใช
บังคับแกคดีที่จําเลยเปนผูตองหา 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองไวพิจารณาแลว จึงเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดแสดง
ความเห็นกอนการวินิจฉัยและสงเอกสารที่เกี่ยวของและใหศาลจังหวัดชลบุรีไดรายงานความคืบ
หนาของคดีดังนี้  

-ศาลจังหวัดสงสําเนาคําพิพากษา ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2542 พิพากษายกฟอง
จําเลยที่ 3 แตใหขังไวระหวางอุทธรณ  

-กรมราชทัณฑช้ีแจงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ความโดยสรุปวา การใชเครื่อง
พันธนาการของเรือนจําเปนการใชอํานาจโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 
มาตรา 14(3) เพื่อปองกันจําเลยที่ 3 ซ่ึงเปนผูขังสําคัญที่ตางประเทศตองการตัวมิใหหลบหนี เนื่อง
จากสถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยามีหนังสือขอความรวมมือในการปองกันการหลบหนี และจําเลยที่ 
3 เปนผูรายสําคัญที่ประเทศญี่ปุนตองการตัว ประกอบกับตอมาสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองชลบุรีมี
หนังสือแจงอายัดจําเลยที่ 3 ดวย  

หากจําเลยที่ 3 สามารถหลบหนีการควบคุมของเรือนจําไปได เรือนจําตองถูก
ตําหนิวาไรประสิทธิภาพในการควบคุมและขาดความนาเชื่อถือ อาจกระทบกับความมั่นคงและ
ความสัมพันธระหวางประเทศและสังคมไมไดรับความปลอดภัย ถือไดวาเรือนจําปฏิบัติตอผูตองขัง
ทั้งชาวไทยและตางประเทศอยางเดียวกัน นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยยังมีหนังสือช้ีแจงวา 
เรือนจํากลางชลบุรีมีอํานาจใชเครื่องพันธนาการตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 หากเห็น
วาจําเลยที่ 3 ซ่ึงเปนผูตองขังเปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม อยางไรก็ตามกรม
ราชทัณฑไดยายจําเลยที่ 3 มาควบคุมที่เรือนจํากลางคลองเปรมและมิไดใชเครื่องพันธนาการแก
จําเลยอีกตอไป 

-จําเลยที่ 3 มีหนังสือแสดงความเห็นวา แมตนไดถูกยายมาควบคุมตัวที่เรือนจํา
กลางคลองเปรมและถอดโซตรวนแลวก็ตาม แตกลับถูกควบคุมใหอยูแตในหองขังเกือบตอลดเวลา
ยกเวนเวลารับประทานอาหาร เวลามีผูมาเยื่ยมและพบทนายความเทานั้น ทําใหสุขภาพรางกายและ
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จิตใจทรุดโทรม ซ่ึงจําเลยที่ 3 เปนมนุษยมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่ควรไดรับการปฏิบัติจาก
องคกรรัฐเยี่ยงมนุษย นอกจากนี้เมื่อศาลยังไมไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาจําเลยที่ 3 เปนผูกระทําผิด
ตามรัฐธรรมนูญตองสันนิษฐานไวกอนวาจําเลยที่ 3 ไมไดกระทําผิด พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
2479 ใชถอยคําวา “ ผูตองขัง” ซ่ึงหมายรวมถึง “ นักโทษเด็ดขาด คนตองขัง และคนฝาก ” เปนเหตุ
ใหบุคคลที่ไดรับการสันนิษฐานวาไมไดกระทําความผิดถูกปฏิบัติเยี่ยงผูกระทําความผิดเชนนักโทษ
เด็ดขาด จึงเห็นวา พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4(2) มาตรา 14(1) ถึง (5) และกฎ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 25 ถึง ขอ 28 ขัด
รัฐธรรมนูญ 

-ระหวางการพิจารณาคํารองนี้ กรมราชทัณฑมีหนังสือและเอกสารชี้แจงมายังศาล
รัฐธรรมนูญวา สํานักงานตํารวจแหงชาติประเทศญี่ปุนไดรองขอใหสงตัวจําเลยที่ 3 เปนผูรายขาม
แดนเพื่อดําเนินคดีในประเทศญี่ปุนขอหาเกี่ยวกับจี้เครื่องบินของสายการบินญี่ปุน การกอการ
จลาจล และการโจมตีสถานีตํารวจที่ประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนความผิดที่ยังไมหมดอายุความตาม
กฎหมายญี่ปุน และศาลอาญาไดมีคําพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ พ.4/2543 ใหขังจําเลยที่ 3 
ไวในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อสงผูรายขามแดน และปจจุบันจําเลยที่ 3 ไดถูกสงตัวเปนผู
รายขามแดนไปประเทศญี่ปุนแลว 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ผูรอง(จําเลยที่ 3) มิไดอยู ในประเทศไทย
เนื่องจากถูกสงตัวไปดําเนินคดีที่ประเทศญี่ปุนแลว การพิจารณาคํารองตอไปจึงไมเปนประโยชน
ตอจําเลยที่ 3  และการที่จําเลยที่ 3 อางวาพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4(2) และ
มาตรา 14(1) ถึง (5) ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 4 มาตรา 30 และมาตรา 33 นั้น เมื่อศาลยุติธรรมมิไดใช
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 บังคับแกคดีที่จําเลยตกเปนผูตองหาในคดีที่รวมกันมีไวเพื่อ
นําออกใชซ่ึงบัตรเครดิตตางประเทศปลอมอันตนไดมาโดยรูวาเปนของปลอม และรวมกันฉอโกง
ทรัพยของผูอ่ืน ซ่ึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นเมื่อศาลยุติธรรมไมไดใชพระราช
บัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 บังคับแกคดี พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 4(2) และ
มาตรา 14(1) ถึง (5) จึงมิใชบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เขาขายที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาตาม
มาตรา 264 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ  ”  

 เปนที่นาเสียดายวาศาลรัฐธรรมนูญมิไดวินิจฉัยตามที่จําเลยที่ 3 มีคํารองจึงไมอาจ
ทราบไดวาศาลรัฐธรรมนูญจะวางบรรทัดฐานในกรณีนี้เชนใด โดยเฉพาะในประเด็นที่จําเลยที่ 3 
ถูกตีโซตรวนตลอด 24 ช่ัวโมง ตลอดจนการปฏิบัติตอจําเลยในระหวางถูกควบคุมตัวเปนการ
กระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม 
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(2)การดูแลความปลอดภัยใหกับผูตองหาและจําเลยในขณะถูกควบคุมตัว 
การปฏิบัติของเจาหนาที่ในการดูแลความปลอดภัยของผูตองหามักจะปรากฏใหเห็นบอยคร้ังที่ผู
ตองหาถูกทํารายโดยฝูงชนท่ีโกรธแคน โดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญที่เกิดกับเด็กและสตรี เชน ขม
ขืน  ฆาตรกรรมสะเทือนขวัญ ผูตองหายาเสพติดที่จับตัวประกัน ฯลฯ ผูตองหาเหลานี้มีความเสี่ยงที่
จะถูกรุมประชาทัณฑโดยประชาชนจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต17ทั้งในขณะตํารวจจับกุม หรือทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพ ณ ที่เกิดเหตุ ความรุนแรงเหลานี้สามารถปองกันไดทุกกรณีหากตํารวจมี
ความเขมงวดในการรักษาความปลอดภัย  

 นอกจากนั้นจะพบวายังมีผูตองหาจํานวนมากที่ถูกทํารายรางกายและจบชีวิตลงใน
หองขังที่สถานีตํารวจระหวางการสอบสวน ดวยสาเหตุที่แตกตางกัน เชน ถูกซอมโดยเจาหนาที่
ตํารวจหรือผูตองขังดวยกันเอง การถูกขมขืน การฆาตัวตายในหองขัง ฯลฯ เพราะถึงแมผูตองหา
เหลานั้นจะถูกศาลพิพากษาในอนาคตวากระทําผิดจริงก็คงไมมีศาลใดจะพากษาลงโทษดวยวิธีการ
ทารุณโหดรายเชนนั้น 
 
 4.2.3สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 สังคมไทยยังมีทัศนคติที่คาดหวังวาผูกระทําความผิดควรจะยอมรับสารภาพมากกวาจะ
สันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ ซ่ึงแตกตางจากสังคมตะวันตกที่หลักการนี้ไดพัฒนามาอยางยาวนาน
และฝงรากลึก(กิตติพงษ กิตยารักษ ใน ระบบการชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลยในคดี
อาญา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบระหวางระบบ Common Law และ Civil Law., 2546 ) ในบริบท
วัฒนธรรมไทยที่รับเอาหลักการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์(Presumtion of Innocent)มา
ตอยอดโดยที่วัฒนธรรมของสังคมไทยมิไดตระหนักกับเรื่องนี้อยางเพียงพอ หลักการนี้จึงไมลงถึง
รากหญาอยางแทจริง(ชาญเชาว ไชยานุกิจ, 2545 : สัมภาษณ) 
 การที่หลายฝายเชื่อวาหลักการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์นั้น มิไดมีปญหามากนัก
ในสังคมไทย แตภาพสะทอนในภาคปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาทั้งจากปจจัยภายในกระบวนการยุติ
ธรรมนับตั้งแตช้ันตํารวจ ศาล และในระบบของราชทัณฑ ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขภายนอกที่
กลาวมาแลว นาจะเปนขอสรุปที่ดีวากระบวนการยุติธรรมไทยมองแยกสวนการสันนิษฐานในคดี

                                                           
17 นายสมบัติ ขุนเทียนประดิษฐ  ถูกรุมประชาทัณฑจนเสียชีวิต ภายหลังที่เกิดอาการคลุมคลั่งและจับนางสาวจิตรา 
รวมเจริญชัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนตัวประกัน ตอมาเมื่อเจาหนาที่ตํารวจตัดสินใจบุกเขาชวยเหลือ
ตัวประกันและนางสาวจิตรา เสียชีวิต (ไทยโพสต 7 พฤศจิกายน 2544) 
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อาญาออกจากการปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาวาเปนคนละสวนกัน ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่ผูเกี่ยวของ
ในกระบวนการยุติธรรมทุกฝายแมจะยอมรับหลักการเชนวานั้นแตในทางปฏิบัติกลับพบปญหามาก
มาย นอกจากนั้นสิ่งที่นาเปนหวงอีกประการหนึ่งคือ ความเขาใจในหลักการของผูปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุติธรรมซึ่งไดถูกวางรากฐานในสังคมไทยมาคอนขางนาน แตกลับมีมุมมองที่แตกตาง
กันในหลักการพื้นฐานของกระบวนการทางอาญา จึงนาจะเปนอีกสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติอาจ
จะยังไมมีความตระหนักจริง ซํ้ารายการสงสัญญาณของฝายบริหารในทางนโบายที่ปฏิเสธหลักการ
นี้ตั้งแตตนก็ยังเกิดขึ้นภายใตสถานการณคุกรุนของสงครามยาเสพติด 
 ในสวนของการปฏิบัติตอผูตองหาและจําเลยนั้น คณะผูวิจัยเห็นวาความพยายามในการ
สรางทางเลือกใหแกวิธีปฏิบัติเดิม ๆ ที่เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมเคยชินนั้นยังนอยเกินไป 
แตมักเปนการปฏิบัติในลักษณะเหมารวมมากวาที่จะดูความเปนจริงเปนรายกรณี ซ่ึงแมจะเปนความ
ยากในการปฏิบัติแตก็คงไมใชขออางเพื่องดเวนไมปฏิบัติ 
 อยางไรก็ตามตองยอมรับวามีขอจํากัดในทางกฎหมายดวยเชนกันที่เปนอุปสรรคกับฝาย
ปฏิบัติ เชน พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ที่จัดประเภทผูตองหาและจําเลยไวเปนประเภท
เดียวกับผูตองขังที่เปนนักโทษ ไมมีกฎหมายหามเผยแพรภาพผูตองหาหรือจําเลยในขณะอยูใน
เครื่องพันธนาการ กฎหมายยังมีชองโหวใหเจาหนาที่นําตัวผูตองหามาแถลงขาวอยู เปนตน ในขณะ
เดียวกันการควบคุมกันเองของสื่อสารมวลชนในทางจรรยาบรรณวิชาชีพก็ยังไมเกิดขึ้นจริงใน
สังคมไทย องคกรวิชาชีพส่ือมวลชนยังไมเขมแข็งจึงยังไมอาจเปนความหวังไดมากนัก ดังนั้นสื่อ
สารมวลชนเองในบางกรณีก็ควรตองถูกจํากัดเสรีภาพโดยกฎหมายไดเชนเดียวกัน ในขณะเดียวกัน
ส่ือมวลชนเองก็ตกเปนเครื่องมือของผูที่ไมอาจคาดหมายไดวามีความประสงคใดทั้งโดยรูตัวและไม
รูตัว ส่ือมวลชนจึงอยูในฐานะที่ตองทั้งใชเสรีภาพในเสนอขาวสาร และการชั่งน้ําหนักความเหมาะ
สมในอันที่จะไมลวงลํ้าสิทธิเสรีภาพในความเปนอยูสวนบุคคลมากเกินไปแมบางครั้งผูตองหาหรือ
จําเลยมีความยินดีหรือตองการที่จะใหเสนอขาวก็ตาม ตลอดจนตองระมัดระวังมิใหการนําเสนอขาว
สารตกเปนเครื่องมือของผูไมประสงคดีดวย อยางไรก็ตามทุกฝายโดยเฉพาะผูใชอํานาจตาม
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมพึงพึงระมัดระวังใหมากในการเขาไปใชส่ือเพื่อประสงคผลในทาง
ที่ไมถูกไมควรอันกระทบกับสิทธิผูตองหาและจําเลย 
 ในสวนขององคกรตุลาการ ศาลยุติธรรมตองมีความพยายามในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
จําเลยใหมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีการควบคุมตัวระหวางอุทธรณในกรณีที่ศาลชั้นตนพิพากษายก
ฟองจําเลย หากไมใชกรณีจําเปนอยางถึงที่สุดแลวศาลตองสั่งปลอยตัวจําเลยโดยไมมีขอยกเวน และ
กรณีศาลรัฐธรรมนูญจําเปนตองมองประโยชนสาธารณะในภายภาคหนาใหมากขึ้นในการวาง
บรรทัดฐานที่สําคัญกับรัฐธรรมนูญในอนาคต 
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 ในประการสุดทาย แมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะมุงเนนใหบังคับแกเจาหนาที่ของรัฐ
เปนหลักในการปฏิบัติตอผูตองหาและจําเลย แตหลาย ๆ คร้ังที่ผูตองหาและจําเลยไดรับอันตราย
จากบุคคลภายนอกในระหวางที่ถูกควบคุมตัวจนไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต กรณีเหลานี้นาจะเขา
ขายการปฏิบัติโดยละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการคุมครองความปลอดภัยแกผู
ตองหาหรือจําเลยจนไดรับอันตราย 
 กลาวโดยสรุปผูตองหาและจําเลยยังตองตกเปนผูรับภาระอันเกินควรเมื่อตนตองเขาสู
กระบวนการยุติธรรมทั้งจากกระบวนการยุติธรรมโดยตรงและจากปจจัยภายนอก ตราบใดที่หลัก
การนี้ยังไมฝงรากลึกในสังคมไทยและผูเกี่ยวของโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสื่อ
สารมวลชนและสังคมยังไมตระหนักอยางแทจริงก็เชื่อแนวาผูตองหาและจําเลยยังตองรับผลรายใน
ทายที่สุดตอไป  
 ดังนั้นแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญจะตองกําหนด
มาตรการหลายดานประกอบกันคือ มาตรการดานกฎหมาย ดานการบริหารกระบวนการยุติธรรม 
และดานสื่อสารมวลชน คือ 
 1.การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูตองหาและจําเลยตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 การแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรภาพของผูตองหาและ
จําเลยในคดีอาญาทั้งในระหวางการควบคุมตัวและการพิจารณาคดีในศาล 
 2.การกําหนดมาตรการทางบริหารและการปลูกฝงทัศนคติใหเจาหนาที่ของรัฐเคารพสิทธิ
ของผูตองหาและจําเลย รวมทั้งการกําหนดมาตรการลงโทษในกรณีที่มีการปฏิบัติโดยมิชอบหรือมี
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูตองหาและจําเลย 
 3.การรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมนําหลักขอสันนิษฐานในคดอีาญา
และการปฏิบัติตอบุคคลที่ยังไมเปนผูกระทําความผิดมาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ในทุกขั้น
ตอน 
 4.การเสริมสรางสถาบันสื่อสารมวลชนใหมีระบบการควบคุมทางวิชาชีพใหเขมแข็งเพื่อ
คุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา 
 5.การรณรงคใหมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและคานิยมที่ถูกตองเกี่ยวกับสิทธิผูตองหาและ
จําเลย 
 6.การสนับสนุนใหองคกรทางสังคมมีสวนรวมในการรณรงคเผยแพรความรู สิทธิเสรีภาพ
และหลักสิทธิมนุษยชน 
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4.3การจับ การคุมขัง และการคน 
 

การจับ การคุมขัง และการคนเปนมาตรการบังคับทางอาญาที่สําคัญและจําเปนในการนําตัวบุคคลเขาสู
การดําเนินคดีอาญาในการะบวนการยุติธรรม มาตรการบังคับเชนวาจึงสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิ เสรีภาพในการเคลื่อนไหว เสรีภาพใน
เคหสถาน เปนตน การใชมาตรการบังคับจึงตองมีขอบเขตที่ชัดเจนและตองมีการตรวจสอบการใชอํานาจโดยองค
กรที่มีความเปนอิสระเพื่อเปนหลักประกันวาสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะไมถูกกระทบกระเทือนมากเกินไป ใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาประโยชนของรัฐในการดูแลความสงบสุขของสังคม 

 
4.3.1หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 

  4.3.1.1การจับและการคุมขัง18 

                                                           
18 รัฐธรรมนูญ  

มาตรา 31 วรรค 1 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  
วรรค 3 การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรค

หนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
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  ในอดีตที่ผานมากอนการประกาศใช รัฐธรรมนูญ  พ .ศ. 2540 นั้น  ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา19บัญญัติใหการจับและการคนกระทําโดยเจาหนาที่ฝายปกครอง
และตํารวจ ซ่ึงเปนองคกรในฝายบริหารโดยไมมีการตรวจสอบจากภายนอก การจับจึงกระทําได
โดยงาย เมื่อจับแลวอํานาจการควบคุมของเจาพนักงานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แมกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาจะมิไดกลาวเชนนั้นก็ตาม กฎหมายเพียงแตกลาววามิใหควบคุมเกินความจํา
เปนตามพฤติการณแหงคดี แตในความเปนจริงไมคอยไดมีการพิจารณากัน ดังนั้นการจะหลุดพน
จากการควบคุมตัวกระทําไดโดยการประกันตัวเทานั้นซึ่งเปนเรื่องที่ยาก(บันทึกการประชมุคณะกรร
มาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 28 พฤษภาคม, 2540 :1 /2 -1/3 ) 

                                                                                                                                                                      
มาตรา 237 ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล 

หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดยไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู
ถูกจับจะตองไดรับการแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ โดยไมชักชา กับจะตองไดรับโอกาสแจงให
ญาติหรือผูซึ่งผูถูกจับไววางใจทราบในโอกาสแรก และผูถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู ตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่
สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาวามีเหตุที่จะ
ขังผูถูกจับไวตามกฎหมายหรือไม เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกไดตอเมื่อ 
(1)มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมาย

บัญญัติ หรือ 
(2) มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบ

หนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น ดวย 
19 ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา  

มาตรา 78 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับนั้นไมได เวนแตในกรณีตอไปนี้ 
(1) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาดั่งบัญญัติไวในมาตรา 80  
(2) เมื่อพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิดหรือพบโดยมีพฤติการณ อันควรสงสัยวาผูนั้นจะ

กระทําความผิดโดยมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใช ในการกระทําความผิด  
(3) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลวและจะหลบหนี  
(4) เมื่อมีผูขอใหจับโดยแจงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิด และแจงดวยวาได รองทุกขไวตามระเบียบ

แลว  
เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจับดวยตนเองไมตองมีหมาย แตตองเปนในกรณีที่อาจ

ออกหมายจับได หรือจับไดตามประมวลกฎหมายนี้  
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  โดยหลักสากลแลวไมอนุญาตใหเจาพนักงานผูจับเปนผูออกหมายเอง ทั้งนี้เพื่อ
เปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน นอกจากนั้นคดีที่เจาพนักงานออก
หมายจับหรือคนเองสวนใหญศาลจะยกฟอง(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
22 เมษายน 2540 : 10-11) 
  ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงไดบัญญัติหลักการเกี่ยวกับการจับ และการคุมขังขึ้นใหมดังนี้ 
  ประการแรก การจับ และคุมขังตองกระทําโดยศาล นั่นคือการจับและคุมขังตองมี
หมายอาญาที่ออกโดยศาล ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนในความผิดซึ่งหนาหรือเหตุจําเปน
อยางอื่นที่ตองจับโดยไมมีหมายซึ่งตองไปแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ประการที่สอง การควบคุมตัวสามารถกระทําไดเพียง 48 ช่ัวโมง หลังจากนั้นตอง
นําไปศาลเพื่อใหศาลตรวจสอบวามีเหตุจะตองขังผูตองหาไวตอไปหรือไม 
  ประการที่สาม การตรวจสอบเหตุการจับ การควบคุมและการขังโดยศาล 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในขณะนั้น เหตุในการจับกุม การควบคุม
และการขังแยกออกจากกัน อยางที่กลาวไปแลวตอนตนวาการจับกระทําไดโดยงายและกจะกิดการ
ควบคุมตัวโดยอัตโนมัติ แมวิอาญาในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวไดมีการแกไขมาโดยตลอดจน
ในขณะนั้นลดระยะเวลาการควบคุมตัวเหลือเพียง 3 วัน แตก็ยังไมสามารถตอบคําถามไดวามีเหตุจํา
เปนอยางไรถึงตองควบคุมตัวไว การที่รัฐจะควบคุมตัวบุคคลใดไวในความดูแลของรัฐก็เพียงเพื่อ
ประโยชนแหงการดําเนินคดี หากศาลไตสวนแลววามีเหตุจําเปนที่ตองเอาตัวบุคคลใดไวในความดู
แลของอํานาจรัฐ ศาลก็จะเอาตัวไวโดยส่ังขังได แตหากไมมีเหตุอันควรหรือเหตุดังกลาวหมดไปก็
ไมมีความจําเปนใด ๆ ที่ตองเอาตัวบุคคลไว เหตุการจับ การควบคุมและการขังจึงใชเหตุเดียวกัน คือ 
  1.มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรงที่มีอัตรา
โทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ 
  2.มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดมีการกระความผิดอาญา และมีเหตุอัน
ควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 
ดวย 
  ประการที่ส่ี เมื่อมีการจับกุมตองแจงขอกลาวหาใหแกผูถูกจับทราบโดยไมชักชา 
และผูตองหามีสิทธิที่จะแจงใหญาติหรือผูที่ตนไววางใจทราบได 
  ประการที่หา การขอใหศาลไตสวนและปลอยตัวกรณีมีการคุมขังโดยมิชอบ20 
                                                           
20 รัฐธรรมนูญ  

มาตรา  240 ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญา หรือในกรณีอื่นใด ผูถูกคุมขังเอง พนักงาน
อัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง มีสิทธิรองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาวาการ
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  บทบัญญัติที่วาดวยการจับ การคุมขังนั้นเคยมีมาแตเดิมในพระราชบัญญัติวิธิ
พิจารณาความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 แตตอมาไดถูกยกเลิกเมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 ดังนั้นการที่รัฐธรรมนูญ
นํามาบัญญัติไวอีกครั้งหนึ่งจึงไมถือวาเปนเรื่องใหมแตประการใด แตเปนการนําเอาหลักสากลใน
เร่ืองนี้ที่เคยมีใชอยูแลวกลับมาใชใหมเพื่อใหสอดคลองกับการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการ
เมือง 
 
 
 
 
 
  4.3.1.2การคน21 
 
  รัฐธรรมนูญมาตรา 31 สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และในวรรคสามที่วา “ 
การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทํามิได 
เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ” สวนมาตรา 35 คุมครองเสรีภาพในเคหสถาน ดัง
นั้นการคนจึงมีพื้นฐานมาจากสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายและเสรีภาพในเคหสถาน(จิรนิติ หะ
วานนท, 2544 : 22)  รัฐธรรมนูญมาตรา 35 นั้นเปนหลักการทั่วไปเกี่ยวกับเสรีภาพในเคหสถาน 
สวนมาตรา 238 นั้นเปนการบัญญัติสําหรับคดีอาญาโดยเฉพาะ  

                                                                                                                                                                      
คุมขังเปนการมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อมีคํารองเชนวานี้ ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาเห็นวาคํา
รองนั้นมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน และถาผูคุมขังแสดงใหเปนที่พอใจของ
ศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลสั่งปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที 
21 รัฐธรรมนูญ  

มาตรา 31 วรรค 1 และ วรรค 3 
มาตรา 35 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปใน

เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถาน จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

มาตรา 238 ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมี
เหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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  เนื่องจากการคนกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิสวนบุคคล
เปนอยางมาก การคนจึงตองทําอยางจํากัดและเฉพาะกรณีที่จําเปนเทานั้นจึงใชหลักการเดียวกับการ
จับ นั่นคือการคนตองมีคําสั่งหรือหมายศาล ศาลจะเปนผูตรวจสอบวาสมควรกระทําหรือไม ซ่ึง
สอดคลองกับหลักสากล แตในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนก็ชอบที่เจาพนักงานจะเขาคนไดโดย
ไมมีหมายไดตามที่กฎหมายบัญญัติ(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 22 
เมษายน 2540 : อางแลว หนาเดียวกัน) 
 อยางไรก็ตาม สสร.ก็มีความเปนหวงวาการยกเลิกเปลี่ยนแปลงหลักการและวิธีการที่เคย
ปฏิบัติมาเปนเวลานานอาจเกิดขอขัดของขึ้นได โดยเฉพาะกับเจาหนาที่ตํารวจ อีกทั้งประมวล
กฎหมายวิธิพิจารณาคววมอาญาในปจจุบันก็ยังมีขอบกพรองที่จําเปนตองปรับปรุงอยูอีกมากมาย จึง
ไดมีบทเฉพาะกาลเปนเวลา 5 ป ในกรณีของการจับและคุมขัง เพื่อใหมีการเตรียมตัวตลอดจนการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับหลักการใหมที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 

4.3.2สภาพปญหาและปจจัยการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย 
 

4.3.2.1การจับ 
 

  แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติเปลี่ยนแปลงหลักการในเรื่องการจับ การคุมขังขึ้นใหม 
แตก็หามีผลบังคับใชโดยทันทีไม อันเนื่องมาจากบทเฉพาะกาลตามมาตรา 335(6)22 ที่กําหนดให
มาตรา 237 มิใหมีผลบังคับจนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงตองไมเกิน 5 ปนับแตประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

                                                           
22 รัฐธรรมนูญ  

มาตรา 335 ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับในกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขดังตอ
ไปนี้ 

(6)มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 237 มาใชบังคับ จนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อ
ใหการเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
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 บัดนี้เวลาไดลวงเลยมากวา 5 ปแลวก็ยังไมสามารถแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา23ใหแลวเสร็จ ผลที่ตามมาคือเกิดเปนปญหาในขอกฎหมายวา เมื่อรางพระราชบัญญัติดัง
กลาวยังไมแลวเสร็จจะถือวารัฐธรรมนูญมาตรา 237 มีผลบังคับใชไดหรือไม และกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเดิมเกี่ยวกับการจับ การคุมขังยังบังคับใชไดหรือไม ตลอดจนปญหาในทาง
ปฏิบัติอีกหลายประการที่ยังไมมีความชัดเจน ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดตอไป 

ก.สภาพบังคับของรัฐธรรมนูญ 
  ประเด็นนี้มีความคิดเห็นเปนสองแนวทาง คือ 
  แนวทางที่หนึ่ง รัฐธรรมนูญมาตรา 237 ยังไมสามารถนํามาบังคับใชได  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 335(6) มิใหนาํบทบัญญัติมาตรา 237 มาบงัคับใชจน
กวาจะมีการแกไขกฎหมาย กฎหมายเดิมเปนการคุมครองเฉพาะเจาหนาที่ผูมีอํานาจจับ แตรัฐธรรม
นูญคุมครองเจาหนาที่และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวย การกําหนดระยะเวลา 5 ปก็เพื่อ
ใหแกไขกฎหมายใหแลวเสร็จ แตมิใช 5 ป เพื่อบังคับใชรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเมื่อยงัแกกฎหมายไม
เสร็จก็ตองถือวารัฐธรรมนูญยังนํามาบังคับใชไมได(อรรถพล ใหญสวาง อางใน จับ คน ขงั ตาม 
ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 2546 : 37-38) 
  แนวทางที่สอง รัฐธรรมนูญมาตรา 237 สามารถบังคับใชไดทันทีเม่ือครบ 5 ป  
  โดยทั่วไปกฎหมายตองมีผลบังคับใชทันท ี แตกรณีบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
เปนการสรางเงื่อนไขของการบังคับใชใหตองแกไขกฎหมายภายใน 5 ป หากไมสามารถทําไดเงื่อน
ไขดังกลาวก็จะหมดสภาพไปทําใหรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชไดทันท ี ดังนั้นกฎหมายใดที่ขัดกับ
มาตรา 237 ก็ตองถือวากฎหมายนัน้บังคับใชไมได สวนที่ไมขัดกับมาตรา 237 ก็ยังบังคบัใชไดตอ
ไป (ณรงค ใจหาญ จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 2546 : 38 ) 
  สอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ 11 ) ที่ตอบขอหารือ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามหนังสือที่ ตช 0004.6/7207 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2545 วา24  

                                                           
23 ราง พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา(ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ถูกเสนอเขาสูการพิจารณา
ของสภาผูแทนราษฎร ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0204/4175 ลงวันที่ 2 เมษายน 2545  
24 สํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนังสือที่ ตช 0004.6/7207 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2545 หารือปญหาขอกฎหมาย กรณี
การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 58(1) วาเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจไมมีอํานาจออกหมายจับอีกตอไปเนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญนั้น ความเห็นของสํานักงานตํารวจแหงชาติชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม 
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“ บทบัญญัติมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่กําหนดใหศาล
เทานั้นเปนผูมีอํานาจออกหมายจับมีเจตนารมณที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหมากขึ้น 
โดยกําหนดใหผูมี่มีอํานาจออกหมายจับและผูที่ปฏิบัติการจับกุมเปนคนละองคกรกัน อันเปนการ
ควบคุมการใชอํานาจรัฐในเรื่องที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของประชาชน
ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉะนั้นการที่บทเฉพาะกาลมาตรา 335(6) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหนํามาตรา 237 มาใชบังคับจนกวาจะมีการแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของ ซ่ึงตองไมเกิน 5 ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ นี้นั้น เห็นวา เงื่อนไขการ
บังคับใชมาตรา 237 อยูที่กําหนด 5 ป มากกวาการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ กําหนดเวลาดังกลาว
จึงเปนการบังคับเด็ดขาดเพราะเปนการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชา
ชน ดังนั้นเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราขอาณาจัรกรไทยใชบังคับ
แลว แมจะยังมิไดมีการแกไขมาตรา 58(1) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหสอด
คลองกับมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็ตาม มาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยก็จะมีผลใชบังคับ สวนมาตรา 58(1)แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเปนอันใชบังคับมิได เพราะขัดกับมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย…” 
(บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการออกหมายจับ เลขเสร็จ 
578/2545) 

 ดังนั้นหลังวันที่ 11 ตุลาคม 2545 เปนตนไป องคกรที่มีอํานาจออกหมายจับและ
หมายอาญาไดมีเพียงศาลยุติธรรมองคกรเดียวเทานั้น 

 อยางไรก็ตามเพื่อแกไขปญหาขอขัดของที่อาจเกิดขึ้นศาลยุติธรรมจึงไดออก
ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายคนในคดี
อาญา พ.ศ. 2545 ขึ้นใชไปพลางกอนจนกวาจะแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได
แลวเสร็จ แตการออกระเบียบก็ไมสามารถครอบคลุมไดทุกเรื่อง เชน การจับโดยไมมีหมาย เปนตน 

ข.หมายจับคางเกา 
  จากสถิติของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา มี
หมายจับคางเกามากกวา 217,000 หมาย ที่ยังติดตามจับกุมตัวผูตองหาไมได รวมท้ังคดีที่ผูตองหา
หลบหนีระหวางประกันตัวและยังมีอีกเปนจํานวนมากที่สถานีตํารวจทั่วประเทศยังไมสงขอมลูสถิติ
มายังกองทะเบียนประวัติอาชญากร(มาตรฐานหมายจับใหม, คมชัดลึก 1 ตุลาคม 2545 : 2) จึงเปน
ปญหาวาเมื่อครบกําหนด 5 ป ในวันที่ 11 ตุลาคม 2545 ศาลยุติธรรมจะเปนองคกรเดียวที่มีอํานาจ
ออกหมายจับ ดังนั้น หมายจับคางเกาซึ่งออกโดยพนักงานฝายปกครองและตํารวจกอนรัฐธรรมนูญ
จะมีผลบังคับใชจะยังคงใชไดอยูหรือไมและการนําไปใชจะผิดกฎหมายหรือไม 
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  เร่ืองนี้มีความเห็นเปนสองฝาย ฝายหนึ่งเห็นวา หมายจับเกาไมสามารถนํามาใชได
อีกตอไปเพราะขัดรัฐธรรมนูญที่ใหการออกหมายจับเปนอํานาจศาลเพียงองคกรเดียว แตอีกฝายเห็น
วา หมายจับคางเกาเปนหมายที่ออกโดยชอบดวยกฎหมายกอนรัฐธรรมนูญบังคับใช และในการ
เสนอขอออกหมายจับที่ผานมาก็ผานขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานกอนการเสนอออกหมาย
ซ่ึงถือไดวาผานการตรวจสอบกลั่นกรองมาแลว(สรุปหมายจับคางเกาโมฆะตองขอศาลใหม-
ผบ.ตร.งง, ไทยโพสต 26 กันยายน 2545) 
  ดังนั้น หมายจับเกาจึงยังคงใชไดเมื่อยังไมสามารถจับผูตองหาได หมายจับนั้นก็ยัง
คงมีผลใชการไดอยูจนกวาจะมีการเพิกถอนหรือออกหมายใหม การที่ใหนําหมายเกาไปใหศาล
พิจารณาเพื่อออกหมายใหมนั้นก็ไมถือวาผิดกฎหมายเพราะศาลมีอํานาจออกหมายได แตหากศาล
ไมยอมออกหมายใหมใหและเจาพนักงานนําหมายเกาไปจับกุมผูตองหาก็ไมถือวามีความผิด เพราะ
หมายเกาออกมาโดยถูกตอง(ณรงค ใจหาญ อางใน จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม, 2546 :  39) 
  อยางไรก็ตามปญหานี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเพื่อแกไขความขัดของและวางแนว
ทางปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปพลางกอนตามที่กระทรวงยุติธรรมโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานกระบวนการยุติธรรมเปนผูเสนอ(หนังสือดวนที่สุดที่ 
ยธ 0299/9896 ลงวันที่ 23 กันยายน 2545) วา “ …ใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่จะจับ
กุมผูกระทําความผิดตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2545 เปนตนไป ตองดําเนินการขอหมายจับจากศาลเสีย
กอน…  

อนึ่ง ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม 2545 เปนตนไป หามมิใหจับโดยอาศัยอํานาจตามหมายที่
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูออกอีกตอไป หากมีความจําเปนตองจับผูที่พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจเคยออกหมายจับไวกอนแลว ใหดําเนินการขอหมายศาลตามหลักเกณฑใหมเสียกอน ” (การปฏิบัติในคดี
อาญาตั้งแต 11 ตุลาคม 2545,ขาวประชุมคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2545) 
  เปนที่นาสังเกตวาคณะรัฐมนตรีมิไดช้ีขาดปญหาขอกฎหมายวา หมายจับเกาที่เคย
ออกโดยพนักงานฝายปกครองและตํารวจนั้นยังคงใชไดอยูหรือไม แตคณะรัฐมนตรีในฐานะผู
บังคับบัญชาของหนวยงานในฝายบริหารไดส่ังใหหนวยงานในบังคับบัญชาของตนนําหมายเกาที่
เคยออกไวโดยพนักงานฝายปกครองและตํารวจกอนหนาวันที่ 11 ตุลาคม 2545 หากประสงคจะนํา
มาใชใหมตองไปขอใหศาลพิจารณาออกหมายอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นแมวาในขอกฎหมายอาจจะไมถือ
วาผิดกฎหมายแตหากจะนําหมายเกามาใชก็อาจเปนการขัดคําสั่งฝายบริหารได  
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  และการนําหมายจับเดิมไปใชจับกุมยังอาจถูกโตแยงหรือฟองรองไดจึงเปนความ
เสี่ยงของผูปฏิบัติ การนําหมายจับเดิมมาขอใหศาลออกใหมจึงเปนการปองกันปญหาเชนวานั้นได
(สรุปหมายจับคางเกาโมฆะ ตองขอศาลใหม-ผบ.ตร.งง, ไทยโพสต 26 กันยายน 2545) 
  การนําหมายจับเกามาใหศาลออกหมายใหมนาจะมีสวนชวยใหระบบงานของ
ตํารวจโดยเฉพาะระบบงานขอมูลใหดียิ่งขึ้น เพราะขอมูลคดีคางเกาที่เก็บไวเปนเวลานานปจจุบัน
อาจมีปญหาขอมูลสูญหาย หรือหาไมเจอโดยเฉพาะคดีที่คางเกาเปนเวลานานนับสิบป บางครงเจา
พนักงานผูเคยรับผิดชอบสํานวนคดีอาจมีการโยกยาย เกษียนอายุ หรือเสียชีวิตไปแลวก็ยิ่งยากที่จะ
นําขอมูลดังกลาวมาใชยิ่งสรางปญหาในทางปฏิบัติมากขึ้น ดังนั้นตอเมื่อมีการบังคับใชเร่ืองการออก
หมายใหมแลวนาจะเปนโอกาสอันดีที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจะไดปรับปรุงระบบขอมูลใหสอด
คลองกับระบบใหมเสียในคราวเดียวกัน 
  ประการสําคัญที่สุด มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องหามใชหมายจับเดิมมาใชอีกเปนตัว
อยางของการสรางความสมดุลระหวางประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดเปนอยางดี เพราะหมายจับเกายังสามารถนํามาใชเพื่อผล
แหงการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดเชนเดิมเพียงแตตองใหศาลไดตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่งเทานั้น ดังนั้นหากกระบวนการออกหมายที่มีมาแตเดิมเปนไปโดยเหมาะสมถูกตอง เชื่อแนวา
เมื่อนํามาใหศาลพิจารณาออกหมายใหมอีกครั้งศาลก็ยอมตองออกใหอยางแนนอน อีกทั้งศาลทุก
แหงก็ไดเตรียมผูพิพากษาและเจาหนาที่เขาเวรตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวันไมเวนวันอยุดราชการใด ๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นการขอหมายจับตอศาลอาจจะมีปญหาติดขัดบางเฉพาะในชวงแรกเทานั้น(หมายจับ, 
ไทยโพสต 11 ตุลาคม 2545)  
  ในขณะเดียวกันกระบวนการตรวจสอบการออกหมายโดยศาลก็ชวยใหประชาชน
มีหลักประกันในสิทธิเสรีภาพมากขึ้นดวยเชนเดียวกันหากหมายจับเกาอันใดออกโดยไมถูกตอง
หรือไมสุจริต จึงสมประโยชนทั้งการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและคุมครองสิทธิเสรภาพ
ของประชาชนโดยไมจําเปนตองหาขอยุติในทางกฎหมายวาหมายจับเกายังใชไดอยูหรือไม 
  ค.เหตุในการออกหมายจับ 
  รัฐธรรมนูญไดกําหนดเหตุในการออกหมายจับและหมายขังโดยหลักสําคัญ 2 
ประการ 
  1.เหตุความรายแรงของการกระทําความผิดโดยมีหลักฐานตามสมควร25 

                                                           
25 รัฐธรรมนูญ มาตรา 237 (1) 
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  2.เหตุการกระทําผิดโดยมีหลักฐานตามสมควรและใชประกอบกับเหตุเกรงวาจะ
หลบหนีหรือเหตุเกรงวาจะยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกออันตรายประการอื่น26 
  ดังนั้นจึงเกิดปญหาในขอกฎหมายวาเหตุที่จะออกหมายจับไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 6627 ยังคงบังคับใชไดอยูหรือไม  อยางไรก็ตามเมื่อรัฐ
ธรรมนูญไดบัญญัติหลักการใหมก็ตองถือเอารัฐธรรมนูญเปนตัวตั้ง สวนประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความมาตรา 66 นั้นชวยเสริมใหรัฐธรรนูญชัดเจนขึ้น (คณิต ณ นคร อางใน จับ คน ขัง ตาม 
ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 2546 : 39)  
 
 
 
  (1)เหตุในการออกหมายจับตามความรายแรงของการกระทําความผิด 
  เหตุความรายแรงของความผิดเทาใดจึงจะถือวาเปนความผิดรายแรงนั้นรัฐธรรม
นูญไมไดกําหนดไว แตในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66(1) กําหนดไววาเปน
คดีที่มีอัตราโทษอยางสูงตั้งแตสามปขึ้นไป 
  อัตราโทษอยางสูงตั้งแต 3 ปขั้นไปนับวาคอนขางต่ํา เพราะความผิดอาญาทั้งใน
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ นั้น ความผิดที่ไมใชลหุโทษและมีอัตราโทษอยางสูงต่ํา
กวา 3 ปนั้นมีนอยมาก ดังนั้นเหตุการออกหมายจับเนื่องจากความรายแรงของการกระทําผิดตามที่

                                                           
26 รัฐธรรมนูญ มาตรา 237(2) 
27 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 66  เหตุที่จะออกหมายจับไดมีดั่งตอไปน้ี 

(1)เมื่อผูตองหาซึ่งถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควร หรือจําเลยเปนผูไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 
(2)เมื่อความผิดที่ผูตองหาถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควรหรือที่จําเลยถูกฟองนั้น มีอัตราโทษอยางสูงตั้งแต

สามปขึ้นไป 
(3)เมื่อผูตองหาหรือจําเลยซึ่งไมไดถูกควบคุมหรือขังอยูไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอแก

ตัวอันควรก็ดี ไดหนีไปก็ดี มีเหตุอันควรสงสัยวาจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานโดยทางตรงหรือ
ทางออมก็ดี 

(4)เมื่อผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งถูกปลอยช่ัวคราวมิสามารถทําสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงกวาเดิมหรือ
หาหลักประกันมาเพิ่มหรือใหดีกวาเดิมตามมาตรา 115 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไวเปนการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพเกิน
ขอบเขตและเปนเหตุแหงความเดือดรอนของประชาชน(คณิต ณ นคร 2542 :132-133) 
  ทางออกในกรณีนี้มี 2 แนวทาง 
  แนวทางที่ 1 แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเพิ่มอัตราโทษขั้น
สูงใหสูงขึ้น  
  แตแนวทางนี้อาจมีขอจํากัดที่วา ความผิดบางประเภท เชน ความผิดเกี่ยวกับ
เอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 26528 นั้นลักษณะการกระทําผิดไมรุนแรงแตมีโทษจํา
คุกถึง 5 ป ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 27629 จําคุก 4-20 ป ความผิดตอ
เสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30930 ที่มีลักษณะรุนแรง ขมขู คุกคามผูอ่ืนแตมีโทษจํา
คุกไมเกิน 3 ปเทานั้น(ใจเด็ด พรไชยา, 2546 : 8) 

                                                           
28 ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป 
และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง หนึ่งหมื่นบาท  
29 ประมวลกฎหมายอาญา  
 มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาของตนโดย ขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไม สามารถขัดขืนไดหรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตอง
ระวางโทษ จําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวม
กระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้ง
แตสามหมื่นบาทถึง สี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 
30 ประมวลกฎหมายอาญา  
 มาตรา 309 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอสิ่งใด โดยทําใหกลัววา
จะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพช่ือเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจนั้นเองหรือของผูอื่น หรือโดยใช
กําลัง ประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้นหรือจํายอมตอ สิ่งนั้น ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  

ถาความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทํา ความผิดดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป 
หรือไดกระทําเพื่อใหผูถูกขมขืนใจทํา ถอน ทําใหเสียหาย หรือทําลายเอกสารสิทธิอยางใด ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุก ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้น จะมีอยูหรือไม ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับ ต้ังแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท  
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  ดังนั้นการตีความความรายแรงของการกระทําผิดโดยใชอัตราโทษเปนเกณฑอาจ
ไมครอบคลุมความผิดอาญารายแรงที่แทจริงก็ได ทํานองเดียวกันความผิดอาญาที่ไมรายแรงบาง
ประเภทที่ไมจําเปนตองออกหมายจับก็อาจเขาไปรวมอยูกับความผิดอาญารายแรงภายใตเกณฑของ
อัตราโทษไดเชนเดียวกัน 
  แนวทางที่ 2 แกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยระบุฐานความผิด
ที่มีความรายแรงลงไปใหชัดเจน เชน ความผิดฐานฆาผูอ่ืน ขมขืน กระทําชําเรา กบฏ ฯลฯ 
  ซ่ึงนาจะครอบคลุมกับความผิดรายแรงไดดีกวาแนวทางแรก แนวทางนี้จึงเปนการ
ตีความความผิดอาญารายแรงโดยดูจากสาระของการกระทําผิดนั้น ๆ  เชน เปนการกระทําที่กระทบ
ตอความสบบสุขของบุคคลหรือประชาชนอยางรุนแรง จะโดยลักษณะการใชอาวุธ หรือใชคน
จํานวนมาก เปนองคกรอาชญากรรม หรือกระทําในลักษณะไมเกรงกลัวตอกฎหมาย เปนตน (ใจเดด็ 
พรไชยา 2546 : อางแลวหนาเดียวกัน) 
  (2)เหตุเกรงวาจะหลบหนีและยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน 
  -เหตุเกรงวาจะหลบหนี 

เหตุเกรงวาจะหลบหนีรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดชัดเจนแตตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 66 มี 3 กรณี คือ 
  1.ผูตองหาถูกสงสัยดวยเหตุอันสมควรหรือจําเลยไมมีที่อยูเปนหลักแหลง31 
  2.ผูตองหาหรือจําเลยไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควร 
หรือหนีไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะหลบหนี32 
  3.เมื่อผูตองหาหรือจําเลยซึ่งถูกปลอยช่ัวคราวมิอาจทําสัญญาประกันใหจํานวนเงิน
สูงกวาเดิมหรือหาหลักประกันมาเพิ่มหรือใหดีกวาเดิมตามมาตรา 11533 
  การไมมีที่อยูเปนหลักแหลงหรือไมมาตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควรถือวามี
เจตนาจะหลบหนี(คณิต ณ นคร อางใน จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 
2546 : อางแลวหนาเดียวกัน) สวนกรณีจําเลยไมสามารถทําสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงกวาเดิม
หรือหาหลักประกันมาเพิ่ม เจาพนักงานและศาลอาจบอกเลิกสัญญาลับหลังผูตองหาหรือจําเลยได 
แตการบอกเลิกมีผลเพียงเจาพนักงานและศาลมีสิทธิควบคุมหรือขังผูตองหาหรือจําเลยกอนกําหนด
สัญญาประกันเทานั้น(คณิต ณ นคร, 2542 :อางแลว 130-131) 

                                                           
31 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (1) 
32 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 (3) 
33 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66(4) 
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  -เหตุยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน 
  ในรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดไวชัดแจงและในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 66(3) ก็กําหนดเพียงวา “ … มีเหตุอันควรสงสัยวาจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับ
พยานหลักฐานโดยทางตรงหรือทางออมก็ดี ” ซ่ึงก็ยังไมชัดเจน แตในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 112 ของเยอรมัน บัญญัติเร่ืองนี้วา “ การออกหมายจับใหกระทําไดเมื่อมี
ขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหามีเจตนาจะ  

(1)ทําลาย เปลี่ยนแปลงพยานหลักฐาน 
(2)ใชอิทธิพลหรือวิธีการอันมิชอบตอผูรวมกระทําความผิด พยาน หรือพยานผู

เชี่ยวชาญ หรือ 
(3)ใหผูอ่ืนกระทําเชนวานั้น 
ประกอบทั้งเปนที่เกรงวาผูถูกกลาวหาจะทําใหการคนหาความจริงยากยิ่งขึ้น ” 

(คณิต ณ นคร 2542 หนา 131-132) 
เหตุเกรงวาจะหลบหนี เหตุยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน และกออันตรายประการอื่น 

ตองใชรวมกับการมีพยานหลักฐานตามสมควรเสมอจะใชเพียงอยางใดอยางหนึ่งมิได 
 แมมาตรา 66 จะมีสวนชวยเสริมใหรัฐธรรมนูญชัดเจนยิ่งขึ้น แตมีประเด็นที่สําคัญตอง
พิจารณาเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นคือ หลักการเดิมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 66 คือ “ ผูตองหาถูกสงสัยโดยมีเหตุอันควร ” แตหลักการใหมตามรัฐธรรมนูญ คือ ให
พิจารณาในแงมี “ พยานหลักฐาน ” ไมใชพิจารณาในแงมีเหตุอันควรสงสัยเทานั้น จึงเปนการ
เปลี่ยนแนวคิดที่สําคัญในการรักษาความสงบไปเนนที่การดําเนินคดีมากกวาเนนการจับกมุเหมอืนที่
ผานมา(ใจเด็ด พรไชยา 2546 หนา 7) ดังนั้นจึงควรปรับปรุงมาตรานี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการ
บัญญัติหลักการสําคัญที่ใชเกณฑเร่ืองพยานหลักฐานแทนที่การใชเพียงเหตุสงสัย 
  ง.การจับโดยไมมีหมาย 
  รัฐธรรมนูญมาตรา 237 บัญญัติเร่ืองการจับโดยไมมีหมายไว 2 กรณี คือ กรณี
ความผิดซึ่งหนาและเหตุจําเปนอยางอื่น ในที่นี้คือการขอหมายไมทัน หากขอหมายไดทันตองไปขอ
หมายศาลเสมอ(ณรงค ใจหาญ อางใน จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 
2546 : จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 2546 :อางแลว 38)  
  -เหตุจําเปนตามมาตรา 7834 

                                                           
34 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 78 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับนั้นไมได เวนแตในกรณีตอไปน้ี 
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  ซ่ึงหากพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 78 จะพบวามีทั้ง
สวนที่สามารถนํามาปรับใชไดและสวนที่ขัดรัฐธรรมนูญ 
  กรณีความผิดซึ่งหนานั้นคงไมมีปญหาแตประการใด  เนื่องจากกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 78(1) มาตรา 79 มาตรา 80 และมาตรา 82 ไดบัญญัติไวชัเจนสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแลว 
  แตกรณีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 78(2) ถึง (4) สามารถบังคับใช
ไดหรือไมในขณะที่ยังไมมีความชัดเจนสํานักงานตํารวจแหงชาติไดทําหนังสือแนะนําตํารวจวาไม
ควรเสี่ยงไปจับ จึงทําใหมาตรการปราบปรามผูกระทําผิดออนลงไปบาง(วันชัย ศรีนวลนัด อางใน 
จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 2546 : 36) 
  มาตรา 78(2) เมื่อบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิดหรือพบโดยมีพฤติการณ
อันควรสงสัยวาผูนั้นจะกระทําความผิดโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถใชในการ
กระทําความผิด  

อนุมาตรานี้ รศ.ณรงค ใจหาญ ใหความเห็นวา “ มาตรา 78(2) คือ กําลังจะลงมือ
อยูแลว เกือบจะเปนซึ่งหนา ก็ถือวาใชได ” (ณรงค ใจหาญ 2546 วารสารกฎหมายใหม หนา38) ซ่ึง
สอดคลองกับ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ที่ใหความเห็นวา “ มาตรา 78(2) บุคคลกําลังพยายามกกระทําผิด 
ก็ถือวาเปนซึ่งหนาเชนกัน ” (คณิต ณ นคร อางใน จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม, 2546 : อางแลว 39) 
  มาตรา 78(3) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลวและจะหลบ
หนี 
  อนุมาตรานี้ รศ.ณรงค ใจหาญ ใหความเห็นวา “ มาตรา 78(3) เขาเหตุอยูแลว คือ 
เปนเรื่องของการหลบหนี ” (ณรงค ใจหาญ อางใน จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม, 2546 : 38-39) ขณะเดียวกัน แม ศ.ดร.คณิต ณ นคร จะมีความเห็นตรงกันวา สามารถใช
                                                                                                                                                                      

(1)เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซีงหนาดั่งบัญญัติไวในมาตรา 80 
(2)เมื่อพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทําความผิด หรือพบโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นจะ

กระทําความผิดโดยมีเครืองมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันามารถอาจใชในการกระทําความผิด 
(3)เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําความผิดมาแลวและจะหลบหนี 
(4)เมื่อมีผูขอใหจับโดยแจงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิด และแจงดวยวาไดรองทุกขไวตามระเบียบ

แลว 
 เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญจับดวยตนเองไมตองมีหมาย แตตองเปนกรณีที่อาจออก
หมายจับได หรือจับไดตามประมวลกฎหมายนี้ 
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ได แตใหเหตุผลตางกันคือ “ เปนเพียงเหตุที่ออกหมายจับไมใชเหตุที่จะจับไดโดยไมมีหมาย เพราะ
การสงสัยวาทําผิดแลวหลบหนีมันกวางเกินไป บางคนยกกรณีบุคคลนั้นกําลังหนีออกตางประเทศ35 
ถาตํารวจจับตามมาตรา 78(3)ไมไดยอมมีปญหา ผมวาตํารวจจับได แตมิใชจับดวย มาตรา 78(3) 
แตจับไดเนื่องจากความจําเปนในการดําเนินคดี เร่ืองการชั่งผลประโยชน ประโยชนรัฐยอมสูงกวา
ประโยชนปจเจกชน การกระทํานั้นก็ไมผิดฐานทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ เปนเรื่องของกฎหมายอาญา
ลักษณะของการจําเปนตองทํา ทํานองเดียวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 451 ที่วา “ 
ถามิไดทําในทันใด ภัยมีอยูดวยการที่ตนจะไดสมดังสิทธิ นั้นจะตองประวิงไปมากหรือถึงแกสาป
สูญไดไซร ทานวาบุคคลนั้นหาตองรับใชคาสินไหมทดแทนไม ” ”(คณิต ณ นคร อางใน จับ คน ขัง 
ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 2546 : 39) 
  และมาตรา 78(4) เมื่อมีผูรองขอใหจับโดยแจงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดและ
แจงดวยวาไดรองทุกขไวตามระเบียบแลว 
  อนุมาตรานี้ไมเขาหลักเกณฑเหตุความจําเปนอยางอื่นตามรัฐธรรมนูญ เพราะไมมี
อะไรรีบดวนและการรองทุกขกลาวโทษไวนั้น ผูนั้นอาจไมใชผูกระทําผิดก็ได(มล.ไกรฤกษ เกษม
สันต อางใน จับ คน ขัง ตาม ป.วิอาญาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม, 2546 : 33-34) 
  -เหตุจําเปนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 11736 

                                                           
35 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุดที่ ตช 0004.6/4921 เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
กุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 มาตรา 117 มาตรา 134 และมาตรา 136  
 ขอ 7 กรณีซึ่งผูตองหาซึ่งมีหมายจับของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและพนักงานอัยการ
ไดสั่งใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหไดตัวผูตองหามาฟอง แตยังไมไดขอใหศาลออกหมายจับ ปรากฏวาผูตอง
หานั้นกําลังจะหลบหนีออกนอกประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติมีความเห็นวา เจาพนักงานตํารวจสามารถจับ
กุมตัวไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายศาลเพราะเปนเหตุจําเปนเรงดวน หากรอใหศาลออกหมายอาจจะทําใหผู
ตองหาหลบหนีหรืออกนอกราชอาณาจักรไป ความเห็นของสํานักงานตํารวจแหงชาติดังกลาวถูกตองหรือไม 
36 หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุดที่ ตช 0004.6/4921 เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจับ
กุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 มาตรา 117 มาตรา 134 และมาตรา 136  
 ขอ 2 ตามมาตรา 117 บัญญัติใหอํานาจนายประกันขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุด
จับตัวผูตองหาหรือจําเลยที่มีประกัน ซึ่งเห็นวาจําเลยไดหนีหรือจะหลบหนี หรือนายประกันจะทําการจับผูตองหา
หรือจําเลยเองเมื่อไมสามารถขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับกุมไดทันทวงที สํานักงานตํารวจแหงง
ชาติ เห็นวากรณีดังกลาวเปนเหตุจําเปนอยางอื่นที่เจาพนักงานตํารวจและบุคคลดังกลาวจับไดโดยไมตองมีคําสั่ง
หรือหมายของศาลจะถูกตองหรือไม 
 



 123

  การจับกุมผูตองหาหรือจําเลยโดยนายประกันขอใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหาหรือจําเลยที่มีประกัน ซ่ึงเห็นวาจําเลยไดหนีหรือจะหลบหนี หรือนาย
ประกันจะทําหารจับกุมผูตองหาหรือจําเลยเองเมื่อไมสามารถขอใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจจับกุมไดทันทวงทีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 117  กรณีดังกลาวเจา
พนักงานและนายประกันสามารถจับกุมไดโดยไมตองมีหมายหรือไม 
  กรณีนี้มีขอพิจารณาวา เขาเกณฑความจําเปนของการจับโดยไมมีหมายหรือไม 
  ประการแรก ผูตองหาหรือจําเลยที่ไดรับการประกันตัวหรือปลอยช่ัวคราวยอมเปน
ที่เขาใจแลววาไดผานการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน หรือไดผานการไตสวนความมีมูลในคดี
จากศาลมาแลวกอนไดรับการประกันตัว นั่นแสดงวาในคดีนั้นยอมเชื่อถือไดวามีหลักฐานตามสม
ควรวาผูตองหาหรือจําเลยนาจะไดกระทําความผิดอาญา 
  ประการที่สอง การที่ผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี จึงอยูในเงื่อนไขมีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูนั้นจะหลบหนี พฤติการณดังกลาวเปนการกําลังกระทําความผิดหรือพยายามกระทํา
ผิดถือวาเปนความผิดซึ่งหนาไดเชนเดียวกัน  
  ดังนั้น พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่นายประกันขอใหชวยจับ หรือนาย
ประกันจับดวยตัวเองในกรณีที่ไมสามารถขอใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับกุมไดทัน
ทวงทีจึงสามารถจับไดโดยไมมีหมาย 
  จ.การแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับและสิทธิท่ีจะแจงญาติหรือผูท่ีไว
วางใจทราบในโอกาสแรกเมื่อถูกจับ 
  เปนอีกหลักการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้นใหม แตเดิมในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 8337 กําหนดแตเพียงวาใหผูจับซึ่งอาจเปนเจาพนักงานหรือราษฎรก็ไดแจงแกผู

                                                           
37 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 83 ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับตองแจงแกผูที่ถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ 
แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจพรอมดวยผูจับ แตถาจําเปนก็ใหจับตัวไป…  

มาตรา 79 ราษฎรจะจับผูอื่นไมไดเวนแตจะเขาอยูในเกณฑแหงมาตรา 82 หรือ เมื่อผูนั้นกระทําความผิด
ซึ่งหนา และความผิดนั้นไดระบุไวในบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้ดวย 

มาตรา 82 เจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับ จะขอความชวยเหลือจากบุคคล ใกลเคียงเพื่อจัดการตาม
หมายนั้นก็ได แตจะบังคับใหผูใดชวยโดยอาจเกิดอันตรายแกเขานั้นไมได 

มาตรา 117 เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี บุคคลซึ่งทําสัญญาประกัน หรือเปนหลักประกัน
อาจขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหาหรือจําเลย นั้น ถามิสามารถจะขอความชวย
เหลือจากเจาพนักงานเชนนั้นไดทันทวงที ก็ใหมีอํานาจจับผูตองหา หรือจําเลยนั้นไดเอง แลวสงไปยังพนักงาน
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ถูกจับวาเขาตองถูกจับ แตมิไดระบุวาตองแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับกุมแตประการ
ใด 
  สวนอีกกรณีหนึ่งคือ ในมาตรา 13438กรณีที่ผูถูกจับอยูที่ที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนแลว กฎหมายกําหนดแตเพียงวาใหแจงขอกลาวหาใหทราบและแจงใหผูตองหาทราบวา
ถอยคําที่ผูตองหาใหการอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได ซ่ึงผูตองหาจะใหการหรือ
ไมก็ได จึงแตกตางกับกรณีแรก กรณีแรกหากตองแจงขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับนั้น
ควรตองทําอยางไร และใครตองมีหนาที่นั้น กรณีผูที่ทําการจับไมวาจะเปนเจาพนักงานหรือราษฎร
จะตองแจงแกผูถูกจับโดยทันทีวาเขาถูกจับและถูกจับดวยขอกลาวหาใด แตไมใชการแจงขอกลา
วหาของพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเงื่อนไขของการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา 134 (ใจเด็ด พรไชยา, 
2546 : อางแลวหนาเดียวกัน) ตอเมื่อนําตัวผูถูกจับมาถึงที่ทําการพนักงานสอบสวนแลวเจา
พนักงานจึงตองมีหนาที่อํานวยความสะดวกใหผูถูกจับมีสิทธิที่จะแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบ
ตอไป 
  อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา สิทธิอีกประการที่อาจมีปญหาไมแพการแจงขอกลาวหา
และรายละเอียดแหงการจับตลอดจนสิทธิแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบในโอกาสแรกเมื่อถูกจับ
นั้นคือ การแจงใหผูถูกจับทราบวาผูถูกจับมีสิทธิอะไรบาง เชน สิทธิพบและปรึกษาทนายเปนการ
สวนตัว สิทธิที่จะใหทนายหรือคนที่ไววางใจเขาฟงการสอบสวน สิทธิที่จะขอใหรัฐจัดหาทนายให 
ตลอดจนสิทธิที่จะไมใหถอยคําอันเปนโทษตอตนเอง เปนตน การแจงสิทธิแกผูถูกจับจึงเปนเงื่อน
ไขสําคัญที่จะทําใหไดรับความเปนธรรมเมื่อตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมตั้งแตตน 
 
 
 

4.3.2.2การคุมขัง  

                                                                                                                                                                      
ฝายปกครองหรือตํารวจที่ใกลที่สุด และใหพนักงานนั้น รีบจัดสงผูตองหาหรือจําเลยนั้นไปยังเจาพนักงานหรือ
ศาล โดยคิดคาพาหนะจากบุคคลนั้น  
38 ประมวลกฎหมายวิธิจารณาความอาญา  

มาตรา 134 เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่ง
มาอยูตอหนาเจาพนักงานเปนผูตองหา ใหถามชื่อตัว นามสกุล ชาติ บังคับ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู ที่เกิด และ
แจงขอหาใหทราบ และตองบอกใหทราบกอนวา ถอยคําที่ผูตองหากลาวนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานยันเขาใน
การพิจารณาได เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใด ก็ใหจดคําใหการไว ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลย ก็ใหบันทึก
ไว 
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  การคุมขังตามรัฐธรรมนูญ มี 2 กรณี คือ  
  1.การควบคุมโดยพนักงานสอบสวนนับแตเวลาที่จับจนกระทั่งไปสงศาล โดย
พนักงานสอบสวนมีเวลา 48 ช่ัวโมง เพื่อนําตัวไปสงศาลโดยไมรวมระยะเวลานับตั้งแตมีการจับเกิด
ขึ้นจนนําตัวผูตองหามาที่ทําการของพนักงานสอบสวน ยกเวนจะมีเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถนําผู
ตองหาไปสงศาลไดทัน ผูวิจัยเห็นวาเหตุสุดวิสัยตามรัฐธรรมนูญนั้นมีไดหลายประการเชน เกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ ปญหาการเดินทาง หรือมีเหตุภยันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกเจาหนาที่หรือผูตอง
หาจนไมอาจนําตัวผูตองหามาศาลไดทัน ดังนั้นจึงออกจะยากอยูเหมือนกันที่กฎหมายจะบัญญัติให
ชัดแจง ดังนั้นจึงเห็นวากฎหมายควรบัญญัติเทาที่ชัดแจงแลวเทานั้น  และควรเปดโอกาสใหเจา
พนักงานใชดุลพยพินิจไดระดับหนึ่ง นั่นคือสถานการณจะเปนตัวตัดสินวาเหตุจําเปนที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงไดนั้นคืออะไร 
  2.การขังโดยศาล หลังจากที่ผูถูกจับถูกสงตัวมาศาลแลว ศาลก็จะเปนผูพิจารณาวา
มีเหตุที่จะขังผูตองหาไวตอหรือไม ในกรณีที่ศาลเห็นวามีเหตุจําเปนก็จะสั่งใหขังผูถูกจับไวตอไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ สวนสถานที่คุมขังนั้นตามมาตรา 8939 ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
อาจเปนสถานที่ที่พนักงานสอบสวนรองขอหรือเรือนจํา หากเปนสถานที่ที่พนักงานสอบสวนรอง
ขออาจมีปญหาวาสถานที่ที่ใชคุมขังมักจะคับแคบไมเหมาะสมและเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน
สอบสวนใชอํานาจครอบงําผูตองหาไดซ่ึงนาจะขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญ(ใจเด็ด พรไชยา, 
2546 : อางแลว 9-10) 
  นอกจากนั้นระยะเวลาการคุมขังตามมาตรา 8740 ก็เปดโอกาสใหพนักงานสอบ
สวนควบคุมตัวไวสอบสวนไดนานไมเกิน 7 วันในกรณีโทษจําคุก 6 เดือนและปรับ 500 บาท ,คร้ัง

                                                           
39 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 89 หมายขังหรือหมายจําคุกตองจัดการใหเปนไปตามนั้นในเขตของศาล ซึ่งออกหมาย  
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เมื่อพนักงานสอบสวนรองขอและศาลไดไตสวนแลว ศาลอาจสั่งขังผูตองหาไว ณ 

สถานที่ที่พนักงานสอบสวนรองขอ โดยใหอยูในความควบคุม ของพนักงานสอบสวนตามกําหนดเวลาที่ศาลเห็น
สมควร 
40 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 87 หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี  
ในกรณีซึ่งเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด ลหุโทษ จะควบคุมผูถูก

จับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการและที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยู ของเขาอยูที่ไหนเทานั้น  
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ละ 12 วันและรวมกันไมเกิน 48 วัน ในกรณีความผิดอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน 6 เดือน แตไมถึง 
10 ป และสูงสุดไมเกิน 84 วันในกรณีอัตราโทษจําคุกตั้งแต 10 ปขึ้นไป ผูวิจัยเห็นวาในสองกรณี
หลังเปนระยะเวลารวมที่นานเกินไปควรจะไดมีการปรับปรุงกฎหมายใหลดต่ําลง 
 

4.3.2.3การคน  
 

  การคนเปนอีกมาตรการบังคับทางอาญาที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเปลี่ยนแปลงหลัก
การในสาระสําคัญ นั่นคือ ศาลเปนองคกรเดียวที่มีอํานาจออกหมายโดยตรวจสอบวามีเหตุสมควรที่
คนไดหรือไม41 อยางไรก็ตามแมรัฐธรรมนูญจะมิไดมีบทเฉพาะกาลในเรื่องเงื่อนไขของเวลาและ

                                                                                                                                                                      
หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับมาถึง ที่ทําการของพนักงาน

ฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผูถูกจับมา ศาลรวมเขาในกําหนดเวลาสี่สิบแปด
ช่ัวโมงนั้นดวย ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น จะยืดเวลาเกินกวาสี่สิบแปด
ช่ัวโมงก็ไดเทาเหตุจําเปน ทั้งนี้รวมกันแลว มิใหเกินสามวัน  

ถาเกิดความจําเปนที่จะควบคุมผูถูกจับไวเกินกวากําหนดเวลาในวรรคกอนเพื่อ ใหการสอบสวนเสร็จ
สิ้น ใหสงผูตองหามาศาล ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่น คํารองตอศาล ขอหมายขังผูตองหานั้นไว 
ใหศาลสอบถามผูตองหาวา จะมีขอคัดคานประการใด หรือไม และศาลอาจเรียกพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนมาชี้แจงเหตุจําเปน หรืออาจเรียก พยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได  

ในกรณีความผิดอาญาที่ไดกระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอย
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังไดครั้งเดียว มีกําหนดไมเกิน เจ็ดวัน  

ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถึง สิบป หรือปรับเกินกวาหา
รอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวม
กันทั้งหมดตองไมเกินสี่สิบแปดวัน ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไปจะมีโทษ
ปรับ ดวยหรือไมก็ตาม ศาลมีอํานาจสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและ รวมกันทั้ง
หมดตองไมเกินแปดสิบสี่วัน  

ในกรณีที่ศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแลว หากพนักงานอัยการหรือพนักงาน สอบสวนยื่นคํารองตอศาล
เพื่อขอขังตอไปอีกโดยอางเหตุจําเปน ศาลจะสั่งขังตอไปไดก็ตอเมื่อ พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได
แสดงถึงเหตุจําเปน และนําพยานหลักฐานมาใหศาล ไตสวนจนเปนที่พอใจแกศาล การไตสวนช้ันนี้ ผูตองหาจะ
แตงทนายเพื่อแถลงขอคัดคาน และ ซักถามพยานก็ได  

ถาพนักงานสอบสวนตองไปทําการสอบสวนในทองที่อื่นนอกเขตของศาล ซึ่งไดสั่งขังผูตองหาไว 
พนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองขอใหโอนการขังไปยังศาลในทองที่ ที่จะตองไปทําการสอบสวนนั้นก็ได เมื่อศาล
ที่สั่งขังไวเห็นเปนการสมควรก็ใหสั่งโอนไป 
41 รัฐธรรมนูญ มาตรา 238  
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การแกไขกฎหมายเพื่ออนุวัตรการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีของการคน แตในทางขอเท็จ
จริงก็มีขอโตแยงในทางกฎหมายเชนเดียวกับการจับวา การบังคับใชนั้นสามารถมีผลไดทันทีเมื่อรัฐ
ธรรมนูญประกาศใชโดยไมตองแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม ประเด็นขอ
กฎหมายที่สําคัญในที่นี้ไดแก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 ที่ใหอํานาจพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนในที่รโหฐานไดโดยไมมีหมายจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 238 
หรือไม จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการรางกฎหมายคณะที่ 9) ซ่ึงตอบขอหารือ
ของกรมตํารวจในขณะนั้นวา42 
  รัฐธรรมนูญ มาตรา 238 ไดยกเลิกหลักการที่ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ช้ันผูใหญออกหมายคนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 58(3) และใหศาลเทานั้นเปนผู
ออกหมายคนได ฉะนั้นการที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 วรรคสองบัญญัติให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนในที่รโหฐานดวยตนเองโดยไมตองมีหมายคนใน
กรณีที่อาจออกหมายคนไดก็เปนหลักการสืบเนื่องมาจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
58(3) ที่บัญญัติใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญมีอํานาจออกหมายคนไดเอง มาตรา 
92 วรรคสองจึงไดกําหนดใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญสามารถคนในที่รโหฐาน
ไดโดยไมตองมีหมาย ถือวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญเปนหมายในตัวเอง ซ่ึงไม
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญมาตรา 238 ที่มีความมุงหมายใหศาลเทานั้นเปนผูมีอํานาจออกหมายคน
ในที่รโหฐานได คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการรางกฎหมายคณะที่ 9 ) จึงมีความเห็นวา บท
บัญญัติมาตรา 92 วรรคสอง ในสวนที่บัญญัติใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวน
ตนเองโดยไมมีหมายคนในกรณีที่อาจออกหมายคนไดจึงขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 238  และบท
บัญญัติในสวนนี้เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6  ดวยเหตุนี้พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผูใหญจึงไมมีอํานาจคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนในกรณีที่อาจออกหมายคนได
ตามมาตรา 92 วรรรคสองอีกตอไป(บันทึกเรื่อง อํานาจคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน ฯ อางใน
รุงโรจน ธรรมวุฒิกุล,2541 :166-179) 
  กรณีเดียวกันนี้กระทรวงมหาดไทยไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอํานาจหนาที่
ของตํารวจชั้นผูใหญตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 วรรคสอง43 เนื่องจากกระทรวง
มหาดไทยไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาวขางตน แตเปนที่นาเสียดาย
วาศาลรัฐธรรมนูญไมไดวินิจฉัยคํารองดังกลาวเพราะวากระทรวงมหาดไทยไมมีอํานาจสงเรื่องให
                                                           
42 หนังสือกรมตํารวจ ดวนมากที่ มท 0601(สส.)/150067 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2540 
43 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0606.6/8028 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2541  
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ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 26644 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไมใชเปนองค
กรตามรัฐธรรมนูญ(คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2541 ) 
  อยางไรก็ตาม ในการยกรางรัฐธรรมนูญก็ไดคํานึงถึงเหตุจําเปนที่อาจตองเขาคน
โดยไมมีหมาย จึงเปดกวางไวใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 
และในช้ันกรรมาธิการยกรางมาตรานี้ก็มีผูแทนจากกรมตํารวจเขารวมพิจารณาดวย ซ่ึงมิไดโตแยง
คัดคานแตประการใด ทําใหไมไดมีการกําหนดบทเฉพาะกาลรองรับปญหาในทางปฏิบัติจากการ
บังคับใชเอาไว(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อางใน รูงโรจน ธรรมวุฒิกุล, 2541 : 174)  
  บัดนี้เปนเวลากวา 5 ป แลวที่รัฐธรรมนูญมาตรา 238 มีผลบังคับใช ซ่ึงผูวิจัยจะได
กลาวถึงสภาพการบังคับใชในแงมุมตาง ๆ โดยละเอียดตอไป 
 
  4.3.3.1เหตุการออกหมายคน 
 
  รัฐธรรมนูญมาตรา 238 ไมไดวางหลักเกณฑขัดกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ฉะนั้นการออกหมายคนจึงไมมีปญหาเพราะถือวิธีปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 69 (กฤษณี เยพิทักษ ใน การอภิปรายเรื่อง การคน การจับและการควบคุมทางอาญา, 2546 ) 
  มาตรา 238 กําหนดแตเพียงวาการคนในที่รโหฐานจะกระทํามิไดเวนแตจะมีคําสั่ง
หรือหมายศาล หรือมีเหตุใหคนโดยไมมีคําสั่งหรือหมายศาล มาตรานี้ไมไดบัญญัติเหตุที่เปนไป
ได(Probable Cause) ในการคนเอาไว ซ่ึงตางกับรัฐธรรมนูญมาตรา 237 ที่กําหนดเหตุที่เปนไป
ได(Probable Cause) ในการจับเอาไวอยางชัดเจน45 นอกจากนั้นในกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 6946 เปนการคนเพื่อพบสิ่งของและพบบุคคล ซ่ึงมุงไปที่วัตถุประสงคของการคนมาก

                                                           
44 รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 266 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ใหองคกรนั้น
หรือประธานรัฐสภา เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
45 รัฐธรรมนูญมาตรา 237 (1) และ(2) 
46 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 69 เหตุที่จะออกหมายคนไดมีดั่งตอไปนี้  
(1) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวน มูลฟองหรือพิจารณา  
(2) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือ มีเหตุอันควรสงสัยวาได

ใชหรือต้ังใจจะใชในการกระทําความผิด  
(3) เพื่อพบและชวยบุคคลซึ่งไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
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กวาเหตุอันเปนไปไดวาสิ่งนั้นจะอยูในที่ที่จะเขาไปคนหรือไม เหตุสมควรในกฎหมายไทยจึงเปน
ดุลยพินิจที่ใชไดอยางกวางขวาง ซ่ึงตางกับระบบกฎหมายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปนกฎเกณฑเชิงปฏิบัติ 
มีลักษณะเปนดุลยพินิจอยางหนึ่งมีความยืดหยุน สามารถปรับใชกับขอเท็จจริงแตละเรื่องโดยไมมี
ความหมายทางเทคนิคที่แนนอน และมีลักษณะธรรมชาติ เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชา
ชนจากการถูกแทรกแซงจากรัฐหรือเจาพนักงาน(จิรนิติ หะวานนท, 2544 :อางแลว22-24) 
  เหตุในการออกหมายคนจึงมีสาระสําคัญคือ (เร่ืองเดียวกัน,25) 
  1.ตองมีขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่เจาพนักงานรูและเชื่อโดยสุจริตเพียงพอวาจะ
ออกหมายคน และเชื่อวาจะพบสิ่งของหรือบุคคลในสถานที่นั้น เปนความเชื่อโดยอัตวิสัยวาเปนไป
ไดที่จะมีส่ิงของอยูในสถานที่นั้น 
  2.มีขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่วิญูชนทั่วไปพอจะเห็นไดวาเปนไปไดที่ของสิ่ง
นั้นจะอยูในสถานที่นั้น ซ่ึงเปนความหมายในทางภววิสัย 
  การพิสูจนเหตุอันควรตองพิสูจนทั้งสองประการโดยพยานหลักฐานที่เปนเหตุแหง
ความเชื่อนั้น โดยใชหลักเกณฑวาตองมีพยานหลักฐานเพียงพอใหเชื่อวาสิ่งนั้นอยูในสถานที่
นั้น(mere evidence) ซ่ึงถือวาเขมงวดที่สุด แตไมเขมงวดเทากับพิสูจนจนสิ้นสงสัย หรือหลัก
เกณฑมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงใหเห็น(nexus) วาสิ่งที่ตองการคนเพื่อพบอยูในสถานที่นั้น ไมใช
พยานหลักฐานพิสูจนความผิด และหลักเกณฑความเปนไปได(fair probability) วามีความเปนไป
ไดที่ส่ิงของชิ้นนั้นจะอยูที่นั้น(เร่ืองเดียวกัน,25) 
  เมื่อพิจารณาระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติในการออก
หมายจับและหมายคนในคดีอาญา พ.ศ. 254547 ขอ 11 นับวามีความเขมงวดมากทีเดียว 

                                                                                                                                                                      
(4) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายใหจับ  
(5) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือ จะยึดโดยวิธีอื่นไมได

แลว  
47 ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายคนในคดีอาญา พ.ศ. 
2545  

ขอ 11 ในการรองขอใหออกหมายคน ผูรองขอตองเสนอพยานหลักฐานใหเพียงพอที่ทําใหเช่ือไดวา
บุคคลหรือสิ่งของที่คนหา นาจะอยูนสถานที่ที่จะคน และ 

 11.1ในการคนหาสิ่งของ 
 (1)สิ่งองนั้นจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา 
 (2)สิ่งของนั้นมีไวเปนความผิด หรือไดมาจากการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา

ไดใชหรือต้ังใจจะใชในการกระทําความผิด หรือ 
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  ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 69 (1) ถึง (5) นั้น แม
จะไมมีขอความใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ แตก็ควรจะไดแกไขใหมีเหตุความเปนไปไดในการ
คน(Probable Cause)ดวยก็จะชวยใหเหตุการคนสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
  4.3.3.2การคนโดยไมมีหมาย 
 
  อยางที่กลาวไปแลววาแมรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณที่มุงคุมครองสิทธิเสรีภาพมาก
ขึ้น แตการใชมาตรการบังคับทางอาญาในกรณีของการคน บางครั้งก็มีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจ
ขอใหศาลออกหมายไดทัน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงมีขอยกเวนใหเจาพนักงานสามารถคนไดโดยไม
ตองมีหมายศาล ปญหาจึงมีอยูวาขอยกเวนใหคนโดยไมมีหมายตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีเรงดวนนั้น
คืออยางไร และขอยกเวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังใชไดอยูหรือไม 
  ขอยกเวนของหมายคน48 (เร่ืองเดียวกัน,33-35) 

                                                                                                                                                                      
 (3)เปนสิ่งของซึ่งตองยึดหรือริบตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือยึดโดย

วิธีอื่นไมไดแลว 
 11.2ในกรณีคนหาบุคคล 
 (1)บุคคลนั้นถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ 
 (2)บุคคลนั้นถูกออกหมายจับ 

48 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 92 หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนเวนแตพนักงาน ฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน 

และในกรณีตอไปนี้  
(1) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน  
(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน  
(3) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุ อันแนนแฟนควรสงสัย

วาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น  
(4) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทําผิดไดซอนหรือ อยูในนั้น ประกอบทั้ง

ตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดสิ่งของ นั้นจะถูกโยกยายเสียกอน  
(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรือ จับตามมาตรา 78  
เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเองไมตองมีหมายคน ก็ได แตตองเปนในกรณี

ที่อาจออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี้  
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  1.กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน(exigent circumstances) เมื่อมีความจําเปนเรงดวน
เกิดขึ้นเจาพนักงานตองมีปฏิกิริยาโตตอบในทันทีทําใหจําเปนตองมองขามหลักเกณฑเร่ืองตองมี
หมายคนไปกอน 
  หลักของความจําเปนเรงดวน 
  1.1.ตองมีเหตุเรงดวนทําใหไมสามารถขอหมายคนไดทันเวลา มาตรา 92(4) เขียน
ไวชัดเจน แต (1) ถึง (3) ก็อยูในเกณฑขอหมายคนไมทันเชนเดียวกันคือ เมื่อมีเสียงรองใหชวยเปน
ความผิดซึ่งหนา หรือกําลังวิ่งไลจับคนราย 
  1.2เหตุเรงดวนนั้นทําใหเกิดความชอบธรรมที่จะคนไดและอยูในขอบเขตความ
เหมาะสม เชนมีเสียงรองใหชวยวาถูกขมขืน เจาพนักงานสามารถเขาไปชวยได ตามมาตรา 92(1) 
แตหากถือโอกาสกระการคนสิ่งอื่นก็ตองดูความเหมาะสมวาสมควรแกเหตุแหงการเขาไปเพื่อชวย
ในครั้งแรกหรือไม ซ่ึงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงแตละกรณีวาขอบเขตของการคนจะเปนอยางไร 
  1.3.ความจําเปนเรงดวนเปนเหตุใหยกเวนการคนโดยมีหมาย แตไมไดยกเวนหลัก
ความเปนไปได(Probable Cause) ที่จะมีส่ิงนั้นอยูในที่ที่จะคน 
  2.การคนในขณะจับกุม มาตรา 92(5) บัญญัติวาเมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับ
เปนเจาบานและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 จึงเปนเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีการจับก็ตอง
มีการคนรอบตัวผูถูกจับเพื่อหาพยานหลักฐานและปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากผูถูกจับกุม แตการ
จับตองเปนการจับโดยชอบดวยกฎหมายคือจับโดยคําสั่งหรือหมายศาลหรือจับโดยเหตุยกเวนตาม
กฎหมาย 
 

4.3.2.4การจับ คุมขัง และการคนโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ 
 

  กฏหมายไทยหลายฉบับที่บังคับใชกอนรัฐธรรมนูญใหอํานาจการจับ คุมขัง และ
คนไดโดยไมจําเปนตองมีคําสั่งหรือหมายศาล ตัวอยางเชน  
  กฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจจับโดยไมมีหมาย ไดแก 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ. 2519 
พระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542  

  กฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจคุมขังโดยไมมีหมาย ไดแก 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540  

  กฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจคนโดยไมมีหมาย ไดแก 
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พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
พระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

  นอกจากนั้นยังมีกฎหมายบางฉบับที่มิไดระบุวาเปนการคนโดยตรงแตเปนการให
อํานาจเจาพนักงานเขาไปเก็บตัวอยางสิ่งของตองสงสัยไปตรวจวิเคราะห เชน พระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนตน (ประทีป อาววิจิตรกุล, 2541 : 133) 

และในอนาตมีความเปนไปไดที่จะมีกฎหมายที่ใหอํานาจเจาพนักงานในทํานอง
เดียวกันออกมาอีก เชน กฎหมายวาดวยกรมสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับการกอการราย 
เปนตน  

ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาการใชอํานาจในการจับ คุมขัง และคนโดยไมมีหมายตามที่
กฎหมายเฉพาะใหอํานาจพิเศษจึงควรมีประเด็นที่ตองพิจารณาคือ 
  ประการแรก การใหอํานาจทํานองนี้ควรมีเทาที่จําเปนโดยตองยึดรัฐธรรมนูญ49

เปนหลักอยางเครงครัด และตองมีระบบตรวจสอบการใชอํานาจอยางรัดกุม พอที่จะสรางสมดุล

                                                           
49 รัฐธรรมนูญ  

มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรี
ภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  
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ระหวางประสิทธิภาพในการทํางานของเจาพนักงานกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน(ชาญเชาว ไชยา
นุกิจ 2545, : สัมภาษณ) เชน การใชอํานาจทํานองนี้ตองอาศัยสถานการณเปนเหตุจําเปนเรงดวนฉุก
เฉินเปนหลักในการยกเวนมากกวายกเวนโดยอาศัยตัวบุคคลหรือสถาบันเปนหลัก(ชาญณรงค 
ปราณีจิตต, 2545 : สัมภาษณ) 
  แตปรากฏวาการบัญญัติกฎหมายที่วามักมีลักษณะของการเอาขอยกเวนเปนตัวตั้ง
ในการบัญญัติกฎหมายพิเศษเพื่อใหอํานาจเสมอ ซ่ึงที่จริงหลักการตองมากอนขอยกเวนเสมอ 
  ประการที่สอง แมกฎหมายจะใหอํานาจก็ควรใชอํานาจเทาที่จําเปน กฎหมายพิเศษ
มีวัตถุประสงคเฉพาะในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมหรือการกระทําผิดในรูปแบบตาง ๆ ที่
มีความซับซอนขึ้นทุกที จึงตองบัญญัติใหอํานาจพิเศษเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และหากใช
อํานาจตามกฎเกณฑปกติในเงื่อนไขพิเศษแลวอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงได แตก็มิไดหมาย
ความวาการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะมีความจําเปนตองใชอํานาจพิเศษเสมอไปทุกครั้ง ไมมีทาง
เปนไปไดที่คดียาเสพติดเจาพนักงานจําเปนตองเขาทําการจับกุมตรวจคนโดยไมตองขอหมายทุก
กรณี ในความเปนจริงไมมีทางเปนไปไดที่ทุกกรณีจะขอหมายไมทัน ดังนั้นในกรณีที่ขอหมายศาล
ไดทันตองขอหมายศาลทุกกรณียกเวนกรณีที่จําเปนจริง ๆ เทานั้น แมวากฎหมายเฉพาะบางฉบับจะ
บัญญัติไวในทํานองเปดโอกาสใหใชอํานาจพิเศษในแทบทุกกรณีก็ตาม 
  ประการที่สาม การตรวจสอบภายหลังการใชอํานาจแลวจําเปนตองใหองคการ
อิสระภายนอกตรวจสอบ ในที่นี้คือควรใหศาลตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง เพื่อยืนยันวาเหตุในการเขาจับ
กุม คุมขัง และคน ตามที่เจาพนักงานไดใชอํานาจไปนั้นเปนเหตุจําเปนตามที่กลาวอางหรือไม และ
หากศาลเห็นเปนอื่นก็ใหปลอยตัวหรือคืนพยานหลักฐาน ส่ิงของใหผูนั้นไป แตหากศาลเห็นดวยก็
ชอบแลวที่เจาพนักงานจะไดดําเนินการตอไป เปนที่นาเสียดายวาไมมีกฎหมายที่ใหอํานาจพิเศษ

                                                                                                                                                                      
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
นั้นดวย 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม  
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ฉบับใดเลยที่กําหนดใหศาลตองกลับมาตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหหลังจากที่ใชอํานาจไปแลว ประเด็นนี้
จึงควรไดมีการพิจารณาแกไขกันตอไป 

การใชอํานาจพิเศษตามกฎหมายเฉพาะดังกลาว คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยมี
ความเห็นไววา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 14(1) และ(2) 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 เจา
พนักงานตามกฎหมายดังกลาวจะยังคงมีอํานาจเขาคนเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ 
ในสวนที่เปนที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนไดหรือไม 

แมรัฐธรรมนูญจะมีเจตนารมณสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เปนสําคัญแตมาตรา 238 ที่วา การคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายศาล แตมี
เหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายศาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงหมายถึงกฎหมายทั้งที่ใช
บังคับอยูกอนแลวและตราขึ้นใชบังคับตอไป แตการจะตีความวากฎหมายใดเขาขอยกเวนดังกลาว
หรือไมก็ตองคํานึงถึงการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดย
ตองกําหนดเหตุยกเวนเทาที่จําเปนและกระทบกระเทือนสาระสําคัญของสิทธิเสรีภาพมิได 
ปญหายาเสพติดเปนภัยรายแรงของประเทศ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดจึง
กําหนดมาตรการในการใชอํานาจปองกันและปราบปรามโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับยาเสพติดเปนพยานหลักฐานที่ถูกเคลื่อนยายและทําลายไดงาย การใหเจาพนักงานตองขอหมาย
คนของศาลกอนอาจเปนอุปสรรคตอการจัดการปญหาดังกลาว การใหอํานาจคนโดยไมตองมีหมาย
จึงเปนกรณีพิเศษสําหรับความผิดประเภทนี้ที่มีความจําเปนเรงดวน และเจาพนักงานผูใชอํานาจก็
ผานการกลั่นกรองเปนพิเศษ จึงเห็นวาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
มาตรา 14(1) แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ป 2534 เปนขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 238 ดังนั้น เจา
พนักงานจึงยังคงมีอํานาจคนโดยไมมีหมายคนไดตอไป (บันทึกเรื่อง อํานาจคนในที่รโหฐานโดยไม
มีหมายคน ฯ อางในรุงโรจน ธรรมวุฒิกุล,2541 :176-179) 
  ซ่ึงขัดแยงกับคําพิพากษาฏีกาที่ 7387/2543 ที่วา อํานาจคนในที่รโหฐานของเจา
พนักงานปองกันและปราบปรมยาเสพติดโดยไมมีหมายคนซึ่งอาศัยอํานาจตามกฎหมายยาเสพคิด
นั้นขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 238 แตกรณีดังกลาวเปนการคนโดยชอบเพราะมีเหตุคนไดโดยไมมี
หมายคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (4) (วัลลิกา อุนศรี, 2544 : 78-79 
อางใน ณรงค ใจหาญ, 2544 เลม 1 :201-202) 
  กฎหมายตาง ๆ ที่ใหอํานาจพิเศษหรือยกเวนการขอหมายศาลที่กลาวไปแลวนั้นมี
ทั้งที่หมิ่นเหมวาอาจขัดรัฐธรรมนูญและบางฉบับก็สามารถวางกรอบการใชอํานาจและมีการตรวจ
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สอบที่รัดกุมพอสมควร ผูวิจัยจึงเห็นวา ตองมีการทบทวนกฎหมายที่ใหอํานาจทํานองเดียวกันนี้ทุก
ฉบับเพื่อจะไดมีการแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญตอไป 
 
 
 
 

4.3.2.5ผลของการจับกุมจับกุม คุมขัง และคนโดยมิชอบ 
 
  แมรัฐธรรมนูญจะมุงที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น โดยไดบัญญัติหลักการ
ใหม ๆ หลายประการ แตก็อาจไมสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ หากไมมีบทบัญญัติบางประการที่ตองเขามาแทรกแซงเมื่อมีการกระทําที่เปนการกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพเกินควร  
  รัฐธรรมนูญมาตรา 24050ที่ใหสิทธิที่จะรองขอใหศาลไตสวนวาการคุมขังเปนไป
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม  
  การจับโดยไมชอบทําใหไมมีสิทธิควบคุมตัวผูตองหาไว ผูตองหามีสิทธิรองขอให
ปลอยตัวเพราะเปนการควบคุมที่ไมชอบ(คําพิพากษาฎีกาที่ 466/2541 อางใน พิมพเพ็ญ พัฒโน
,2542 : 112) แตการจับกับการสอบสวนเปนคนละกระบวนการกัน แมการจับจะมิชอบแตหากการ
สอบสวนเปนไปโดยชอบก็ไมทําใหการสอบสวนนั้นเสียไป การจับจึงไมสงผลตอพยานหลกัฐานวา
ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม แตอาจมีผลในแงความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานตามหลัก
การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน รวมท้ังไมสงผลตอพยานหลักฐานอื่นที่ไมเกี่ยวของกับพยานหลัก
ฐานที่ไดมาขณะจับกุม กระบวนการฟอง การพิจารณา และการพิพากษายังสามารถดําเนินตอไปได
(จิรนิติ หะวานนท, 2544 :อางแลว 52) 
  ทํานองเดียวกับการคนศาลก็จะรับฟงไวกอนวามีน้ําหนักมากนอยเพียงใดโดยไม
พิจารณาถึงการไดมาของพยานหลักฐานนั้น (เร่ืองเดียวกัน,22) ผูวิจัยเห็นวาการที่พยานหลักฐานที่
ไดมาโดยมิชอบยังคงรับฟงไดอยูนั้นไมนาจะเหมาะสมนัก เนื่องจากการจับ การคุมขัง และการคน
ถูกยกระดับความสําคัญเปนสวนหนึ่งของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงสมควรที่จะมาพิจารณา
กันใหมวาพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบยังสมควรที่จะใหรับฟงไดอยูหรือไม 

                                                           
50 รัฐธรรมนูญ  มาตรา 240  
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  เหตุผลในการไมรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ(เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์ 
,2521 : 123-126) 
  1.เหตุผลในแงการยับยั้งมิใหเจาพนักงานกระทําเชนนั้นอีก(Derterant) ทั้งเจา
พนักงานผูนั้นโดยตรงและเจาพนักงานอื่น เมื่อการกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานเปนไป
โดยมิชอบและศาลไมยอมรับฟงจึงเปนการกระทําที่สูญเปลา คราวตอไปจึงจําเปนตองดําเนินการให
เปนไปโดยถูกตอง 
  2.เหตุผลในแงความบริสุทธิ์ยุติธรรมของศาล(Judicial Integrity) การรับฟงพยาน
หลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบเทากับศาลไรความบริสุทธิ์และเปนหุนสวนกับการลวงละเมิดกฎหมาย 
และไมควรที่ใครจะไดประโยชนจากการกระทําอันมิชอบนี้ 
  3.เหตุผลในแงสิทธิสวนบุคคล(Personal Right) เปนสิทธิของผูถูกกระทําที่จะขอ
ใหศาลไมรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ และการที่ศาลไมรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดย
มิชอบก็เทากับเปนการชดใชคาสินไหมทดแทนแกจําเลยรูปแบบหนึ่ง 
  ผูวิจัยไมคอยเห็นดวยนักกับการพิจารณาคดีของศาลไทยที่รับฟงพยานหลักฐานแม
ในกรณีที่ไดมาโดยมิชอบ จึงไมแนใจวาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานที่ขัดกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 226 หรือไม ที่วา “ พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวา
จําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูง
ใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น… ” 
  ดังนั้นการจับ คุมขัง และคนที่ไมถูกตองนอกจากจะผิดกฎหมายธรรมดาแลวยังขัด
รัฐธรรมนูญดวยจึงมีความจําเปนที่ตองพิจารณาวาสามารถยกขึ้นเปนขอตอสูไดหรือไม เพื่อใหสิทธิ
ตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญเปนจริงขึ้นมา(เร่ืองเดียวกัน,22) 
 

4.3.2.6ขอขัดของในทางปฏิบัติอ่ืน ๆ  
 

  นอกจากที่กลาวมาทั้งหมดแลวยังมีเสียงสะทอนถึงปญหาในทางปฏิบัติจากเจา
พนักงานตํารวจที่เกิดความไมสะดวกในการที่ตองไปขอหมายศาลพอสมควรโดยเฉพาะในพืน้ทีต่าง
จังหวัดหางไกลหรือการคมนาคมไมสะดวก เจาพนักงานผูขอหมายอาจตองใชเวลาในการเดินทาง
เปนเวลานาน นอกจากนั้นศาลในตางจังหวัดสวนใหญมักมีที่ตั้งในตัวจังหวัด มีไมมากนักที่มีที่ทํา
การในระดับอําเภอ แตกตางกับในตางประเทศซึ่งที่ทําการศาลมักอยูใกลกับสถานีตํารวจหรืออยูใน
สถานที่เดียวกัน จึงทําใหการดําเนินการขอหมายเปนไปดวยความลาชาไมทันเหตุการณ ผูตองหา
อาจหลบหนีหรือพยานหลักฐานอาจถูกเคลื่อนยายหรือทําลายได(วันชัย ศรีนวลนัด,2545 : 
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สัมภาษณ) รวมทั้งกรณีที่ตองตามจับผูตองหาในจังหวัดอื่นที่ไมใชพื้นที่ที่พนักงานสอบสวนเจาของ
เร่ืองปฏิบัติหนาที่อยู เปนตน 
  การที่ศาลกําหนดใหผูที่ขอหมายตองเปนผูรับผิดชอบคดีนั้นและเปนตํารวจชั้น
สัญญาบัตรเปนผูที่รองขอ ไดกอใหเกิดปญหาวาแตละสถานีมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรไมกี่นาย ทํา
ใหไมสะดวกในการปฏิบัติ 
  การจัดการตามหมายคนที่ไมสามารถใชสําเนาแทนไดเชนเดียวกับหมายจับทําให
เกิดความลาชาในการเขาคน ตลอดจนตองสงบันทึกรายละเอียดแหงการคนและบัญชีส่ิงของไปยังผู
ออกหมาย ทําใหเกิดภาระหนาที่เพิ่มขึ้น(บันทึกเรื่อง อํานาจคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน ฯ 
อางในรุงโรจน ธรรมวุฒิกุล,2541 :อางแลว 172) 
  นอกจากนั้นยังมีปญหาในการใชดุลยพินิจของศาลดวยเชนกัน บางกรณีศาลมักไม
คอยออกหมายให เชน กรณีไมทราบชื่อผูที่จะถูกจับแตทราบเพียงรูปพรรณสัณฐาน(พล.ต.อ.วุฑฒิ
ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ การอภิปรายเรื่อง การคน การจับ และการควบคุมทางอาญา, 2546) หรือบานที่ถูก
คนไมมีเลขที่ เปนตน(บันทึกเรื่อง อํานาจคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน ฯ อางใน รุงโรจน 
ธรรมวุฒิกุล,2541) 
  “ ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นก็จะกระทบกับความสงบสุขของ
ประชาชน เนื่องจากหัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ การตีความของผูปฏิบัติใน
กรณีที่มีปญหาก็จะตีความเรื่อสิทธิเสรีภาพเปนหลัก โดยจะตองละเลยหรือลดในการตีความเรื่อง
ความสงบสุขของสังคม… 
  เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติไมมั่นใจในการตีความ ไมมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ ทางที่ดี
ที่สุดของเจาหนาที่ผูปฏิบัติคือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ ก็จะเกิดผลคือสังคมเกิดปญหา ตัวผูเสียหายก็เกิด
ขอเคลือบแคลงสงสัย ในเมื่อมีผูกระทําความผิดตามหลักเกณฑเดิมสามารถจับได ” (พล.ต.อ.วุฑฒิ
ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ การอภิปรายเรื่อง การคน การจับ และการควบคุมทางอาญา, 2546) 
  ประเด็นตาง ๆ เหลานี้ผูวิจัยเห็นวาขอขัดของบางกรณีไดรับการแกไขไปพอสม
ควร เชน การจัดตั้งศาลเคลื่อนที่ หรือกรณีจําเปนเรงดวนตํารวจจากสวนกลางตองทําการจับ คนใน
ตางจังหวัดก็สามารถขอหมายจากศาลอาญาได(บันทึกเรื่อง อํานาจคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมาย
คน ฯ อางใน รุงโรจน ธรรมวุฒิกุล,2541:173) กรณีที่ตองออกหมายจับนอกเขตศาลอาญา ศาลก็
เปดโอกาสใหขอหมายไดที่ศาลอาญาหรือหากเรงดวนฉุกเฉินจริง ๆ ก็สามารถออกหมายที่ศาลที่มี
เขตอํานาจในทองที่นั้นได นอกจากนั้น กรณีที่มีการจับกุมนอกพื้นที่ที่พนักงานสอบสวนเจาของ
เร่ืองรับผิดชอบ เมื่อจะขอใหศาลขังตัวผูตองหาเอาไวก็สามารถสงเอกสารพยานหลักฐานโดยใชเทค
โนโยลีเขาชวย เชน ทางโทรสาร เปนตน เพื่อนําเสนอตอศาลในทองที่ที่มีการจับกุม 
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  การขอหมายก็สามารถรองขอไดตลอดเวลาโดยที่ผูพิพากษาที่ไดรับมอบหมายอาจ
อยูหรือไมอยูที่ที่ทําการศาลก็ไดเพื่อใหการเสนอและพิจารณาคํารองทําไดสะดวก51 
  กรณีที่ศาลตองกําหนดใหเปนผูรับผิดชอบเทานั้นที่เปนผูมาขอหมายเพื่อจะได
สอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา และผูวิจัยเห็นวาผูที่จะทราบขอเท็จจริงนั้นดีที่สุด
คือเจาของเรื่องเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตามมา 
  สวนเรื่องหมายคนที่ตองสงบันทึกรายละเอียดการคนและบัญชีส่ิงของไปยังศาล 
โดยปกติกอนหนารัฐธรรมนูญเมื่อเจาหนาที่เขาคนก็ตองมีการทําบันทึกรายละเอียดอยูแลวจึงไมนา
จะถือวาเปนการเพิ่มภาระมากนัก 
  สวนปญหาเรื่องดุลยพินิจนั้นผูวิจัยเห็นวา คงจะมีปญหาอยูบางที่ดุลยพินิจของศาล
บางครั้งอาจไมแนนอนสม่ําเสมอ แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละกรณีดวย ซ่ึงอาจเห็นไม
ตรงกับเจาพนักงานผูขอหมายได คงตองยอมรับอํานาจโดยอิสระของศาลในการตรวจสอบ ผูวิจัย
เห็นวาคงจะนาเปนหวงมากกวาหากศาลเห็นตรงกับเจาพนักงานผูขอหมายไปเสียทุกเรื่องเพราะนั่น
เทากับวากระบวนการตรวจสอบโดยศาลอาจลมเหลว 
  ประการสุดทายผูวิจัยไมเห็นดวยที่วา การที่รัฐธรรมนูญใหความสําคัญกับสิทธิเสรี
ภาพ แลวจะเปนสาเหตุใหตองลดความเขมขนจนกระทบกับความสงบสุขของสังคม ทั้งสิทธิเสรี
ภาพและความสงบสุขของสังคมลวนแลวแตเปนสิ่งจําเปน ดังนั้น จึงอยูที่วาจะสามารถสรางความ
สมดุลระหวางสองสิ่งนี้ไดหรือไม ผูวิจัยยอมรับวาความสงบสุขของสังคมเปนเรื่องสําคัญ แตขณะ
เดียวกันสิทธิเสรีภาพก็สําคัญไมแพกัน ดังนั้น การสรางความสมดุลโดยทั้งสองขางไมเสียหายเปน
เร่ืองที่สังคมไทยตองพยายามกันตอไป  
 

4.3.3บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 รัฐธรรมนูญไดวางหลักการใหมเกี่ยวกับการจับ คุมขัง และการคนใหมโดยใหศาลซ่ึงเปน
องคกรอิสระออกหมายไดแตเพียงผูเดียว และเปนการตรวจสอบวาสมควรออกใหตามที่เจาพนกังาน
รองขอหรือไม อันที่จริงก็ไมถือวาเปนเรื่องใหมเสียทีเดียวนักเพราะแตเดิมหลักการนี้ไดเคยใชมาตั้ง
แตสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระราชบัญญัติใหใชโทษไปพลางกอน ร.ศ.115 แตประเทศไทยไดไดยก
เลิกหลักการดังกลาวเมื่อคราวประกาศใชกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2478 จวบจนกระทั่งรัฐ
ธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดกลับมาบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง 

                                                           
51 ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการจับและการคน พ.ศ. 2545 ขอ 9 
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 ถึงกระนั้นก็ตามผูรางรัฐธรรมนูญก็ไดเล็งเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู
เกี่ยวของที่อยูภายใตเงื่อนไขเดิมมาเปนเวลานานจนเกิดเปนความเคยชินหรือกลายเปนวัฒนธรรม
องคกรและวัฒนธรรมสวนบุคคลจนฝงรากลึก จนอาจกลายเปนอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงสูการ
ปฏิบัติตามหลักการใหมอยงทันทีทันใด จึงไดใหเวลาถึง 5 ปเพื่อเตรียมการใหพรอมทั้งในแงตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนการเตรียมตัวในภาคปฏิบัติอ่ืน ๆ  
 แตในชวง 5 ปที่ผานมายังไมสามารถแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดแลวเสร็จ จึง
เกิดปญหาการบังคับใชตาง ๆ ดังกลาวมาแลว ดังนั้นการบังคับใชที่กระทํากันอยูขณะนี้อาศัยเพียง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทาที่ไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ และ
ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมนั้นเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนาชั่วคราวเทานั้น และ
สามารถคลี่คลายปญหาไปไดระดับหนึ่งแตก็ยังมีรายละเอียดอีกหลายประการที่ระเบียบที่ออกโดย
ศาลไมสามารถออกแทนกฎหมายไดทั้งหมด กอใหเกิดปญหาความเขาใจที่ไมตรงกันโดยเฉพาะ
ประเด็นขอกฎหมายในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเดิมที่มีความเห็นคอนขางแตกตางกันวาบท
บัญญัติใดที่ยังบังคับใชไดอยูบางและบทบัญญัติใดที่ขัดรัฐธรรมนูญ ภาวะเชนนี้ยอมกอใหเกิดผล
กระทบตอการรักษาความสงบสุขของสังคมเนื่องจากเจาหนาที่ไมกลาเสี่ยงที่จะใชอํานาจในขณะที่
ยังไมมีความชัดเจน ทํานองเดียวกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ไมอาจเปนจริงไดเชนเดียวกัน 
 นอกจากนั้นความไมพรอมของหนวยงานภาคปฏิบัติที่สะทอนออกมาในรูปของความอึด
อัดคับของใจที่ตองปฏิบัติตามหลักการใหม ซ่ึงมักเกิดขึ้นเปนปกติเมื่อตองมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
ใหญเกิดขึ้น ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการบังคับใชตามรัฐธรรมนูญไมมีประสิทธิภาพ  
 ปญหาดังกลาวอาจกลายเปนปญหาใหญที่กระทบกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญในที่สุดหาก
ไมรีบดําเนินการแกไข ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอกฎหมายและขออึดอัดคับของใจทั้งหลาย
ของผูปฏิบัติ จึงจําเปนที่ทุกฝายในกระบวนการยุติธรรมจะไดรวมกันวางแนวทางผานกลไกคณะ
กรรมการประสานงานกระบวนการยุติธรรมใหชัดเจนวาจะบังคับใชอยางไร เชน การจับโดยไมมี
หมายดวยเหตุตาง ๆ สามารถกระทําไดแคไหนอยางไร ตลอดจนการทําความเขาใจตอผูปฏิบัติทุก
ฝายใหตระหนักถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงไปสูหลักปฏิบัติใหมใหสอดคลองกับรัฐธรรม
นูญ 
 ขอเสนอแนะ 
 1.การเรงแกไขปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวกับหลักการจับกุม คุมขัง 
การคน ตลอดจนการจับ คุมขัง และการคนโดยมิชอบใหเปนไปตามหลักการตามบทบัญญัติของรัฐ
ธรรมนูญ 
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 2.การพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใหอํานาจพิเศษในการจับกุมและการคนให
สอดคลองกับหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 3.การกําหนดมาตรการการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรทางสังคมมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจละเมิดหลักการของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
4.4การคุมครองพยานในคดีอาญา 

 
พยานบุคคลมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินคดีอาญา พยานบุคคลมีบทบาทสําคัญยิ่งใน

การทําใหกระบวนการยุติธรรมสามารถบรรลุเปาหมายของการพิสูจนควมผิดหรือความบริสุทธิ์ของ
ผูถูกกลาวหาได จึงอาจกลาวไดวาพยานบุคคลเปนอีกปจจัยหนึ่งของประสิทธิภาพหรือความสําเร็จ
ของกระบวนการยุติธรรมในการรักษาความสงบสุขของสังคม 

 

4.4.1หลักการสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 52 
 

 สิทธิโดยทั่วไปของพยานในคดีอาญามี 3 ประการ คือ  
ประการแรก สิทธิที่จะใหการโดยปราศจากการขัดขวางหรือจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ 

หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําการโดยมิชอบประการใด ๆ และรวมถึงสิทธิที่จะ
ไมใหถอยคําใด ๆ ที่อาจทําใหตนเองถูกฟองคดีอาญาได53 
 ประการที่สอง สิทธิที่จะไดรับความคุมครองและการปฏิบัติที่เหมาะสม ซ่ึงโดยทั่วไปเปน
หนาที่ของตํารวจและพนักงานฝายปกครองในการดูแลใหความปลอดภัยแกพยาน 
 ประการที่สาม สิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนที่เปนคาปวยการพยาน 

                                                           
52 รัฐธรรมนูญ  

มาตรา 244 บุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และคา
ตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
53 รัฐธรรมนูญ  

มาตรา 243 บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟองคดีอาญา 
 ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือ
กระทําโดยมิชอบประการใด ๆ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได 
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 ในสภาพความเปนจริงแมตํารวจและฝายปกครองจะมีหนาที่ดูและพยาน แตมีขอจํากัดดาน
งบประมาณและระยะเวลาในการดูแลพยาน ซ่ึงในบางคดียาวนานมากจนไมสามารถดูแลความ
ปลอดภัยได และเมื่อคดีส้ินสุดลงแลวพยานมักไดรับอันตรายหรือเสียชีวิต สงผลตอการปองกัน
ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมรายใหญหรือองคกรอาชญากรรมที่มี
ความสลับซับซอนทําใหไมคอยมีคนกลามาเปนพยาน(รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ 23 มิถุนายน 2540 : 6/5-6/9) 
 

4.4.2สภาพปญหาการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย 

 
 คงไมมีใครปฏิเสธความสําคัญของพยานบุคคลที่มีตอระบบการดําเนินคดีอาญา แตระบบ
การคุมครองพยานบุคคลในประเทศไทยที่ผานมานับวามีความบกพรองอยูมาก พยานซึ่งอยูในฐานะ
ที่เปนผูชวยเหลือรัฐและสังคมควรไดรับสิทธิบางประการตลอดจนการใหเกียรติตามสมควรแกกรณี 
กลับตองตกอยูในฐานะลําบากเมื่อตองมาเปนพยานในคดีอาญาโดยเฉพาะในดานความปลอดภัย 
การไมไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ในการมาเปนพยานอีกดวย 
 กระบวนการยุติธรรมจึงมักประสบปญหาอยูเสมอในการนําตัวคนผิดมาลงโทษหรือพิสูจน
ความบริสุทธิ์ นั่นก็เพราะประชาชนมักปฏิเสธที่จะมาเปนพยานตั้งแตแรก ซ่ึงอาจเปนเพราะพยาน
ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรืออาจขาดสํานึกของการทําหนาที่พลเมืองดี พยานเกรง
กลัววาจะไดรับอันตรายถูกขมขูคุกคาม ไมอยากเผชิญหนากับญาติพี่นองจําเลย พยานอาจมีความไม
สะดวกในดานตาง ๆ เชน การเดินทาง ไมรูที่ตั้งของศาลและวิธีปฏิบัติเมื่อมาเปนพยานในศาล เกิด
เจ็บปวยหรือเห็นวาเปนการเสียเวลา ฯลฯ 
 พยานเกรงวาจะถูกฟองภายหลังวาเบิกความเท็จ พยานเข็ดหลาบหรืออับอาย พยานอาจเคย
ไดยินเรื่องไมดีจากบุคคลอื่นเมื่อตองมาเปนพยานในศาล หรือพยานอาจไดรับคาจางเพื่อไมใหมา
เปนพยาน เปนตน 
 นอกจากนั้นพยานยังตองการทราบความคืบหนาของคดี ตองการคําแนะนําในการปฏิบัติ
ตนใหถูกตอง ตองการการตอนรับที่ดี รวดเร็วและบรรยากาศที่อบอุน ตองการปกปดชื่อที่อยูของ
พยาน ตองการใหรัฐชวยเหลือเมื่อถูกฟองกลับ ใหรัฐดูแลความปลอดภัย ตองการใหจําเลยถูกควบ
คุมตัวและไมตองการเผชิญหนากับจําเลย รวมทั้งตองการความชวยเหลือเมื่อพยานหรือคนในครอบ
ครัวไดรับอันตรายจากการมาเปนพยาน(เมทินี ชโลธร, 2543 : 137-138) 
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4.4.2.1ระบบการคุมครองพยานในประเทศไทย 
 

  การคุมครองพยานในประเทศไทยนอกจากจะบัญญัติในรัฐธรรมนูญแลวยังบัญญัติ
ในกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบภายในของหนวยงานในกระบวน
การยุติธรรม ที่สําคัญไดแก 
 
 
  ก.การคุมครองโดยกฎหมาย 
  (1)ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติใหการกระทําบางอยางของบุคคลเปนความผิด 
ซ่ีงการกระทําความผิดเหลานั้นยอมรวมถึงการกระทําผิดตอพยานบุคคลดวย ไดแก ความผิดตอเสรี
ภาพ54 ความผิดฐานทําลายพยานหลักฐาน55 ความผิดตอชีวิตและรางกาย56 ความผิดฐานฆาผูอ่ืนเพื่อ
ปกปดพยานหลักฐาน57 (ประยุทธ แกวภักดี, 2542 :43-44) 
                                                           
54 ประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 309 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหกระทําการใด ไมกระทําการใด หรือจํายอมตอสิ่งใด โดยทําใหกลัววา
จะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขมขืนใจนั้นเองหรือของผูอื่น หรือโดยใช
กําลัง ประทุษรายจนผูถูกขมขืนใจตองกระทําการนั้น ไมกระทําการนั้นหรือจํายอมตอ สิ่งนั้น ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  

ถาความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทํา ความผิดดวยกันตั้งแตหาคนขึ้นไป 
หรือไดกระทําเพื่อใหผูถูกขมขืนใจทํา ถอน ทําใหเสียหาย หรือทําลายเอกสารสิทธิอยางใด ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุก ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ถากระทําโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร ไมวาอั้งยี่หรือซองโจรนั้น จะมีอยูหรือไม ผูกระทําตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป และปรับ ต้ังแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท  

มาตรา 310 ผูใดหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่น หรือกระทําดวย ประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพใน
รางกาย ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก เปนเหตุใหผูถูกหนวงเหนี่ยว ถูกกักขังหรือตองปราศจากเสรีภาพ
ในรางกายนั้นถึงแกความตาย หรือรับ อันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 290 มาตรา 
297 หรือมาตรา 298 นั้น  
55 ประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 184  ผูใดเพ่ือจะชวยผูอื่นมิใหตองรับโทษ หรือใหรับโทษ นอยลง ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอน
เรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือ ไรประโยชนซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
56 ประมวลกฎหมายอาญา  
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  นอกจากนั้นยังสามารถใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาผู
ตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกออันตรายกับสังคม เชน การกักกันผูกระทํา
ผิดติดนิสัย58เพื่อปองกันการะกระทําผิด หรือการทําทัณฑบน59เมื่อมีเหตุควรเชื่อวาจะกอเหตุรายให
เกิดอันตรายแกบุคคลอื่น  
  (2)ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  -การคุมครองโดยใชมาตรการบังคับ ไดแก การปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย 
และการออกหมายจับ  

                                                                                                                                                                      
มาตรา 295 ผูใดทํารายผูอื่น จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจของผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทําความ

ผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
มาตรา 296 ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิดนั้น มีลักษณะประการหนึ่งประการใดดัง

ที่บัญญัติไวในมาตรา 289 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
มาตรา 391 ผูใดใชกําลังทํารายผูอื่น โดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิด อันตรายแกกายหรือจิตใจ ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
57 ประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 289(7) ผูใด 
(7) ฆาผูอื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไวซึ่งผลประโยชนอันเกิดแตการ ที่ตนไดกระทําความผิดอื่น เพื่อปกปด

ความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยง ใหพนอาญาในความผิดอื่นที่ตนไดกระทําไว  
ตองระวางโทษประหารชีวิต  

58 ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 40 กักกัน คือ การควบคุมผูกระทําความผิดติดนิสัยไวภายในเขตกําหนด เพื่อปองกันการกระทํา

ความผิด เพื่อดัดนิสัยและเพื่อฝกหัดอาชีพ 
59 ประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 46  ถาความปรากฏแกศาลตามขอเสนอของพนักงานอัยการ วาผูใดจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตราย
แกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นก็ดี ในการ พิจารณาคดีความผิดใด ถาศาลไมลงโทษผูถูกฟอง แตมีเหตุอันควร
เช่ือวาผูถูกฟอง นาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นก็ดีใหศาลมีอํานาจ ที่จะสั่งผูนั้น
ใหทําทัณฑบนโดยกําหนดจํานวนเงินไมเกินกวาหาพันบาท วาผูนั้นจะ ไมกอเหตุดังกลาวแลวตลอดเวลาที่ศาล
กําหนด แตไมเกินสองป และจะสั่งใหมี ประกันดวยหรือไมก็ได  

ถาผูนั้นไมยอมทําทัณฑบนหรือหาประกันไมได ใหศาลมีอํานาจสั่งกักขัง ผูนั้นจนกวาจะทําทัณฑบน
หรือหาประกันได แตไมใหกักขังเกินกวาหกเดือน หรือ จะสั่งหามผูนั้นเขาในเขตกําหนดตามมาตรา 45 ก็ได  
การกระทําของเด็กท่ีมีอายุยังไมเกินสิบเจ็ดปมิใหอยูในบังคับแหง บทบัญญัติตามมาตรานี้  



 144

  การปลอยช่ัวคราวและการจับเปนมาตรการควบคุมเพื่อประโยชนตอการพิจารณา
คดีและความปลอดภัยตอพยานหลักฐาน โดยพิจารณาวาสงผลกระทบกับการยุงเหยิงพยานหลกัฐาน
หรือกออันตรายดวยวิธีการอื่นหรือไม(เร่ืองเดียวกัน, 45-47) 
  -การโอนคดีเพื่อความปลอดภัย กรณีที่มีเหตุวาอาจมีการขัดขวางการไตสวนมูล
ฟองหรือพิจารณา หรืออาจเกิดความไมสงบ หรือเหตุราย ก็สามารถโอนคดีไปยังศาลอื่นโดยการ
รองขอไปยังประธานศาลฏีกา60 
  -การคุมครองโดยการสืบพยานลวงหนา61 เปนการแกปญหาพยานไมมีที่อยูเปน
หลักแหลง ยากแกการนําตัวมาสืบพยาน หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาจะยุงเหยิงกับพยานหลักฐานทั้ง
ทางตรงและทางออม 

                                                           
60 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 26 หากวาตามลักษณะของความผิด ฐานะของจําเลย จํานวนจําเลย ความ รูสึกของประชาชน
สวนมากแหงทองถิ่นนั้น หรือเหตุผลอยางอื่น อาจมีการขัดขวางตอการไตสวน มูลฟองหรือพิจารณา หรือนากลัว
วาจะเกิดความไมสงบหรือเหตุรายอยางอื่นขึ้น เมื่อโจทกหรือ จําเลยยื่นเรื่องราวตออธิบดีศาลฎีกาขอใหโอนคดีไป
ศาลอื่น ถาอธิบดีศาลฎีกาอนุญาตตามคําขอนั้น ก็ใหสั่งโอนคดีไปยังศาลดั่งที่อธิบดีศาลฎีการะบุไว  

คําสั่งของอธิบดีศาลฎีกาอยางใด ยอมเด็ดขาดเพียงนั้น  
61 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 237 ทวิ กอนฟองคดีตอศาล เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวาพยานบุคคล จะเดินทางออกไปนอกราช
อาณาจักร ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือเปนบุคคลมีถ่ินที่อยูหางไกล จากศาลที่พิจารณาคดีหรือมีเหตุอันควรเช่ือ
วาจะมีการยุงเหยิงกับพยานนั้นไมวาโดยทางตรง หรือทางออม หรือมีเหตุจําเปนอื่นอันเปนการยากแกการนํา
พยานนั้นมาสืบในภายหนา พนักงาน อัยการโดยตนเองหรือโดยไดรับคํารองขอจากผูเสียหายหรือจากพนักงาน
สอบสวน จะยื่นคํารอง โดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาผูตองหาไดกระทําผิดตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหสืบ
พยานนั้น ไวทันทีก็ได ถารูตัวผูกระทําความผิด และผูนั้นถูกควบคุมอยูในอํานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ ใหพนักงานอัยการนําตัวผูนั้นมาศาลหากถูกควบคุมอยูในอํานาจของศาล ใหศาลเบิกตัวผูนั้น มาพิจารณา
ตอไป  

เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ ผูตองหาจะซักคานหรือต้ังทนายความ
ซักคานพยานนั้นดวยก็ได  

ในกรณีตามวรรคสอง ถาเปนกรณีที่ผูตองหานั้นถูกกลาวหาวากระทําความผิด อาญา ซึ่งหากมีการฟอง
คดีจะเปนคดีซึ่งศาลจะตองตั้งทนายความให หรือจําเลยมีสิทธิขอใหศาล ต้ังทนายความใหตามมาตรา 173 กอน
เริ่มสืบพยานดังกลาว ใหศาลถามผูตองหาวามีทนายความ หรือไม ในกรณีที่ศาลตองต้ังทนายความให ถาศาลเห็น
วาตั้งทนายความใหทันก็ใหต้ังทนายความ ใหและดําเนินการสืบพยานนั้นทันที แตถาศาลเห็นวาไมสามารถตั้ง
ทนายความไดทันหรือผูตองหา ไมอาจตั้งทนายความไดทัน ก็ใหศาลซักถามพยานนั้นใหแทน  
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  -การสืบพยานนอกศาล62 ในกรณีที่ศาลไมสะดวกหรือมีความจําเปนจนไมสามารถ
มาเบิกความที่ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีนั้นก็อาจสืบพยานนอกศาลดวยการเดินเผชิญสืบ นอกจาก
นั้นยังสามารถสงประเด็นไปใหศาลอื่นสืบพยานแทนไดอีกดวย(เมทินี ชโลธร, 2543 :อางแลว 30-
31) 
  -พยานไมตองตอบคําถามที่อาจทําใหถูกฟองคดีอาญา63 พยานในคดีอาญาไมวาจะ
มาเบิกความในฐานะพยานโจทยหรือพยานจําเลย ถือวาเปนการทําหนาที่ชวยเหลือรัฐในการรักษา
                                                                                                                                                                      

คําเบิกความของพยานดังกลาวใหศาลอานใหพยานฟง หากมีตัวผูตองหาอยูในศาลดวยแลว ก็ใหศาล
อานคําเบิกความดังกลาวตอหนาผูตองหา  

ถาตอมาผูตองหานั้นถูกฟองเปนจําเลยในการกระทําความผิดอาญานั้นก็ใหรับฟงคําพยานดังกลาวใน
การพิจารณาคดีนั้นได  

ในกรณีที่ผูตองหาเห็นวาหากตนถูกฟองเปนจําเลยแลว บุคคลซึ่งจําเปนจะตอง นํามาสืบเปนพยานของ
ตนจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือเปน บุคคลมีถ่ินที่อยูหางไกลจากศาลที่
พิจารณาคดี หรือมีเหตุอันควรเช่ือวาจะมีการยุงเหยิงกับพยานนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือมีเหตุจําเปน
อื่นอันเปนการยากแกการนําพยานนั้นมาสืบใน ภายหนา ผูตองหานั้นจะยื่นคํารองตอศาลโดยแสดงเหตุผลความจํา
เปน เพื่อใหศาลมีคําสั่งอนุญาต ใหสืบพยานบุคคลนั้นไวทันทีก็ได  

เมื่อศาลเห็นสมควร ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหสืบพยานนั้นและแจงใหพนักงาน สอบสวนและพนักงาน
อัยการที่เกี่ยวของทราบ ในการสืบพยานดังกลาว พนักงานอัยการมีสิทธิ ที่จะซักคานพยานนั้นได และใหนําความ
ในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 172 ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการสืบพยานที่เปน เด็กอายุไมเกินสิบแปด
ป มาตรา 237 ทวิ 
62 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 229 ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควร ตามลักษณะของพยาน 

 มาตรา 230 เมื่อจําเปนศาลมีอํานาจไปเองหรือใหจาศาลไปเดินเผชิญสืบพยาน หรือสงประเด็นใหศาล
อื่นสืบพยาน ใหผูเดินเผชิญสืบและศาลที่รับประเด็นมีอํานาจและหนาที่ ดั่งศาลเดิม และศาลที่รับประเด็นมีอํานาจ
สงประเด็นไปยังศาลอื่นอีกตอหนึ่งได  

เมื่อคูความแถลงตอศาลขอไปฟงการพิจารณา ก็ใหศาลสั่งหรือจัดการใหเปนไป ตามคําขอนั้น  
ถาคูความฝายใดไมติดใจไปฟงการพิจารณา จะยื่นคําถามคําซักเปนหนังสือก็ได ใหศาลหรือผูเดินเผชิญ

สืบสืบพยานตามนั้น ใหสงสํานวนหรือสําเนาฟอง สําเนาคําใหการ และเอกสารหรือของกลาง เทาที่ จําเปนใหแก
ผูเดินเผชิญสืบหรือแกศาลรับประเด็นเพื่อสืบพยาน เมื่อคูความที่ขอใหสืบพยานไม ติดใจไปฟงการพิจารณา ก็ให
ยื่นคําถามพยานเปนหนังสือ  

เมื่อสืบพยานเสร็จแลว ใหผูเดินเผชิญสืบหรือศาลที่รับประเด็น สงถอยคําสํานวน พรอมทั้งเอกสารหรือ
ของกลางไปยังศาลเดิม  
63 ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา 
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ความสงบสุขของสังคมจึงไมควรตองตกเปนจําเลยในคดีอาญาเพราะคําใหการของตน พยานจึงมี
สิทธิเต็มที่ที่จะไมตอบคําถามที่อาจทําใหถูกฟองคดีอาญา แตหากพยานสมัครใจที่จะตอบคําถามก็
สามารถทําได 
  -การอานคําเบิกความใหพยานฟง64 เมื่อพยานเบิกความตอศาลเสร็จแลว ศาลจะ
อานคําเบิกความใหพยานฟงวาตรงกับที่ใหการหรือไม และพยานมีสิทธิโตแยงคัดคานคําเบิกความ
นั้นเมื่อเห็นวาไมถูกตอง เมื่อถูกตองแลวจึงลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน หากปรากฏตอมาวาคําเบิก
ความเปนเท็จก็อาจถูกดําเนินคดีได 
  -คาพาหนะ65 คดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกศาลอาจสั่งใหโจทกเสียคาพาหนะแก
พยานโจทกตามที่จายจริงแตไมเกินควร หรือคดีที่ราษฎรเปนโจทก โจทกตองเสียคาพาหนะให
พยานเองตามที่จายจริงแตไมเกินควร 
  -การไดรับการจดแจงขอเท็จจริงที่อาจถูกซักถามในการถูกเรียกใหมาเปนพยาน66 
กรณีที่ศาลมีหมายเรียกพยานมาใหการศาลอาจจดแจงขอเท็จจริงซึ่งพยานอาจถูกถามลงในหมาย
เรียกได หากเห็นวาพยานอาจไมสามารถเบิกความไดถาไมไดเตรียมการ(เร่ืองเดียวกัน,30-33) 

                                                                                                                                                                      
มาตรา 243 พยานไมตองตอบคําถามซึ่งโดยตรงหรือออม อาจจะทําใหเขาถูกฟอง คดีอาญา เมื่อมีคําถาม

เชนนั้น ใหศาลเตือนพยาน 
64 ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา  

มาตรา 237 คําพยานชั้นไตสวนมูลฟองหรือพิจารณานั้น ใหศาลอานใหพยานฟง ตอหนาจําเลย เวนแต
ในกรณีดั่งบัญญัติไวในมาตรา 165 วรรค 3 
65 ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา  

มาตรา 256 คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทก ศาลมีอํานาจสั่งใหโจทก เสียคาพาหนะใหแกพยาน
โจทกตามที่เสียไปจริงไมเกินสมควร  
มาตรา 257 ในคดีอาญาซึ่งราษฎรเปนโจทก ๆ จักตองเสียคาธรรมเนียม คือ  

(1)คาพาหนะพยานโจทกเทาที่เสียไปจริงตามสมควร  
(2)คาพาหนะสงหมายเรียก 

66 ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความแพง มาตรา 106 (นํามาใชกับการพิจารณาความอาญา) 
 มาตรา 106 ความฝายใดไมสามารถนําพยานของตนมาศาลไดเอง คูความ ฝายนั้นอาจขอตอศาลกอนวัน
สืบพยาน ใหศาลออกหมายเรียกพยานมาศาลได แตตองใหพยานรู ลวงหนาอยางนอยสามวัน หมายเรียกพยาน
ตองมีขอความดังนี้  

(1)และตําบลที่อยูของพยาน ช่ือคูความและศาล  
(2)สถานที่และวันเวลาซึ่งพยานจะตองไป  
(3)กําหนดโทษที่จะตองรับในกรณีที่ไมไปตามหมายเรียกและเบิกความเท็จ  
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  -การคุมครองพยานเด็ก(เร่ืองเดียวกัน,33-34) 
  1.การสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กและการชี้ตัวผูตองหาในคดีที่อัตรา
โทษจําคุกอยางสูง 3 ปขึ้นไป หรือมีโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 3 ป ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กรอง
ขอ หรือคดีทํารายรางกายเด็กอายุไมเกิน 18 ป การถามปากคําเด็กตองแยกกระทําเปนสัดสวนใน
สถานที่ที่เหมาะสมและตองมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงาน
อัยการรวมสอบปากคําดวย และใหพนักงานสอบสวนบันทึกเทปและเสียงไวเปนพยาน67  
  สวนการชี้ตัวผูตองหา พนักงานสอบสวนตองจัดสถานที่ที่เหมาะสมปองกันผูตอง
หามิใหเห็นตัวผูเสียหายหรือพยาน และตองมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรอง
ขอและพนักงานอัยการรวมดวย68 

                                                                                                                                                                      
ถาศาลเห็นวาพยานจะไมสามารถเบิกความไดโดยมิไดตระเตรียม ศาลจะจดแจง ขอเท็จจริงซึ่งพยานอาจ

ถูกซักถามลงไวในหมายเรียกดวยก็ได  
67 ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา  

มาตรา 133 ทวิ ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสามปขึ้นไป หรือในคดี ที่มีอัตราโทษจําคุกอยาง
สูงไมถึงสามปและผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กรองขอหรือในคดีทําราย รางกายเด็กอายุไมเกินสิบแปดป การ
ถามปากคําเด็กไวในฐานะเปนผูเสียหายหรือพยาน ใหแยก กระทําเปนสวนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 
และใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคํา
นั้นดวย  

ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคม สงเคราะห บุคคลที่เด็ก
รองขอ และพนักงานอัยการทราบ  

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือพนักงานอัยการที่เขารวมในการถาม ปากคําอาจถูกผูเสียหาย
หรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจได หากมีกรณีดังกลาวใหเปลี่ยนตัวผูนั้น  

ภายใตบังคับแหงมาตรา 139 การถามปากคําเด็กตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน สอบสวนจัดใหมีการบันทึก
ภาพและเสียงการถามปากคําดังกลาวซึ่งสามารถนําออกถายทอด ไดอยางตอเนื่องไวเปนพยาน  

ในกรณีจําเปนเรงดวนอยางยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไมอาจรอนักจิตวิทยาหรือนัก สังคมสงเคราะห บุคคลที่
เด็กรองขอ และพนักงานอัยการเขารวมในการถามปากคําพรอมกันได ใหพนักงานสอบสวนถามปากคําเด็กโดยมี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยูรวมดวยก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคลอื่นไวในสํานวนการสอบ
สวน และมิใหถือวาการถามปากคํา ผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กในกรณีดังกลาวที่ไดกระทําไปแลวไมชอบดวย
กฎหมาย 
68 ประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา  

มาตรา 133 ตรี ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหเด็กอายุ ไมเกินสิบแปดปในฐานะ
เปนผูเสียหายหรือพยานช้ีตัวผูตองหา ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการ ช้ีตัวผูตองหาในสถานที่ที่เหมาะสมและ
สามารถจะปองกันมิใหผูตองหาเห็นตัวผูเสียหายหรือ พยาน การช้ีตัวผูตองหาดังกลาวใหมีนักจิตวิทยาหรือนัก
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  2.การสืบพยานเด็ก 
  พยานที่อายุไมเกิน 18 ป เมื่อศาลเห็นสมควรจัดสถานที่ที่เหมาะสมใหกับพยานที่
เปนเด็กแลว จากนั้นศาลอาจถามพยานโดยใหพยานทราบประเด็นขอเท็จจริงที่ตองการสืบแลวให
พยานเบิกความในขอนั้นหรือถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห หรือใหคูความถาม ถาม
คาน หรือถามติง ผานนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหได 
 
 
 
 
  ข.การคุมครองพยานโดยระเบียบของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
  (1)การคุมครองพยานของพนักงานสอบสวน มี 2 กรณี คือ การคุมพยาน และการ
ปองกันพยาน(วันชัย ศรีนวลนัด, 2542 : 57) 
  -การคุมพยาน69 
  พนักงานสอบสวนมีหนาที่สอบสวนใหทราบแนชัดถึงสถานที่อยูของพยานที่ไม
ใชขาราชการประจํา ทหาร หรือตํารวจประจําการใหแนชัด ทั้งที่อยูที่แทจริงและชั่วคราว พนักงาน
สอบสวนตองพยายามหาเวลาไปพบเยี่ยมเยียนอยูเสมอ ใหสามารถสงหมายและติดตามไปเบิกความ
ตอศาลได หากพยานจะบิดพล้ิวไมยอมไปเบิกความก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาตอไป หากพยานคน
ใดยากจนขัดสนพนักงานสอบสวนสามารถรับรองความยากจนของพยานและเสนอไปยังพนักงาน
อัยการเพื่อขอเบิกคาพาหนะและเบี้ยเล้ียงได 
  หากพนักงานสอบสวนละเลยและไมสนใจติดตามพยานสําคัญไปเบิกความจนเปน
เหตุใหศาลสั่งตัดพยานและพิจารณายกฟอง ถือวาเปนความบกพรองรายแรงตอหนาที่ที่อาจถูกผู
บังคับบัญชาลงโทษได 
  -การปองกันพยาน70 
  กรณีที่เปนพยานสําคัญในคดีและไมมีที่อยูเปนหลักแหลงหรือในทางสืบสวนมี
เหตุนาเชื่อวาจะเกิดอันตรายกอนจะเบิกความยังศาล หรือพยานอาจหลบหนี ใหพนักงานสอบสวน
รายงานชี้แจงเหตุผลพรอมกับอัตราเบี้ยเล้ียงรายวันตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและฐานะ
                                                                                                                                                                      
สังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการรวมอยูดวย และใหนําบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ 
วรรคหา มาใชบังคับ โดยอนุโลม 
69 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 255 
70 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอ 256 
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ของพยาน และจัดสถานที่ใหอาศัยช่ัวคราว หากพยานจําเปนตองไปที่ใดใหแจงพนักงานใหทราบ
กอนเพื่อจะไดหาทางปองกันพยาน 
  กรณีฟองคดีตอศาลแลว หากเห็นวาพยานไมมีที่อยูเปนหลักแหลงหรืออาจเกิด
อันตราย หรือจงใจหลบหนีจนอาจไมสามารถมาเบิกความในชั้นศาลได ตองแจงใหพนักงานอัยการ
ทราบเพื่อขอสืบพยานปากนั้นโดยเร็ว 
  กรณีพนักงานสอบสวนกันผูตองหาไวเปนพยานก็สามารถทําไดแตพยานก็อาจถูก
ฟองโดยผูเสียหายไดเชนเดียวกันเนื่องจากไมมีกฎกมายคุมครองไมใหฟองพยานในกรณีนี้71(เร่ือง
เดียวกัน,57) 
  (2)การคุมครองพยานในชั้นพนักงานอัยการ 
  สํานักงานอัยการสูงสุดไดออกระเบียบใหพนักงานอัยการเห็นความสําคัญและ
ระลึกถึงหนาที่ของพยานที่ตองมาศาล และเอาใจใสดูแลพยานใหสาบานตนหรือปฏิญาณตนกอน
เบิกความ72 ตลอดจนใหพึงปฏิบัติตอพยานโดยสุภาพและระลึกถึงสิทธิของพยานที่จะใหการโดยไม
ถูกขัดขวาง และตองอํานวยความสะดวกใหพยานไดรับสิทธิตาง ๆ เปนอยางดี เชน สิทธิที่จะไดรับ
การคุมครอง สิทธิที่จะไดรับคาพาหนะและเบี้ยเล้ียง73(เมทินี ชโลธร 2543 : อางแลว 30) 
  นอกจากนั้นพนักงานอัยการยังสามารถกันผูตองหาบางคนที่สามารถใหขอเท็จจริง
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินคดีและใชพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผูตองหารายอ่ืนที่รายแรงกวา
ได74 แตไมมีกฎหมายหามผูเสียหายฟองคดีนั้นเอง75 ดังนั้นผูตองหาที่ถูกกันไวเปนพยานในคดีใดก็
อาจตกเปนจําเลยในความผิดนั้นไดอีก(วันชัย ศรีนวลนัด 2542 : อางแลว หนาเดียวกัน) 
  กลาวโดยสรุป ไมวาการคุมครองพยานโดยรูปแบบใดในแงกฎหมายและระเบียบ
ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม สวนใหญตางก็ใหความสําคัญกับหนัาที่ของพยานที่มีตอรัฐ
ในการดําเนินคดีมากกวาจะใหความสําคัญกับสิทธิของพยาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความปลอด
ภัยที่พยานมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะไดรับอันตรายท้ังทางตรงและทางออม ยิ่งเมื่อเปนคดีสําคัญที่ไดผาน
                                                           
71 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 28 บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล  

(1)พนักงานอัยการ  
(2)ผูเสียหาย  

72 ระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2528 ขอ 77 
73 ระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2528 ขอ 78 
74 ระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2528 ขอ 37 ขอ 52 
75 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 
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ขั้นตอนการเบิกความเปนพยานในศาลมาแลวก็แทบจะหลุดพนออกจากความดูแลคุมครองของเจา
พนักงานโดยสิ้นเชิง สวนในคดีธรรมดาทั่วไปก็แทบจะไมไดรับความสําคัญใด ๆ เพราะเจาหนาที่มี
หนาที่หลักในการนําตัวพยานมาเบิกความยังศาลเทานั้นเมื่อเสร็จดังประสงคแลวตางคนตางก็แยก
ยายกันไป 
 

4.4.2.2แนวทางการออกกฎหมายคุมครองพยานในประเทศไทย 
 

  กฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองพยานเปนอีกกรณีหนึ่งที่รัฐยังไมสามารถตราให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญไดแลวเสร็จ สิทธิบางประการของพยานจึงยังคงไมสามารถเปนจริงได 
 
 
  แนวทางการออกกฏหมายคุมครองพยาน 
  ก.กฎหมายคุมครองพยานตองรับรองสิทธิของพยานมากวากําหนดหนาที่พยาน 
  ที่ผานมาระบบการคุมครองพยานที่ใชกันอยูในปจจุบันเนนหนักไปที่การทําหนาที่
ของพยานในการใหความชวยเหลือรัฐแตละเลยสิทธิบางประการทั้งในดานความปลอดภัย การ
ปฏิบัติที่เหมาะสมและการใหเกียรติพยานตามสมควร ตลอดจนคาใชจายที่เหมาะสม 
  การมาเปนพยานจึงควรเปนกระบวนการเรียนรูเร่ืองสิทธิอีกอยางหนึ่งของทั้ง
พยานและเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะสิทธิทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลว ซ่ึงในทาย
ที่สุดจะสงผลใหประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
  ข.มาตรการคุมครองพยาน 
  โดยทั่วไปคดีอาชญากรรมเกือบทั้งหมด องคกรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่
มีอยูมีความสามารถพอที่จะใหความคุมครองพยานไดโดยกลไกปกติที่มีอยู จะมีเพียงจํานวนนอย
มากที่ตองคุมครองดวยวิธีพิเศษ(คณิต ณ นคร ,2545 : สัมภาษณ) 
  จากการประเมินตัวเลขของกระทรวงยุติธรรมคาดวาจะมีประมาณ 5-10 กรณี ตอป 
เทานั้นที่ตองเขาโครงการคุมครองพยานดวยมาตรการพิเศษ(ธงทอง จันทรางศุ ,2545 : สัมภาษณ ) 
  คณะผูวิจัยเห็นวา ปญหาสวนใหญเกิดจากวิธีปฏิบัติของหนวยงานตาง ๆ มากกวา 
ดังนั้นโดยรวมแลวกฎหมายและระเบียบที่มีอยูเพียงพอจะใหความคุมครองปลอดภัยแกพยานใน
กรณีทั่วไปไดแตอาจตองปรับปรุงวิธีปฏิบัติและระเบียบของแตละหนวยงานตลอดจนคาตอบแทน
แกพยานใหดีขึ้น 
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  สวนมาตรการพิเศษนั้นมักใชกับกรณีที่มาตรการทั่วไปไมเพียงพอจะทําใหพยาน
ปลอดภัยได ขึ้นอยูกับความซับซอนของคดีอาชญากรรม เชน คดีที่เกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม คดี
ผูมีอิทธิพล ยาเสพติด กอการราย และคดีอาชญากรรมรายแรงตาง ๆ เปนตน  
  โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาวาบุคคลใดควรเขามาอยูในความคุมครองของรัฐ
ดวยมาตรการพิเศษ หลักเกณฑเชนวานั้น ไดแก ความรุนแรงของคดี ความสําคัญของพยานในคดี
หรือหลักฐานที่จะไดจากพยาน ภยันตรายที่พยานจะไดรับหรือความเสี่ยงภัยของพยาน ผลการ
ประเมินทางจิตวิทยา ความเสี่ยงของสังคมหรือชุมชน การคุมครองดวยวิธีการอื่นที่เหมาะสม และ
คาใชจายที่เหมาะสม (วันชัย รุจนวงศ และกมล สุปรียสุนทร, 2545 : 8 ) รายละเอียดและประวัติ
อาชญากรรม ความเปนไปไดของรับพยานหลักฐานจากแหลงอื่น ความสามารถของพยานในการ
ปรับตัวตลอดจนความสัมพันธในครอบครัวของพยานเมื่อตองเขาโครงการคุมครองพยาน เปนตน 
  นอกจากตัวพยานที่ไดรับความคุมครองแลวยังตองรวมถึงบุคคลที่ใกลชิดพยานซึ่ง
มีผลตอการใหการเปนพยานดวย เชน บุคคลในครอบครัว เปนตน 
 
  -การคุมครองความปลอดภัยดวยมาตรการพิเศษ 
  การจะนําบุคคลใดเขาสูโครงการคุมครองพยานดวยมาตรการพิเศษตองทําขอตก
ลงเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ตัวอยางมาตรการพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก 
  การเปลี่ยนชื่อ สกุล และเอกสารที่สามารถระบุตัวพยานและบุคคลใกลชิดที่เขา
โครงการขึ้นใหมทั้งหมดเพื่อใหพยานและบุคคลใกลชิดกลายเปนบุคคลใหมที่ไมมีใครรูจักโดยไม
สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิมได การยายถ่ินฐานของพยานและผูเกี่ยวของไปยังที่ปลอดภัย การจัด
หาที่พัก การรักษาพยาบาล โรงเรียนของบุตร สถานที่ฝกอาชีพและหางานใหมตามความถนัดของ
พยาน การจายคาครองชีพเบื้องตนจนกวาพยานจะประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองและครอบครัวได ให
ความคุมครองตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อตองไปใหการหรือเบิกความตอศาล(วันชัย ศรีนวลนัด 2542 : 
อางแลว 50) 
  อยางไรก็ตาม การคุมครองพยานดวยมาตรการพิเศษอาจสิ้นสุดลงเมื่อพยานทําผิด
ขอตกลงหรือเหตุอันตรายนั้นไดหมดไป แตการยกเลิกตองทําเปนลายลักษณอักษรเทานั้น(วันชัย 
รุจนวงศ และกมล สุปรียสุนทร 2545 : อางแลวหนาเดียวกัน) 
  ค.หนวยงานที่ทําหนาที่คุมครองพยาน 
  มีความคิดเปน 2 แนวทาง คือ 
  1.จัดตั้งหนวยงานคุมครองพยานขึ้นมาใหมและใหทําหนาที่คุมครองพยานทั้งใน
กรณีทั่วไปและแบบพิเศษ มารวมไวที่หนวยงานเดียว หนวยงานเดิมที่เคยปฏิบัติกันอยู เชน สํานัก
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งานตํารวจแหงชาติ ไมตองทําหนาที่คุมครองพยานอีกตอไป แตใหโอนหนาที่นี้ใหหนวยงานใหม
แตเพียงหนวยงานเดียว(วันชัย ศรีนวลนัด, 2545 : สัมภาษณ) แตรูปแบบนี้อาจทําใหหนวยงานใหม
มีขนาดใหญและใชกําลังคนและงบประมาณมาก 
  2.จัดตั้งหนวยงานคุมครองพยานขึ้นมาใหมรับผิดชอบเฉพาะการคุมครองพยาน
ดวยมาตรการพิเศษเทานั้น อยางที่กลาวไปแลวตั้งแตตอนตนวาการคุมครองพยานสวนใหญสามารถ
ทําไดในกลไกปกติ มีเพียงไมกี่กรณีตอปเทานั้นที่ตองเขาโครงการคุมครองพยานดวยมาตรการ
พิเศษ ซ่ึงตองการความรวมมือจากหลายหนวยงานและหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมจะทําหนาที่เปนเจา
ภาพเนื่องจากความสําเร็จของการคุมครองพยานตองขึ้นอยูกับความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ 
ภายนอกดวยเชนเดียวกัน 
  สวนการคุมครองในกรณีทั่วไป หนวยงานนี้จะดูแลในดานคาใชจายที่แตละองค
กรตองใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกพยาน ซ่ึงจะชวยแกปญหาหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลพยานไมมี
งบประมาณสนับสนุน นั่นคือหนวยงานใดเคยรับผิดชอบสวนใดก็ใหก็ใหรับผิดชอบสวนนั้นตอไป
โดยสํานักงานคุมครองพยานจะเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณและประสานใหเกิดการปฏิบัติที่
เหมาะสมแกพยาน 
  นอกจากนั้นยังตองคํานึงศักยภาพของหนวยงานคุมครองพยานในการใหความ
ปลอดภัยแกพยาน โดยเฉพาะในการคุมครองดวยมาตรการพิเศษ นอกจากจะตองเปนหนวยงานที่
ทําหนาที่ประสานงานกับหนวนงานอื่นเพื่อคุมครองพยานแลว ยังตองมีความเชี่ยวชาญในอาชญา
กรรมรายแรงและพรอมจะใชกําลังปองกันหรือตอบโตกับภัยคุกคามพยานไดดวย76 
  ง.คาตอบแทนพยาน 

 การจายคาตอบแทนพยานไมควรเปนการจายเสมือนเปนการจางพยานไปใหปาก
คําหรือไปเบิกความ แตตองเปนการจายที่เปนไปได เชน คาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร คาขาด
ประโยชน ทํามาหาไดในกรณีที่ตองหยุดงาน เปนตน (ชาญเชาว ไชยานุกิจ, 2545 : สัมภาษณ) 
เพราะการเปนพยานยอมมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และคาใชจายที่จําเปน 

                                                           
76 ในรางพระราชบัญญัติคุมครองพยาน พ.ศ. …. ที่ผานการพิจารณาของวุฒิสภา ตามหนังสือวุฒิสภา ที่ สว 
0007/5151 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 นั้น กําหนดใหสํานักงานคุมครองพยานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู
วิจัยเห็นวา หนวยงานในกระทรวงยุติธรรมที่ควรเขาไปมีบทบาทหลักในการคุมครองพยานดวยมาตรการพิเศษ
ควรจะเปนกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนาจะมีศักย
ภาพเชี่ยวชาญคดีอาชญากรรมที่ซับซอนและศักยภาพในการปองกันความปลอดภัยของพยานไดเปนอยางดี ขณะ
เดียวกันกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพนาจะเหมาะสมกับบทบาทที่เกี่ยวของกับคุณภาพชิวิตและสิทธิตาง ๆ ของ
พยาน นอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยของพยาน 
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ขณะเดียวกันพยานก็มีหนาที่ใหความรวมมือกับรัฐในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อความ
สงบสุขของสังคมเชนเดียวกัน  

นอกจากนั้นเมื่อพยานไดรับอันตรายจากการมาทําหนาที่พยาน รัฐก็มีหนาที่ตอง
ชดเชยความเสียหายในสวนนี้ดวย 

  จ.การเก็บรักษาความลับของพยาน 
  ประเด็นนี้นาเปนหวงมากในระบบราชการไทยที่ขึ้นชื่อเร่ืองทุจริตคอรัปชั่นและ
การแทรกแซงจากอํานาจภายนอก ซ่ึงมีตัวอยางใหเห็นอยูเสมอไมเวนแมแตองคกรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ภารกิจพิเศษบางองคกร ทําใหผูวิจัยคอนขางวิตกเพราะเมื่อใดที่ขอมูลร่ัวไหลออกมาภายนอก นอก
จากจะเปนผลรายตอพยานและคนใกลชิดโดยตรงแลว ความศรัทธาเชื่อมั่นตอองคกรคุมครองพยาน
และกระบวนการยุติธรรมโดยรวมยอมถูกสั่นคลอน 
  นอกจากมาตรการการลงโทษแลวก็ยังไมเห็นมาตรการใดจะใชไดผล มาตรการ
การลงโทษผูที่เปนตนเหตุใหขอมูลร่ัวไหลก็ดี เปนผูนําขอมูลไปเผยแพรก็ดี หรือเปนผูกอใหเกิด
อันตรายหรือผลรายตอพยานก็ดี จึงตองลงโทษสถานหนักมากกวาความผิดเดียวกันที่กระทํากับ
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการคุมครองพยานแตกระทํา
ผิดเสียเอง  
  นอกจากนั้นมาตรการจํากัดการรับรูขอมูลใหรูนอยคนที่สุดเทาที่จะเปนไปไดก็นา
จะชวยใหการคุมครองพยานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

4.4.2.3.มาตรการอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองพยาน 
 

  มาตรการตอรองคํารับสารภาพ(Plea Bargaining) 
  การตอรองคํารับสารภาพเปนกระบวนการทางอาญาที่พนักงานอัยการเจรจาเสนอ
ขอตกลงกับจําเลยหรือทนายจําเลยเพื่อใหจําเลยรับสารภาพโดยแลกเปลี่ยนกับการไดรับโทษนอยลง 
หรือเปลี่ยนขอหาในฐานความผิดที่มีโทษนอยกวา หรือขอใหศาลลงโทษสถานเบา(ชาญณรงค 
ปราณีจิตต และคณะ, 2543 : 94) มาตรการนี้นอกจากจะชวยใหคดีเสร็จไปโดยรวดเร็วโดยจําเลย
ไมตอสูคดีและไมตองสืบพยานในศาลแลว ยังทําใหเจาหนาที่ไดรับความรวมมือจากจําเลยเพื่อให
ขอมูล พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินคดีกับตัวการใหญที่เหนือขึ้นไปซึ่งเปนตัวการที่แทจริง(วันชัย 
รุจนวงศ และกมล สุปรียสุนทร, 2545 : อางแลว 9) 
  สําหรับการปราบปรามองคกรอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา พนักงานอัยการจะใช
วิธีตอรองคํารับสารภาพเพื่อใหจําเลยที่เปนสมาชิกองคกรอาชญากรรมที่ไมใชตัวการสําคัญยินยอม
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ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการหาพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําผิดที่เหนือขึ้นไป ใน
การตอรองพนักงานอัยการจะฟองจําเลยในความผิดที่เบาลงหรือกันไวเปนพยาน และหากจําเลยทํา
ผิดขอตกลงการตอรองคํารับสารภาพหรือเปลี่ยนใจไมยอมใหความรวมมือหรือไมยอมเปนพยาน 
จําเลยก็จะถูกฟองในขอหาเดิม(เร่ืองเดียวกัน, 10) 
  กรณีของประเทศไทยวิธีที่ปฏิบัติกันอยู คือการกันตัวผูตองหาเปนพยาน พนักงาน
อัยการหรือตํารวจสามารถทําไดหากเห็นวาผูตองหาคนนั้นใหความรวมมือและจะทําใหจับตัวผู
กระทําผิดที่ใหญขึ้นได อยางไรก็ตามวิธีนี้มักเกิดปญหาวาศาลไมรับฟงพยานหลักฐานที่เกิดจากการ
จูงใจ และมักไมรับฟงคําซัดทอดของจําเลย ดังนั้นการกันผูตองหาเปนพยานอัยการตองสั่งไมฟองผู
ตองหานั้นเสียกอนแลวจึงบันทึกปากคําไวเปนพยาน หากพยานผูนั้นเกิดเปลี่ยนใจไมใหความรวม
มือก็ไมสามารถกลับมาฟองไดอีก เพราะพนักงานอัยการสั่งไมฟองไปแลว นอกจากนั้นการกันตัวผู
ตองหาเปนพยานก็อาจถูกผูเสียหายฟองในความผิดนั้นไดอีก(เร่ืองเดียวกัน, 11) 
  หากมองในแงของประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญา
กรรมที่มีความสลับซับซอนแลว ลําพังแคมาตรการคุมครองพยานแตเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถ
บรรลุเปาหมายเชนวานั้นไดดีนัก องคกรอาชญากรรมในปจจุบันตางพัฒนาตัวเองไปไกลจนเจา
พนักงานในกระบวนการยุติธรรมตามแทบไมทัน ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการตอง
อาศัยคนในองคกรอาชญากรรมนั้นใหความรวมมือกับเจาพนักงาน แตการที่จะหวังความรวมมือ
จากคนในองคกรอาชญากรรมไดนั้นรัฐตองมีหลักประกันที่ดีพอในเรื่องความปลอดภัยตลอดจน
การยอมที่จะลดความเขมขนของการลงโทษกับผูกระทําผิดบางรายเพื่อใหสามารถเอาตัวผูที่อยูเบื้อง
หลังที่แทจริงมาลงโทษใหได 
  คณะผูวิจัยเห็นวา ควรไดมีการศึกษามาตรการตอรองคํารับสารภาพวาเหมาะสมที่
จะนํามาใชในประเทศไทยหรือไมอยางไร โดยเฉพาะการใชคูกับการคุมครองพยานเพื่อประสิทธิ
ภาพของการปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเปนเปาหมายหนึ่งของการคุมครองพยานนั่นเอง 
 

4.4.3สรุปและเสนอแนะ 
 

 ไมมีใครปฏิเสธความสําคัญของพยานซึ่งมีสวนสําคัญตอการคนหาความจริงเพื่อนําตัวผู
กระทําผิดมาลงโทษและพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา พยานจึงเปนตัวแปรสําคัญในประ
สิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
 ในสังคมไทยนั้นระบบการคุมครองพยานที่มีอยูเนนหนักไปที่หนาที่ของพยานในการชวย
เหลือรัฐรักษาความสงบสุขของสังคมมากกวาสิทธิที่พยานพึงจะไดรับ ดังนั้นเมื่อบุคคลตองเขามา
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เปนพยานในกระบวนการยุติธรรมจึงตกอยูในฐานะที่เกือบจะเรียกไดวาเปน “ วัตถุแหงคดี ” อีก
ประเภทหนึ่ง นั่นก็เพราะในระหวางที่พยานกําลังทําหนาที่เพื่อประโยชนสาธารณะหรือประโยชน
รัฐอยูนั้น พยานกลับไมมีหลักประกันที่มั่นคงนักในสิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการมาเปน
พยาน หรือการปฏิบัติที่เหมาะสมตามควรแกกรณี รวมถึงคาใชจายตามสมควรที่พยานไมควรเปนผู
ตองรับภาระเอง นั่นจึงเปนคําตอบไดเปนอยางดีวาเหตุใดประชาชนจึงมักไมสมัครใจมาเปนพยาน 
การจะหวังใหประชาชนมีสํานึกเพื่อประโยชนสวนรวมแตเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ การมาเปน
พยานจึงเปนเรื่องความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรมมากกวาสิ่งอื่นใด เมื่อใดก็ตามที่รัฐสามารถ
ขจัดอุปสรรคจนสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนไดแลวก็จะเปนการงายขึ้นที่ประชาชนจะทาํหนา
ที่เปนพลเมืองดีดวยการมาเปนพยาน 
 ขอเสนอแนะ 

1.การคุมครองพยานและการปฏิบัติตอพยานในกรณีทั่วไปสามารถปรับปรุงไดในระดับ
หนวยงานปฏิบัติเทานั้นโดยยึดรัฐธรรมนูญเปนหลัก 
 2.ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองพยาน โดยเนนใหเห็นถึงสิทธิของพยานมากกวาหนาที่ 
 3.ศึกษาความเปนไปไดของการนํามาตรการตอรองคํารับสารภาพ(Plea Bargaining) มา
ใชควบคูกับมาตรการคุมครองพยาน 
4.5สิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาในฐานะผูเสียหายและที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวน
การยุติธรรม 
 
 ในทางอาชญวิทยา เหยื่ออาชญากรรมคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับความเสียหายหรือผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออมในดานชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินจากการประกอบอาชญากรรม หรือการกระทําผิด
อาญา(ปุระชัย เปยมสมบูรณ, 2535 : 9 อางใน ไชยยงค คงจันทร, 2543 : 8) เมื่อพิเคราะหตามความหมายนี้แลว
ทั้ง 3 กรณี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 มาตรา246 และมาตรา 247 จึงจัดเปนผูเสียหายหรือเหย่ืออาชญากรรมทั้ง
สิ้น 

ระบบการจายคาสินไหมทดแทนแกเหยื่อในคดีอาญาของไทยนับวายังมีความบกพรองอยูหลายประการ
ที่ทําใหผูไดรับผลกระทบจากการประกอบอาชญากรรมและความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมไมไดรับความ
เปนธรรมตามที่ควรจะเปน ในกรณีของผูเสียหายที่เปนเหยื่อการประกอบอาชญากรรมโดยบุคคลอื่นการเรียกรอง
ความเสียหายจากผูกระทําผิดก็ไมอาจกระทําไดงายนัก อีกทั้งเมื่อคดีความสิ้นสุดลง ผูเสียหายอาจไดรับการเยียวยา
บางไมไดบางขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระหนี้ของผูกระทําผิดและความเปนไปไดในการบังคับคดี(ร.ต.
อ.เสวก ภาสักดี, 2542 : 2) 
 สวนในกรณีของผูตกเปนจําเลยในคดีอาญาที่ถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดีแตปรากฏตอมาเมื่อศาล
พิพากษาวาเปนผูบริสุทธิ์นั้นในอดีตไมเคยปรากฏวากฎหมายใหการรับรองสิทธิเปนการเฉพาะที่จะไดรับการชด
ใชแตอยางใด เพิ่งจะมีก็ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นี้เอง 
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 ในกรณีสิทธิผูตองโทษที่จะรื้อฟนคดีอาญาใหมแมจะมีกฎหมายรับรองมากวา 20 ปแลว แตในทาง
ปฏิบัติยังไมพบวาจะประสบความสําเร็จสามารถรื้อฟนคดีขึ้นมาพิจารณาคดีใหมไดแมแตคดีเดียว(กุลพล พลวัน 
ใน การเสวนาทางวิชาการ การชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลย การสรางความเสมอภาคและความยุติ
ธรรมในระบบการดําเนินคดีอาญาของไทย, 2546 ) 
 การที่รัฐตองเขามารับผิดชอบชวยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนั้นมีแนวคิดอยางนอย  2 ประการ(ประธาน 
วัฒนวาณิชย, 2520 : 72 ) 
 1.รัฐมีหนาที่ปองกันอาชญากรรม ดังนั้นรัฐในฐานะที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูปกครองจึงควรรับผิด
ชอบชดใชคาเสียหายเมื่อไมสามารถคุมครองพลเมืองของตนใหไดรับความปลอดภัยในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน 
และสิทธิตาง ๆ ได รัฐจึงควรจายคาสินไหมทดแทนเสียเองกรณีที่ผูกระทําผิดไมสามารถจายได 
 2.แนวคิดดานสวัสดิการสังคมที่ขยายบริการหรือความรับผิดชอบตอผูตองการความชวยเหลือ โดย
เฉพาะเหยื่ออาชญากรรมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงความเสียหายได 
 กรณีของจําเลยและผูตองขังตามมาตรา 246 และ มาตรา 247 นั้น มีเหตุผลเพิ่มจากแนวคิดทั้ง 2 ประการ 
กลาวคือ เนื่องจากทั้ง 2 กรณีเปนความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมที่เกิดจากรัฐ รัฐจึงตองแสดงความรับผิด
ชอบตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
 ดังนั้นในขณะที่กระบวนการยุติธรรมใหความสําคัญกับการฟนฟูผูกระทําผิดกลับคืนสูสังคม ขณะเดียว
กันก็ตองยอมรับวาอาชญากรรมเปนปญหารวมกันของสังคม สังคมจึงตองรับผิดชอบตอผูเสียหายที่ตกเปนเหยื่อ
ของอาชญากรรมทั้งทางตรงและทางออมไมมากก็นอย 
 
4.5.1หลักการสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 
  4.5.1.1สิทธิท่ีจะไดรับการชดเชยในฐานะผูเสียหายในคดีอาญา77 
 
  การเยียวยาผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมที่ไดรับผลกระทบทางรางกายและจิตใจจากการ
กระทําผิดอาญาของบุคคลอื่นโดยที่ตนไมไดมีสวนกระทําความผิดนั้นเปนแนวคิดในการสงเคราะหระหวางคนใน
สังคมเดียวกันและแนวคิดเกี่ยวกับภาระหนาที่ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม การที่รัฐปลอยให
มีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้นถือวาเปนความบกพรองในหนาที่ของรัฐ 

                                                           
77 รัฐธรรมนูญ  

มาตรา 245 บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครอง การปฏิบติที่เหมาะสม และคา
ตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น
โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น 
บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
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  อยางไรก็ตามการเยียวยาโดยรัฐก็หาไดกระทําในทุกกรณีไม  จํากัดอยูเฉพาะกรณีที่ผูเสียหาย
ไมสามารถไดรับการเยียวยาโดยทางอื่น รัฐจึงตองมีหนาที่เขาไปชวยเหลือ นอกจากนี้รัฐยังไลเบี้ยหรือเรียกคืนเอา
จากผูที่เปนตนเหตุใหเกิดความเสียหายนั้นได จึงไมนาเปนภาระแกรัฐมากเกินไป(รายงานการประชุมคณะกรรมา
ธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 26 เมษายน 2540 : 13-14) 
  สวนแนวทางในการชดเชยนั้นโดยทั่วไปเปนคาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการรักษาฟน
ฟูสมรรถภาพทางรางกาย คาขาดประโยชนที่ไมสามารถประกอบอาชีพได เงินชดเชย(รายงานการประชุมคณะ
กรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 22 มิถุนายน 2540 : 7/1) และอาจรวมถึงการกระทําอื่นที่ถือวาเปนการ
เยียวยาดวย(รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกราง 26 เมษายน 2540 : 14) 
 

4.5.1.2สิทธิไดรับการชดเชยของจําเลยที่ถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี78 
 

  การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหรัฐตองจายคาทดแทนและคาใชจายตลอดจนสิทธิตาง ๆ ที่จําเลย
ตองเสียไปเพราะถูกดําเนินคดีอาญาและถูกขังระหวางการพิจารณาคดีเมื่อปรากฏตอมาวาเปนผูบริสุทธิ์ตามคํา
พิพากษาของศาลนั้น แสดงใหเห็นวาเปนการยอมรับความผิดพลาดในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ ซึ่งมีโอกาสเกิด
ขึ้นได โดยผูบริสุทธิ์ตองพลัดหลงเขามาสูกระบวนการยุติธรรมโดยไมจําเปน การแกไขเยียวยาผูบริสุทธิ์จึงเปน
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แมวาจะเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุก็ตาม นอกจาก
นั้นยังเปนการควบคุมใหรัฐมีความระมัดระวังในการดําเนินคดีอาญามากขึ้นและสอดคลองกับหลักสากล(รายงาน
การประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 26 เมษายน 2540 : 13-14) 
  เงื่อนไขของการไดรับสิทธินี้ จําเลยตองเปนผูที่ถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดีและปรากฏ
ขอเท็จจริงเปนที่ยุติตามคําพิพากษาของศาลวา 
  1.จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดนั้น หรือ 
  2.การกระทําของจําเลยไมไดเปนความผิด 
  ซึ่งไมรวมคดีที่ยกฟองเพราะเหตุผลทางวิธีพิจารณาความหรือเหตุผลในทางเทคนิคที่ไมเกี่ยว
กับสาระแหงคดี หรือยกฟองเพราะเหตุยกประโยชนแหงความสงสัย(รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ 26 เมษายน 2540 : หนาเดียวกัน) หากรัฐตองจายทุกกรณียอมกระทบตอกระบวนการรักษาความ
สงบเรียบรอยของบานเมืองได เนื่องจากเจาพนักงานจะไมกลาใชอํานาจ 
  อยางไรก็ตาม  มีผูต้ังขอสังเกตวาการดําเนินคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรมไทยนั้นเปน
ระบบกลาวหา โจทยตองพิสูจนใหไดวาจําเลยไดกระทําความผิดตามขอกลาวหา การรวบรวมพยานหลักฐานของ

                                                           
78 รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 246 บุคคลใดตกเปนจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคํา
พิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการกระทําของ
จําเลยไมเปนความผิด บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสีย
ไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
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พนักงานสอบสวนไมคอยไดรวบรวมพยานหลักฐานของผูตองหา เมื่อถึงช้ันศาลศาลก็จะพิจารณาพยานโจทกเปน
หลัก หากไมสามารถพิสูจนจนสิ้นสงสัยวาจําเลยกระทําผิดแลว ศาลก็จะยกฟองเพราะเหตุแหงความสงสัยนั้น มี
นอยมากที่ศาลจะพิพากษาวาจําเลยมิไดกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด หากตองการให
สามารถคุมครองสิทธิของจําเลยไดจริง ตองทําใหผูถูกกลาวหาไดรับความเสมอภาคในการรับฟงพยานหลักฐาน
ต้ังแตช้ันสอบสวนจนพิจารณาคดีในชั้นศาล(รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 23 
มิถุนายน 2540 : 7/2-7/8) 
 
  4.5.1.3สิทธิไดรับการชดเชยของผูตองขังที่ร้ือฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม79 
 
  การรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมนั้นแตเดิมพนักงานอัยการมีสิทธิยื่นคํารองเฉพาะในกรณีที่ตนมิ
ไดเปนโจทกในคดีเดิมเทานั้น ซึ่งเปนการใหอํานาจพนักงานอัยการอยางจํากัดและไมสอดคลองกับหลักสากลที่รัฐ
ตองทบทวนการกระทําที่ผิดพลาด  
   รัฐธรรมนูญจึงเปดโอกาสใหพนักงานอัยการเปนผูใชอํานาจรัฐในการแกไขการกระทําที่ผิด
พลาดโดยการรองขอใหมีการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม แตการใชอํานาจดังกลาวจํากัดเฉพาะที่เปนคุณตอจําเลย
เทานั้น(รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 26 เมษายน 2540 : 14-15) สวนผูตองโทษในคดี
เดิมและบุคคลผูมีสวนไดเสียยังคงมีสิทธิขอรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมไดเชนเดิม 
  นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหตองจายคาทดแทนและคาใชจาย และบรรดาสิทธิตาง 
ๆ ที่เสียไปเพราะคําพิพากษาในคดีเดิมนั้นคืนดวย 
 
 
 
 
 

4.5.2สภาพปญหาการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย 

 
4.5.2.1.สิทธิท่ีจะไดการชดเชยในฐานะผูเสียหายในคดีอาญา 

                                                           
79 รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 247 บุคคลใดตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาอันถึงที่สุด บุคคลนั้น  ผูมีสวนไดเสีย หรือ
พนักงานอัยการ อาจรองขอใหมีการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมได และหากปรากฏตามคําพิพากษาของศาลที่รื้อฟน
คดีขึ้นพิจารณาใหมวาบุคคลนั้นมิไดเปนผูกระทําความผิด บุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและ
คาใชจายตามสมควรตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแหงคําพิพากษานั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ 
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  เมื่อมีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น กระบวนการยุติธรรมมักมุงเนนที่จะนําตัวผูกระทําผิดมาลง
โทษเพื่อผลแหงการปองกันปราบปรามหรือควบคุมอาชญากรรมมากวาจะเยียวยาผูไดรับความเสียหายหรือเหยื่อ
อาชญากรรมนั้นจนดูราวกับวากระบวนการยุติธรรมใหความสําคัญกับผูกระทําความผิดมากเสียยิ่งกวาผูเสียหาย 
  นอกจากนั้นในอดีตที่ผานมากอนหนารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กระบวนการยุติธรรมไทยก็มิ
ไดมีระบบการจายสินไหมทดแทนผูเสียหายที่มีประสิทธิภาพมากนัก ผูเสียหายมีสิทธิไดรับการเยียวยาจากผู
กระทําความผิดโดยเรียกรองดวยการดําเนินคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในกรณีประเภทความผิดลักทรัพย  ว่ิง
ราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพยหรือรับของโจร80 ซึ่งรัฐโดย
พนักงานอัยการสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดนั้นไดในคราวเดียวกัน
กับการฟองคดีอาญาโดยไมตองไปฟองแพงอีกตางหาก สวนความเสียหายที่เกิดจากความผิดนอกเหนือจากที่กลาว
ไปแลวผูเสียหายตองใชสิทธิฟองละเมิดเพื่อเรียกคาเสียหายในทางแพงดวยตัวเอง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 43 รัฐไมมีหนาที่ตองดําเนินการให ไดแก ความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน
หรือสิทธิอยางอื่น81 และความเสียหายที่สามารถเรียกรองจากผูที่มิไดทําผิดโดยตรง เชน 
  มาตรา 425 นายจางตองรวมรับผิดชอบกับลูกจางในผลรายแหงละเมิดที่ลูกจางไดกระทําไป
ในทางที่จางนั้น คดีประเภทนี้ไดแก คดีขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิต 
  มาตรา 429 บุคคลใดแมไรความสามารถเพราะเหตุเปนผูเยาว หรือวิกลจริตตองรับผิดในผลที่
ตนทําละเมิด บิดามารดา หรือผูอนุบาลของบุคคลนั้นยอมตองรับผิดชอบรวมกับเขาดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาได
ใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลซึ่งทําอยูนั้น 
  มาตรา 430 ครูบาอาจารย นายจาง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรัฐดูแลบุคคลไรความสามารถอยูเปนนิจก็
ดี ช่ัวครั้งช่ัวคราวก็ดี จําตองรวมรับผิดกับผูไรความสามารถในการละเมิด ซึ่งเขาไดกระทําลงไปในระหวางที่อยู
ในความดูแลของตน ถาหากพิสูจนไดวาบุคคลนั้นมิไดใหความระมัดระวังตามสมควร(ร.ต.อ.เสวก ภาสักดี 2543 
: อางแลว 48-53) 
  ซึ่งในทายที่สุดผูเสียหายอาจไดรับการเยียวยาบางไมไดรับการเยียวยาบาง ขึ้นอยูกับความ
สามารถในการชําระหนี้ของผูกระทําผิดและความเปนไปไดของการบังคับคดีแพง ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ควรจะไดปรับปรุงแกไขเพิ่มประเภทความผิดใหกวางขวางยิ่งขึ้น อยาง

                                                           
80 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 43 คดีลักทรัพย  ว่ิงราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอก หรือรับ
ของโจร ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกรองทรัพยสินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดคืน เมื่อ
พนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ก็ใหเรียกทรัพยสินหรือราคาแทนผูเสียหายดวย 
81 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา 420 ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี 
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคา
สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 
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นอยก็ควรจะไดนําประเภทความผิดตามรายการทายพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคา
ใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 254482 ที่ผูเสียหายมีสิทธิรองขอในกรณีไมสามารถไดรับการชดใชโดยทางอื่น 
นํามาบัญญัติเพิ่มเติมในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 43 เพื่อใหการฟองรองเรียกคาเสียหายของผูเสีย
หายทําไดงายขึ้น และจะเปนการชวยลดภาระดานงบประมาณของรัฐในการจายใหแกผูเสียหายตามพระราช
บัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา เนื่องจากผูเสียหายไดรับการชดใช
เยียวยาโดยทางอื่นแลวนั่นเอง 
 นอกจากนั้นในกรณีที่ผูเสียหายฟองรองผูกระทําความผิดแลวหากผลการชดใชเยียวยานั้นไมเปนธรรม
กับผูเสียหายไมวาจะดวยเหตุผูกระทําผิดไมมีความสามารถในการชดใช หรือดวยเหตุอื่น พระราชบัญญัติคาตอบ
แทนผูเสียหายฯ ก็นาจะมีสวนชวยเยียวยาเพิ่มเติมแกผูเสียหายดวย 
  อยางไรก็ตามแมวาการแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 43 ดวยการเพิ่มประเภท
ความผิดที่สามารถฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานาจะชวยใหผูเสียหายไดรับความเปนธรรมมากขึ้น แตหาก
พิจารณาบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งหมดในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญาจะพบวามีขอบกพรองอีกหลายประการที่ยังเปนอุปสรรคตอการเรียกรองคาเสียหาย ซึ่งสมควรไดแกไข
ดวยในคราวเดียวกัน(อัญชลี  สอนสุภาพ 2540 : 4-9) เชน 
  1.การฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองเองจะตองเสียคาธรรมเนียม
ซึ่งคิดจากทุนทรัพยในคดีแพง หากความเสียหายมากคาใชจายก็สูง และยังไมนับคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ตองถือตาม
คดีแพง เชน คาคํารองขอ คาสงประเด็น เปนตน 
  นอกจากนั้นในกรณีที่พนักงานอัยการเปนโจทกและมีคําขอคืนหรือใชราคาทรัพยสิน 
พนักงานอัยการไมตองเสียคาธรรมเนียม รวมทั้งผูเสียหายที่เขาเปนโจทกรวมดวยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม(คํา
พิพากษาฎีกาที่ 1103-1104/2496) แตกรณีที่ศาลชั้นตนพิจารณาแลวผูเสียหายอุทธรณแตเพียงฝายเดียวโดย
พนักงานอัยการไมไดรวมอุทธรณดวยก็ตองจายคาธรรมเนียมสําหรับคําขอใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินดวย(คํา
พิพากษาฎีกา ที่ 770/2499) 
  และเมื่อคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาใหจําเลยคืนหรือใชทรัพยสินแกผูเสียหายในคดีที่อัยการ
เปนโจทกเมื่อผูเสียหายยื่นคํารองขอรับทรัพยสินตองเสียคาธรรมเนียมตามการบังคับคดีแพง กรณีผูเสียหายเปน

                                                           
82 รายการทายพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
  ความผิดที่กระทําตอผูเสียหายซึ่งทําใหผูเสียหายอาจขอรับคาตอบแทนไดตาม มาตรา 17 ไดแก ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด 
 ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ   มาตรา 276 ถึง มาตรา 287 
 ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 
  หมวด 1 ความผิดตอชีวิต   มาตรา 288 ถึง มาตรา 294 
  หมวด 2 ความผิดตอรางกาย   มาตรา 295 ถึง มาตรา 300 
  หมวด 3 ความผิดฐานทําใหแทงลูก  มาตรา 301 ถึง มาตรา 305 
  หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บ หรือคนชรา มาตรา 306 ถึง มาตรา 308 
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โจทกก็ตองเสียคาธรรมเนียมบังคับคดีดวยเชนกัน และถึงแมผูเสียหายจะไดชําระคาธรรมเนียมแลวก็ไมอาจเปน
หลักประกันไดวาการบังคับคดีจะไดผล เนื่องจากผูกระทําผิดสวนใหญไมอยูในฐานะที่จะชดใชคาเสียหายได 
  2.การฟองเรียกทรัพยหรือใหใชราคาทรัพยสินในศาลแขวง พนักงานอัยการสามารถฟองได
เสมอแมวาราคาทรัพยนั้นจะเกิน 4 หมื่นบาท ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาคดีสวนแพงนี้ได ในคําพิพากษาฎีกาที่ 
180/2490 คดีลักทรัพยที่มีอัตราโทษอยูในอํานาจของศาลแขวง แมพนักงานอัยการจะขอใหใชทรัพยที่ลักมาราคา
มากมายเทาใดศาลแขวงก็มีอํานาจพิจารณา 
  สวนกรณีที่ผูเสียหายเปนโจทกจะตองดูดวยวาจํานวนทุนทรัพยที่ฟองรองทางแพงนั้นวาเกิน
อํานาจศาลที่รับฟองคดีอาญาหรือไมตามอํานาจศาลในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
  และแมผูเสียหายจะไดเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ โจทกรวมก็ไมอาจอุทธรณคํา
พิพากษาศาลชั้นตนขอใหคืนหรือใชราคาทรัพยสินได(คําพิพากษาฎีกาที่4419/2528) (อัญชลี สอนสุภาพ 2540 : 
อางแลว หนาเดียวกัน) 
 
 
 
 
 

4.5.2.2. สิทธิไดรับการชดเชยของจําเลยที่ถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี 
 

 มาตรการบังคับโดยการคุมขังเปนมาตรการที่มีความจําเปนตอกระบวนการดําเนินคดีและมัก
ถูกนํามาใชดวยจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ เพื่อใหการสอบสวนดําเนินไปโดยเรียบรอย เพื่อประกันการมีตัวผูตอง
หาหรือจําเลย และเพื่อประกันการบังคับโทษ(คณิต ณ นคร 2542 : อางแลว 156) จริงอยูวามาตรการบังคับที่วา
เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะภายใตแนวคิดที่วาประโยชนรัฐยอมสําคัญกวาของปจเจกชน อยางไรก็ตามการใช
มาตรการบังคับนั้นมักกอใหเกิดความกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยูเสมอ หากการใช
มาตการบังคับมิไดคํานึงถึงวัตถุประสงคทั้งสามประการ 
  หลักการที่เปนรากฐานสําคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับคดีอาญาคือหลักที่วา 
รัฐไมอาจลงโทษผูกระทําความผิดโดยปราศจากการพิจารณาคดีอยางถองแทและชอบธรรม(Marc Miller and 
Martin Guggenheim 1990 : 335,357 อางใน ทวีวัฒน ธาราจันทร 2540 : 7) และถือเปนแนวทางที่กอใหเกิด
หลักการสันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธิ์(Presumtion of Innocent) จนกวาศาลจะพิพากษาถึงที่
สุดวาเปนผูกระทําความผิด  

 เมื่อใดก็ตามที่มาตรการบังคับถูกใชลํ้าเสนจนกลายเปนการลงโทษ หลักการสําคัญยอมถูก
กระทบกระเทือน(ทวีวัฒน ธาราจันทร 2540 : อางแลวหนาเดียวกัน) 

กระบวนการยุติธรรมที่ดีจึงตองสามารถแยกผูบริสุทธิ์ออกจากผูกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ 
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  อยางไรก็ตามแมกระบวนการยุติธรรมจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได
เสมอ จึงตองมีวิธีการที่จะเยียวยาผูบริสุทธิ์ที่ตองพลัดหลงเขาไปในกระบวนการยุติธรรม จนกอใหเกิดความทุกข
ทรมานทั้งรางกายและจิตใจ แมวาจะเปนการแกปญาที่ปลายเหตุก็ตาม 
  รัฐธรรมนูญมาตรา 246 ไดใหสิทธิจําเลยที่ถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดีมีสิทธิไดรับคาตอบ
แทน คาใชจาย ตลอดจนสิทธิที่เสียไปกลับคืน ใน 2 กรณี เมื่อปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดวาขอเท็จจริงฟงเปน
ที่ยุติวา 
  1.จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือ  
  2.การกระทําของจําเลยไมเปนความผิด 
  แตในทางปฏิบัติคําพิพากษาของศาลที่ยกฟองสวนใหญเปนคําพิพากษาที่ยกฟองเพราะเหตุยก
ประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลย คงมีสวนนอยเทานั้นที่ยกฟองเพราะเหตุจําเลยไมไดกระทําความผิดหรือการ
กระทําของจําเลยไมเปนความผิด สงผลใหมีจําเลยซึ่งเปนผูบริสุทธิ์จํานวนนอยเทานั้นที่สามารถขอรับการชดเชย
ได 
  เหตุที่เปนเชนนั้นก็เพราะวาการดําเนินคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรมไทยนั้นยังมีขอบก
พรองอยูมากนั่นเอง นับตั้งแตช้ันพนักงานสอบสวนที่การรวบรวมพยานหลักฐาน83ตองรวบรวมพยานหลักฐานทั้ง
ที่เปนผลรายตอผูตองหาหรือใชยันผูตองหา พยานหลักฐานที่เปนผลดีหรือเปนประโยชนกับผูตองหา และพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษผูตองหา(คณิต ณ นคร 2542 : อางแลว 216) 
  นอกจากนั้นในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 13884พนักงานสอบสวนสามารถสอบ
สวนเพื่อทราบถึงความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แสดงวาพนักงานสอบสวน
ตองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เปนผลรายและผลดี รวมทั้งขอเท็จจริงอื่นที่จะเปนประโยชนแกการดําเนินคดีตอ
ของพนักงานอัยการในการใชดุลยพินิจในการสั่งคดี หรือใชแถลงตอศาลในการลงโทษจําเลยไดอยางเหมาะสม
กับความผิด(คณิต ณ นคร, 2528 : อางใน คดีเชอรี่แอนกระบวนการยุติธรรมจะคุมครองสิทธิเสรีภาพของผู
บริสุทธิ์ไดอยางไร 2539 : 149) 

 แตในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะรวบรวมแตพยานหลักฐานในสวนที่เปนโทษหรือใชยัน
ผูตองหามากกวาพยานหลักฐานที่เปนผลดีแกผูตองหา85  

                                                           
83 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 131ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทําได เพื่อประสงคจะ
ทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา และเพื่อใหรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนให
เห็นความผิด 
84 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 138 พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมา
แหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา 
85 ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี  
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 สวนการดําเนินคดีในชั้นศาลนั้นเปนการตอสูคดีแบบเดียวกับคดีแพง ซึ่งเปนการตอสูระหวาง
คูความโดยมีศาลเปนคนคอยควบคุมกติกา ศาลไทยจึงไมกระตือรือรนที่จะคนหาความจริง แตมีลักษณะวางเฉย
โดยปลอยใหคูความเปนผูกําหนดขอเท็จจริงที่จะนํามาพิสูจนในศาล แมหลักกฎหมายจะไมไดเปนเชนนั้น และ
เมื่อศาลจะพิพากษาคดี ศาลจะเอาขอเท็จจริงของฝายโจทกมาเปนขอเท็จจริงในการตัดสินคดีมากกวาของจําเลย 
หมายถึงฟงพยานโจทกเปนหลัก(ชาญณรงค ปราณีจิตต 2545 :สัมภาษณ) ดังนั้นเมื่อการรับฟงพยานหลักฐานบก
พรองตั้งแตตนกระบวนการ มีแตพยานหลักฐานที่เปนโทษตอผูตองหาหรือจําเลย จึงยากที่ศาลจะตัดสินวาจําเลย
ไมไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด แตไดกลายเปนตนเหตุแหงความสงสัยทําให
ตองพิพากษายกฟองเพราะเหตุแหงความสงสัยนั้น 
  นั่นคือหากกระบวนการดําเนินคดีอาญายังไมไดปรับปรุงแกไขใหทุกฝายมีสวนรวมในการคน
หาความจริงในคดีอยางแทจริงแลว ก็ยากที่มาตรานี้จะบรรลุผลในการคุมครองเหยื่อความผิดพลาดในกระบวน
การยุติธรรมได เพราะเมื่อทุกฝายรวมกันคนหาความจริงอยางรอบดานแลวก็เช่ือแนวาศาลคงจะสนิทใจมากขึ้นที่
จะพิพากษาวาจําเลยมิไดกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด และการยกฟองดวยเหตุแหง
ความสงสัยก็จะนอยลง 
  อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญจะไมมีเจตนารมณที่จะจายคาชดเชยทุกกรณี แตทวาหนวยงาน
ภาคปฏิบัติโดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการบังคับใชพระราชบัญญัติคาตอบ
แทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 กลับมีความเห็นไปอีกทางหนึ่งวา 
“ไมวาศาลจะยกฟองดวยเหตุใดก็ใหหมด เพราะไมใหตีความวาจําเลยไมไดกระทําผิดหรือการกระทําของจําเลยไม
เปนความผิดอยางเครงครัด ไมวาดวยเหตุผลใด อาจเปนพยานหลักฐานไมพอฟอง หรือเหตุใดก็ตาม  

เราใหความชวยเหลือในเชิงสวัสดิการวาเขาพลัดหลงเขามาในกระบวนการยุติธรรม 
กรณีทั้งสองตามรัฐธรรมนูญใชไดในบริบทสังคมที่กระบวนการยุติธรรมพัฒนาไปถึงขั้นแลว 

แตของไทยถึงระยะหนึ่งก็ตองเปลี่ยน 
สสร.ตองการแกปญหาเฉพาะหนา ตองการปรามกระบวนการยุติธรรมวาใหคิดกอนทําใหมาก

ขึ้น แตของเรามองสภาพความเปนจริง ” (ชาญเชาว ไชยานุกิจ 2545 :สัมภาษณ) 
ผูวิจัยเห็นวา การตีความที่ตางกันเชนนี้อาจมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญได แมในทาง

ปฏิบัติจริง ๆ คงจะมีโอกาสขัดรัฐธรรมนูญไดยาก เพราะวาการพิจารณาวาบุคคลใดจะไดรับคาชดเชยหรือไม 
จํานวนเทาใดเปนเรื่องของคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาไมใชใครคนใดคนหนึ่ง ผูวิจัยจึงเชื่อวาคงจะไมงายนัก
ที่จะไดรับการพิจารณาโดยคุณสมบัติไมเขาตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญและตามที่กฎหมายบัญญัติ แตหาก
หนวยงานที่รับผิดชอบสงสัญญาณที่ไมถูกตองไปยังประชาชนวาสามารถรองขอไดทุกกรณีแลว อาจกอใหเกิดการ
                                                                                                                                                                      

ขอ 254 ตามปกติผูสอบสวนไมจําเปนตองสอบสวนพยานของผูตองหาเพราะตามธรรมดาพนักงานสอบ
สวนมีหนาที่จะพิจารณาคดีวา พอมีมูลดําเนินการฟองหรือไมเปนหลัก หาใชเปนผูวินิจฉัยคดีของคูความไม แต
หลักเชนกลาวนี้บางทีอาจเกิดความจําเปน หรือดวยลักษณะแหงการสอบสวนที่ดี บางคดีก็อาจจําเปนที่ผูสอบสวน
ตองรีบชิงไหวพริบสอบสวนตัดบทหรือพิสูจนพยานผูตองหาเสีย แตในชั้นตน หรือปองกันมิใหผูตองหามีโอกาส
ซักซอมพยานทําใหเสียความเที่ยงธรรมในคดี ก็อาจจะสอบสวนพยานผูตองหาในบางคดีเพื่อใหเกิดผลแกคดีนั้น 
ๆ ก็ได 
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ยื่นคํารองในจํานวนที่มากเกินจริง ซึ่งเปนการสรางภาระงานใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยไมจําเปนและเมื่อ
ผลการพิจารณาออกมาในทายที่สุดแลวผูยื่นคํารองจํานวนหนึ่งไมผานการพิจารณาใหไดรับคาชดเชย ยอมกระทบ
ตอศรัทธาความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอยางแนนอน 

4.5.2.3.สิทธิไดรับการชดเชยของผูตองขังที่ร้ือฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม 
 

 เปนเวลากวา 20 ปที่พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526 ใชบังคับ 
แตปรากฏวายังไมมีแมแตคดีเดียวที่การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมสามารถกระทําไดสําเร็จเหตุผลประการ
สําคัญที่การรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมกระทําไดยากยิ่งนั่นก็เพราะวาบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวที่วา การรื้อ
ฟนคดีอาญาจะกระทําไดตอเมื่อพยานบุคคลที่ศาลใชเปนหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ตอมาไดมีคํา
พิพากษาภายหลังวาเปนคําเบิกความเท็จหรือไมตรงกับความจริง หรือพยานหลักฐานอื่นที่เคยใชเปนหลักตอมามี
คําพิพากษาภายหลังวาเปนพยานหลักฐานเท็จ หรือมีพยานหลักฐานใหมในคดีเดิม86 ซึ่งในทางปฏิบัติ การพิสูจน
วาพยานหลักฐานเดิมที่เคยใชในคดีไมตรงกับความเปนจริงนั้นยากและตองใชเวลานานมาก แมวาจะมีผูพยายาม
พิสูจนตอศาลเพื่อรื้อฟนคดีอยูก็ตาม  
  นอกจากนั้นผูมิสิทธิยื่นคํารองขอใหรื้อฟนคดีใหมในกรณีของพนักงานอัยการ87นั้นไม
สามารถใชสิทธิรื้อฟนคดีซึ่งตนเองเปนโจทกในคดีเดิมได ซึ่งเปนการจํากัดอํานาจของตนเกินไป อัยการในฐานะ

                                                           
86 พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526  

มาตรา 5 คดีใดที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหบุคคลใดตองรับโทษอาญา ในคดีนั้นแลว อาจมีการรองขอ
ใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหมได เมื่อ ปรากฏวา  

(1) พยานบุคคลซึ่งศาลไดอาศัยเปนหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุด นั้นไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใน
ภายหลังแสดงวาคําเบิกความของพยานนั้นเปนเท็จ หรือไมถูกตองตรงกับความจริง  

(2) พยานหลักฐานอื่นนอกจากพยานบุคคลตาม (1) ซึ่งศาลไดอาศัย เปนหลักในการพิจารณาพิพากษา
คดีอันถึงที่สุดนั้น ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใน ภายหลังแสดงวาเปนพยานหลักฐานปลอมหรือเปนเท็จ หรือไมถูก
ตองตรงกับ ความจริงหรือ  

(3) มีพยานหลักฐานใหมอันชัดแจงและสําคัญแกคดีซึ่งถาไดนํามาสืบ ในคดีอันถึงที่สุดนั้น จะแสดงวา
บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไมไดกระทําความผิด  
87 พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526  

มาตรา 6 บุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิยื่นคํารอง  
(1) บุคคลผูตองรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  
(2) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลในกรณีที่บุคคลผูตองรับโทษ อาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น

เปนผูเยาว หรือคนไรความสามารถ  
(3) ผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลนั้นตอง รับโทษอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่

สุด  
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ตัวแทนของรัฐในการทําหนาที่รักษาประโยชนของแผนดินจึงไมสามารถรื้อฟนคดีอาญาในกรณีนี้เพื่อแกไขขอบก
พรองที่ผานมาได 
  แมจะยอมรับกันวาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมอาจเกิดขึ้นได เมื่อเกิดความผิด
พลาดขึ้นและเปนความผิดพลาดโดยรัฐ รัฐจึงตองมีหนาที่ในการแกไขความผิดพลาดนั้น แมในความเปนจริง
หลายฝายอาจไมคอยจะมั่นใจนักวากระบวนการยุติธรรมไทยในกรณีของอัยการ จะมีความกลาหาญพอที่จะแกไข
ความผิดพลาดโดยการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมก็ตาม แตการเปดกวางไวในกรณีนี้ยอมเปนคุณมากกวาเปนโทษ 
หากเชื่อวาในกระบวนการยุติธรรมยังมีคนดีอยูในไมชาไมนานเมื่อมีเหตุใหตองรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม เช่ือแน
วาเราคงไดเห็นความกลาหาญของเจาพนักงานอัยการอยางแนนอน 
  ในประการสุดทายผูวิจัยเห็นวา การเรียกคาทดแทนและสิทธิที่เสียไปคืนนั้น88 ยังไมชัดเจนวา
ประกอบดวยอะไรบาง และอัตราเทาใดจึงจะถือวาเปนธรรมและเหมาะสมกับยุคสมัย จึงนาจะไดมีการกําหนดราย
ละเอียดใหมากขึ้น เชนเดียวกับกรณีคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
 

4.5.2.4.ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมเก่ียวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย 
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

 
  แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติสิทธิทั้งสามกรณีโดยไมมีบทเฉพาะกาลเรื่องการตราพระราชบัญญัติ
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แตในความเปนจริงปรากฏวาการตราพระราชบัญญัติวาดวยคาตอบแทนผูเสีย
หาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา เพิ่งจะประกาศใชเมื่อปลายป พ.ศ. 2544 สวนพระราช
บัญญัติรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมนั้นยังไมไดแกไขใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น
อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการในรื้อฟนคดีอาญา ซึ่งเปนความรับผิดชอบของฝายบริหารที่ไมกระตือรือรนเพียง
พอที่จะออกกฎหมายใหแลวเสร็จ 
  คําถามใหญที่ตามมาและนาจะนํามาพิจารณาในที่นี้คือ ผูที่ตกเปนผูเสียหายตามมาตรา 245 
และ ผูบริสุทธิ์ตาม มาตรา 246 หากกรณีนั้นเกิดขึ้นกอนที่พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน

                                                                                                                                                                      
(4) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาของบุคคลผูตองรับโทษอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถึงแก

ความตายกอนที่จะมีการยื่นคํารอง หรือ  
(5) พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิไดเปนโจทกในคดีเดิม  

88 พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526  
มาตรา 8 วรรค 1 คํารองใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ไดพิพากษาคดีนั้นหรือศาลอื่น ที่ไดมีเขตอํานาจแทนศาล

นั้น เวนแต  
(1) คดีของศาลอาญาศึกหรือศาลประจําหนวยทหาร ใหยื่นตอศาล ทหารกรุงเทพ  
(2) คดีของศาลตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่ กฎหมายกําหนดใหเปนศาลทหารและ

ศาลนั้นไมเปนศาลทหารสําหรับคดีนั้นแลว ใหยื่นตอศาลตามกฎหมายวาดวยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เคยเปน
ศาลทหาร นั้น หรือศาลอื่นที่ไดมีเขตอํานาจแทนศาลนั้น  
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และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญามีผลบังคับใช บุคคลดังกลาวควรจะไดรับการเยียวยาดวยหรือไม ประเด็นนี้มี
ความเห็นเปนสองฝาย ฝายหนึ่งเห็นวา กรณีนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หมายความวา
สิทธินี้จะเกิดไดโดยการไปออกกฎหมาย แมวาขณะนี้กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายฯ จะ
ยังออกไมแลวเสร็จ แตก็ถือวาผูเสียหายและผูบริสุทธิ์ตามมาตรา 245 และ มาตรา 246 หลังจากที่พระราชบัญญัติ
มีผลบังคับใชมีสิทธิไดรับการเยียวยาเพียงแตวาการจายคาชดเชยตาง ๆ ในอัตราเทาใดนั้นตองรอใหกฎกระทรวง
เสร็จเรียบรอยและมีผลบังคับใชกอน สวนกรณีที่เกิดขึ้นหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแตกอนพระราชบัญญัติคา
ตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน ป 2544 ก็ตองถือวาไมมีสิทธิไดรับการเยียวยาตามกฎหมายนี้(ธงทอง จันทราง
ศุ 2545 :สัมภาษณ) 
  อีกฝายเห็นวา การที่กฎหมายลูกออกชาไมใชความผิดของประชาชน แตเปนความบกพรอง
ของรัฐ การเอาความบกพรองของรัฐมาเปนเหตุใหประชาชนเสียสิทธิจึงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง ดังนั้นหากกฎหมาย
ลูกที่ออกมาจะมีผลยอนหลังในทางที่เปนคุณแกประชาชนก็สามารถทําได (วสันต พานิช 2545 : สัมภาษณ) 
  จากสถิติผูยื่นคํารองขอรับคาเสียหายและคาทดแทนตาม พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย 
และคาทดแทนฯ ป 2544 จะพบวา เพียงแคปเศษตั้งแต 13 พฤศจิกายน 2544-31 ธันวาคม 2545 มีผูมาขอยื่น
ความจํานงรวมกันมากถึง 264 ราย(ที่มา : สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา กรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม) เมื่อเปนเชนนี้ก็พอจะคาดหมายไดวา ในชวงเวลาตั้งแต 11 ตุลาคม 
2540 จนถึงวันเริ่มบังคับใช พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 
นั้น จึงนาจะมีผูที่ตกเปนผูเสียหายหรือจําเลยที่เขาขายตามมาตรา 245 และ 246 ของรัฐธรรมนูญอีกหลายรอยราย
เชนเดียวกัน จึงเปนประเด็นที่นาคิดวาเราจะปลอยใหคนเหลานี้ประสบเคราะหกรรมเพียงเพราะรัฐบกพรองที่ออก
กฎหมายชาโดยไมยื่นมือเขาไปชวยเหลือเชียวหรือ 
  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนฯ ป 
2544 แลวพบวายังมีขอควรพิจารณาบางประการ อาทิเชน องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผู
เสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา89 ประกอบดวยคณะกรรมการ 16 คน เปนกรรมการ
โดยตําแหนงจากหนวยงานราชการในกระบวนการยุติธรรมและหนวยราชการอื่นถึง 11 คน ผูแทนสภาทนาย
ความ 1 คน สวนที่เหลือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรีอีก 5 คน ถาพิจารณาองคประกอบดังกลา

                                                           
89 พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  

มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทด
แทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ ผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกระทรวงการคลัง ผู
แทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมคุมประพฤติ ผูแทนกรมพระธรรมนูญ ผูแทนกรมราชทัณฑ ผูแทนกรมสวัสดิ
การและคุมครองแรงงาน ผูแทนสภาทนายความ และผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย ดานสังคมสงเคราะห และดาน
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษอยางนอยดานละหนึ่งคน 

ใหประธานกรรมการแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเปนเลขานุการและอาจแตงตั้งผูชวย
เลขานุการจํานวนไมเกินสองคน ก็ได 
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วจะพบวาสัดสวนจากภาครัฐนั้นมีมากถึง 2 ใน 3 ในขณะที่สัดสวนจากภายนอกโดยเฉพาะดานการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพนั้นมีนอยมาก ผูวิจัยจึงมีขอสังเกตวา เมื่อกฎหมายฉบับนี้มุงที่จะแกไขเยียวยาสิทธิเสรีภาพที่สูญเสียไป
หรือไดรับผลกระทบจากการตกเปนเหยื่ออาชญากรรมและความผิดพลาดของรัฐ จึงนาจะมีองคประกอบจาก
บุคคลภายนอกที่มีมุมมองเรื่องสิทธิเสรีภาพในสัดสวนที่มากกวานี้ นอกจากนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดอีกประการ
หนึ่งคือ การมีสวนรวมของผูเสียหายและจําเลยยังนับวานอยเกินไป ผูเสียหายมีสิทธิแคยื่นคํารองหลังจากนั้น
กระบวนการตาง ๆ ก็จะปลอยใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการกันไป ผูเสียหายจึงแทบไมมีบทบาทใดๆเลย
ในกระบวนการพิจารณาซึ่งเกี่ยวของกับเขาโดยตรง ถึงแมวาองคประกอบของคณะกรรมการจะมาจากภาคราช
การเสียเปนสวนใหญ แตการใหผูเสียหายเขาไปมีสวนรวมมากขึ้นประเด็นเรื่ององคประกอบก็ไมใชปญหาใหญ
(ชาญเชาว ไชยานุกิจ,2545 : สัมภาษณ) 
  กองทุนคาเสียหายและคาทดแทน ผูวิจัยเห็นวา ที่มาของเงินงบประมาณในการเยียวยาผูเสีย
หายและจําเลยนั้นนอกจากจะไดมาจากเงินงบประมาณแผนดินแลว นาจะมีหนทางที่จะนําเงินจากแหลงอื่นมาใช
ได เชน เงินหรือทรัพยสินจากการบริจาค ซึ่งอาจมาจากเอกชนหรือหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศและ
องคกรระหวางประเทศ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนครั้งคราวตามความจําเปน เงินสวนแบงจากคาปรับในคดีอาญา
(เสวก ภาศักดี 2543 : อางแลว 67) และเงินจากภาษีบาป(Sin Tax) (ชาญเชาว ไชยานุกิจ สัมภาษณ) จากสินคาและ
บริการที่ไมกอใหเกิดประโยชนตอสังคมมากนัก เชน เหลา บุหรี่ สถานบันเทิง สินคาฟุมเฟอย ฯลฯ รวมทั้งอัตรา
การจายเงินก็ตองมีความชัดเจนและปรับเปลี่ยนไดเปนระยะตามความเหมาะสมของยุคสมัย 
  และในอนาคตควรจะไดพิจารณาใหกองทุนสําหรับการจายเงินทั้ง 3 กรณี ตามมาตรา 245-247 
ใหรวมเปนกองทุนเดียวกัน เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ แมวากฎหมายลูกของมาตรา 245 และมาตรา 246 
กับ มาตรา 247 จะเปนคนละฉบับกันก็ตาม 
  อยางไรก็ตามการบังคับใช พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 นั้นมีจุดออนอยูที่การทําความเขาใจกับประชาชนวา การชวยเหลือเนนที่ผูดอย
โอกาสหรือผูยากไรที่ไมไดรับการเยียวยาทางอื่น และไมใชเปนการเยียวยาที่ไดทันที แตตองผานการกลั่นกรอง
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ(ชาญเชาว ไชยานุกิจ, 2545 : สัมภาษณ) 
 

4.5.3สรุปและเสนอแนะ 
 

 นับเปนอีกกาวสําคัญที่กระบวนการยุติธรรมไทยไดใหความสําคัญกับผูเสียหายที่เปนเหยื่ออาชญากรรม 
จําเลย และผูตองโทษที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม อาจกลาวไดวาในอดีตที่ผานมากระบวน
การยุติธรรมไทยใหความสําคัญกับการเยียวยาคนเหลานี้นอยมาก กระบวนการยุติธรรมมักสนใจแตการนําตัวผู
กระทําผิดมาลงโทษมากกวาจะคุมครองผูไดรับผลกระทบจากการกออาชญากรรม ซึ่งมีตัวอยางใหเห็นมากมาย 
โดยเฉพาะในคดีนางสาวเชอรี่แอน ดันแคน ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่ดีที่สุดกรณีหนึ่งในประวัติศาสตรของกระบวน
การยุติธรรมไทย 
 จริงอยูวาการรักษาความสงบสุขของสังคมเปนหนาที่ของรัฐ รัฐมีหนาที่โดยตรงในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ แตความสงบสุขอยางแทจริงจะเกิดขึ้นไดอยางไรหากผูตองตกเปนเหยื่อ
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อาชญากรรมทั้งทางตรงและทางออมยังตองทนทุกขทรมานจากผลกระทบอันเลวรายทั้งที่เกิดจากอาชญากรรมที่
ตนไมมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งที่เกิดจากความผิดพลาดที่รัฐไมสามารถปกปองพลเมืองของตนใหไดรับความปลอด
ภัย และความผิดพลาดอันเกิดจากประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม  

การเยียวยาผูไดรับผลกระทบแมจะเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ แตอยางนอยที่สุดก็เปนการยืนยันวา
สังคมนั้นๆ พรอมจะยอมรับและแสดงความรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเปนการแสดงออกถึงความ
เอื้ออาทรที่คนในสังคมพึงมีตอกัน สิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานที่สําคัญใหกับความสงบสุขของสังคมตอไป 
 นอกจากนั้นการที่รัฐธรรมนูญบังคับใหรัฐตองแสดงความรับผิดชอบเทากับเปนการควบคุมการใช
อํานาจของรัฐไปดวยในตัวใหมีความรอบคอบระมัดระวังมากขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดใหเหลือนอยที่สุด 
 อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาก็ยังคงมีอุปสรรคตองปรับปรุงอีกหลายประการที่ทําใหสิทธิทั้ง 3 กรณียัง
ไมอาจเปนจริงไดดีนัก ตามที่ไดกลาวไปแลวทั้งในแงกฎหมายที่เกี่ยวของที่ยังไมสมบูรณในรายละเอียดหลาย
ประการ รวมไปถึงเงื่อนไขของเวลาในการบังคับใชยอนหลัง นับแตรัฐธรรมนูญประกาศใชจนถึงวันที่กฎหมาย
ลูกตามมาตรา 245 และ246 มีผลบังคับวาจะสามารถทําไดหรือไม เปนประเด็นที่นาพิจารณาเนื่องจากการออก
กฎหมายที่มีความลาชานั้นหาใชความผิดของประชาชนไม จึงไมนาจะเปนธรรมเทาใดนักที่เอาความบกพรองของ
รัฐมาเปนเหตุใหประชาชนเสียสิทธิ ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสงสัญญาณที่ไมถูกตองของหนวยงานภาค
ปฏิบัติไปสูประชาชน แมหนวยงานนั้นจะมีเจตนาที่ดีแตตองยอมรับความจริงวาคงไมสามารถจายใหทุกกรณีได 
จริงอยูวาผูที่ตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลยยอมไดรับผลกระทบกระเทือนในสิทธิเสรีภาพบางไมมากก็นอยแต
การถูกกระเทือนสิทธิเสรีภาพคงไมใชเปนเหตุใหไดรับการชดเชยเสมอไปทุกกรณี ดังนั้นการสงสัญญาณผิดๆ 
อาจกลายเปนปญหาตามมาที่กระทบกับความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมในทายที่สุด ทางออกที่ดีกวาจึงนา
จะเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมใหสามารถแยกคนกระทําผิดกับผูบริสุทธิ์ออกจากกัน
ไดอยางแทจริง ซึ่งคงตองปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะการดําเนินคดีอาญากันตั้งแตช้ันพนักงานสอบ
สวนจนถึงช้ันศาล และในประการสําคัญมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ไดผลดีที่สุดประการหนึ่งที่ตองนํามาใชให
จริงจังมากขึ้นคือการปลอยตัวช่ัวคราวก็จะชวยลดปญหาลงไปไดมาก 
 ทั้งหมดที่กลาวไปแลว หากไดปรับปรุงโดยใหเวลาพอสมควร ผูวิจัยเช่ือแนวาในทายที่สุด นอกจากจะ
ชวยใหผูไดรับผลกระทบไดรับความชวยเหลือตามที่ควรจะเปนแลว ความศรัทธาเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรม
ก็จะเกิดขึ้น  

ขอเสนอแนะ 
1.ขอเสนอแนะแตละกรณี 
 1.1ผูเสียหาย 
 -การแกไขปรับปรุงกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 43 โดยเพิ่มประเภทความผิด ไดแก 
ความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอยางอื่น ใหอัยการสามารถเรียกคาเสียหายได 
รวมทั้งการยกเวนคาธรรเนียมตาง ๆ แกผูเสียหาย 
 1.2จําเลย 
 -การปรับปรุงกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหทุกฝายตองมีสวนรวมในการคนหาความจริงอยางแทจริง 
โดยปรับปรุงระบบการดําเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนใหรวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภททั้งที่เปน
คุณและโทษแกผูตองหา 
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 -ใชมาตรการปลอยช่ัวคราวเปนหลักเพื่อชวยบรรเทาผลกระทบจากการตกเปนผูตองหาหรือจําเลย 
 1.3การรื้อฟนคดีอาญา 
 -การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526 ในประเด็นที่ให
อัยการสามารถรื้อฟนคดีที่ตนเปนโจทกไดเพื่อชวยแบงเบาภาระของผูตองขังในคดีอาญา 
 
 



บทที่ 5 
สิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชน 

 
ความเบื้องตน 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพการสื่อสาร
ของประชาชนที่สําคัญประกอบดวย เสรีภาพในการแสดงความคิด สิทธิการเขาถึงทรัพยากรสื่อสาร
สาธารณะ เสรีภาพในการเสนอขาวสารของสื่อสารมวลชน ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นโดยผานสื่อทุกรูปแบบ และสามารถแสวงหาหรือการรับขอมูลขาวสารและความคิด
เห็นโดยปราศจากการแทรกแซงขัดขวางจากรัฐ แตการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวจะตองรับผิดชอบตอ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและผลประโยชนสาธารณะ 

 
5.1เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น 
 

5.1.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 
มาตรา 39 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การ

โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
 การสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน เพื่อลิดรอนเสรีภาพ
ตามมาตรานี้ จะกระทํามิได 
 การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ ส่ิง
พิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่
ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามความในวรรคสอง 
 เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 



 172

การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ  หรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน รัฐ
จะกระทํามิได   
 ในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเปนสิ่ง
สําคัญ เพราะในการปกครองระบอบนี้บุคคลจะตองไดฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมวาจะเปนการพูด 
การเขียน การพิมพ การโฆษณา จึงจะใชสิทธิเลือกผูแทนราษฎรไดอยางถูกตองและสามารถที่จะ
ศึกษาหาความรูที่จะทําใหวินิจฉัยปญหาในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได เราจะเห็นวาใน
ประเทศเผด็จการ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยอมถูกจํากัดและรัฐบาลของประเทศนั้นๆ จะ
เขาควบคุมสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน โดยรัฐบาลจะเปนเจาของ
กิจการเสียเอง 
 แตอยางไรก็ตามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาจถูกจํากัดไดโดยกฎหมาย แต
กฎหมายที่จะจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดนั้น ตองเปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 
คุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน ปองกันมิใหพิมพโฆษณาเรื่อง
ลามกอนาจาร หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน เชน
หามพิมพเร่ืองที่จะชักจูงใหเด็กเสียคน เปนตน 
 อยางไรก็ตาม มาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญ ไดมีบทบัญญัติจํากัดการใชอํานาจองคกรของรัฐ 
เพื่อปองกันการแทรกแซงและการขัดขวางการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน คือ  
 ประการแรก หามรัฐสั่งปดโรงพิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศนอัน
เปนการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิด เวนแตหากจะสั่งปดเพราะมีเหตุผลอ่ืนที่กฎหมายให
อํานาจยอมทําได เชน โรงพิมพสรางขึ้นมาโดยผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เจาหนา
ที่ของรัฐมีอํานาจตามกฎหมายที่จะปดโรงพิมพแลวใหร้ือถอนโรงพิมพได 
 ประการที่สอง หามเจาหนาที่ของรัฐตรวจขาวและบทความกอนนําไปเผยแพรในหนังสือ
พิมพ ส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน หากเจาหนาที่ของรัฐจะตรวจขาวหรือบทความ
จะสามารถกระทําไดเฉพาะสถานการณฉุกเฉิน คือ ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือการรบ ซ่ึงหมายถึงเฉพาะการรบหรือสงครามระหวางประเทศเทานั้น ไมรวมถึงการรบใน
ประเทศ 
 ประการที่สาม หามมิใหรัฐใชเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ หรือส่ือมวล
ชนอื่นของเอกชน ทั้งนี้เพราะถารัฐใหเงินอุดหนุนแลวจะทําใหส่ือตางๆ ไมมีเสรีภาพเต็มที่ โดยรัฐ
อาจขูวาถาไมลงเรื่องที่เปนประโยชนแกรัฐบาลจะถอนการสนับสนุนเสีย นอกจากนั้นการใหเงิน
อุดหนุนโดยรัฐทําใหส่ือเอกชนที่สนับสนุนรัฐบาลไดเปรียบ เพราะรัฐจะอุดหนุนสื่อดังกลาวเทานั้น 
แตจะไมอุดหนุนสื่อของฝายคาน ทั้งนี้ยอมไมเปนธรรมในเมื่อเงินที่รัฐอุดหนุนนั้นรัฐเอามาจากภาษี
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อากรซึ่งเก็บจากบุคคลทุกคนในประเทศ ซ่ึงอาจเปนสมาชิกหรือผูฝกใฝพรรคฝายสนับสนุนรัฐบาล
หรือฝายคานก็ได 
 

5.1.2. สภาพปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ขัดแยงหลักการของรัฐธรรมนูญ 
 
 กฎหมายวาดวยการพิมพ พ.ศ. 2484 ถือไดวาเปนกฎหมายหลักในการควบคุมการใชเสรี
ภาพของสื่อหนังสือพิมพ โดยการใหเจาหนาที่รัฐมีอํานาจในการอนุญาตการออกหนังสือพิมพ การ
กําหนดหลักเกณฑในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนังสือพิมพ 
 หากพิเคราะหสาระสําคัญของกฎหมายการพิมพ พ.ศ. 2484 มีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับ
เจตนารมณใหประชาชนมีสวนรวมของรัฐธรรมนูญและหลักเสรีภาพการแสดงความเห็นตามมาตรา 
39 ของรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
 ประการแรก การใหอํานาจกับเจาหนาที่ของรัฐเปนเจาพนักงานการพิมพที่ใชอํานาจในการ
ควบคุมตรวจสอบการใชเสรีภาพของสื่อหนังสือพิมพแตฝายเดียวโดยการละเลยการมีสวนรวมของ
บุคคลที่เกี่ยวของหรือตัวแทนของสื่อหนังสือพิมพอาจจะทําใหการใชอํานาจปราศจากการตรวสอบ
จากฝายอื่น และไมอาจประกันความโปรงใสและความรับผิดชอบตอประชาชนในการใชอํานาจได 
นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ไดใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐใชดุลยพินิจคอนขางสูงในหลายกรณี เชน 
การใหอํานาจกําหนดคุณสมบัติผูจะเปนผูพิมพ ผูโฆษณา บรรณาธิการ หรือเจาของหนังสือพิมพ 
เปนตน 
 ประการที่สอง การใหอํานาจเจาหนาที่ตรวจขาวกอนการโฆษณาในกรณีเจาหนาที่เห็นวา
อาจจะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝาฝนคําสั่งโฆษณาเรื่องเกี่ยว
กับราชการทหารหรือการเมืองระหวางประเทศ และเจาหนาที่เตือนแลวแตไมปฏิบัติตาม  เจาหนาที่
ของรัฐมีอํานาจตรวจเรื่อง หรือขอความกอนโฆษณาในหนังสือพิมพได และในกรณีที่ประเทศมี
เหตุฉุกเฉิน เจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจตรวจขอความทั้งสิ้นกอนที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพ จะเห็น
ไดวาเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญไดใหเจาหนาที่รัฐตรวจสอบขาวหรือ
บทความกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ หรือส่ืออ่ืนไดเฉพาะระหวางที่ประเทศอยูใน
ภาวะสงครามหรือการสูรบเทานั้น 
 ประการที่สาม การใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐสั่งปดโรงพิมพไดเปนการขัดตอบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่หามไมใหรัฐสั่งปดโรงพิมพ 
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5.1.3. สภาพปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในทางปฏิบัติ 
 
  สถานการณดานสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนถือวามีความเขมขนทุกยุคทุกสมัย ดาน
หนึ่งนั้นอาจเปนเพราะวาบทบาทของสื่อสารมวลชนนั้นถือวาเปนฝายตรวจสอบผูมีอํานาจหรือเปน
กระจกคอยสะทอนการบริหารแผนดินของรัฐบาลหรือผูมีอํานาจ การกระทบกระทั่งกับผูมีอํานาจ
โดยตรงจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได แตอีกดานหนึ่งนั้นวงการสื่อสารมวลชนเองก็ช้ีชวนใหผูมีอํานาจ
เขาไปครอบครองเนื่องเพราะบทบาทของสื่อสารมวลชนหลายครั้งพบวามีอิทธิพลช้ีนําความเห็น
ของสาธารณะได ทําใหฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจเองก็หมายปองที่จะเขามาจัดระเบียบหรือแทรก
แซงสื่อสารมวลชน  เพื่อใหส่ือมวลชนเปนเครื่องมือในการเสริมสรางฐานอํานาจทางการเมืองการ
ปกครอง กระทั่งเปนเครื่องมือในการโฆษณาและประชาสัมพันธนโยบายหรือผลงานของรัฐบาลจึง
มักปรากฎใหเห็นความพยายามในการแทรกแซงหรือเขามาควบคุมสื่อเกือบทุกๆ รัฐบาลเพียงแต
สภาพความเขมขนของปญหาอาจจะแตกตางกันออกไป ในขณะที่ส่ือสารมวลชนเองในบางครั้งก็
ถูกตั้งคําถามตอจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเหมือนกันวาเปนเพียงกลุมผลประโยชนหนึ่งหรือเปลา  
หลายครั้งก็พบวาสื่อเองก็อิงแอบกับกลุมผลประโยชน กลุมธุรกิจ กระทั่งฝกใฝฝายการเมืองจนขาด
ความเปนอิสระก็มี 
 (1)สภาพปญหาเสรีภาพของสื่อส่ิงพิมพ 
 เมื่อกฎหมายวาดวยการพิมพ พ.ศ. 2484 ยังมีผลบังคับใช เจาหนาที่ของรัฐจึงยังมีอํานาจใน
การควบคุมการเสนอขาวสารของสื่อหนังสือพิมพในหลายรูปแบบ กลาวคือ  
 ประการแรก การใชอํานาจของเจาพนักงานการพิมพในการเตือนการเสนอขาวของหนังสือ
พิมพในกรณีที่รัฐบาลเขาใจวา การเสนอขอมูลขาวสารนั้นอาจจะสงผลกระทบตอภาพพจนของรัฐ
บาล ซ่ึงเจาพนักงานการพิมพยังคงใชอํานาจเชนนี้อยูเนือง ๆ  
 ประการที่สอง การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสื่อมวลชน ดังกรณีคําสั่งกระทรวง
มหาดไทย ที่ 274/2540 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานดานขาวและสื่อมวลชน เพราะเหตุ
ผลที่วาดวยสถานการณดานขาวสารตาง ๆ ทั้งทางวิทยุโทรทัศน ส่ือวารสารตางๆ เกี่ยวกับการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม มีกระแสการเปลี่ยนแปลงผันผวนและมีความซับซอนมากขึ้น ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการบริหารราชการแผนดินในภาพรวม นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมี
หนาที่และภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในใชมาตรการดานขอมูลเขา
มาเสริมในการปฏิบัติงานเพื่อใหทันเหตุการณและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ประการที่สาม การใชอํานาจรัฐตรวจสอบธุรกรรมการเงินของนักหนังสือพิมพ โดยคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ไดใชอํานาจตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน
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ของนักหนังสือพิมพในเครือเนชั่น ประกอบดวย นายสุทธิชัย หยุน, นายเทพชัย  หยอง, นายโสภณ  
องคการ และนายปราบดา  หยุน หนังสือพิมพแนวหนา  นายวารินทร พูนศิริวงศ  หนังสือพิมพไทย
โพสต นายโรจน งามแมน โดยรัฐบาลเชื่อวานักหนังสือพิมพเหลานี้วิพากษวิจารณรัฐบาลและและ
อาจเปนฝายตรงขามกับรัฐบาล 
 ประการที่ ส่ี แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดหลักการหามไมใหรัฐใหเงินหรือทรัพยสินอื่น
อุดหนุนหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน แตจากการใหขอมูลของนักวิชาชีพส่ือสารมวล
ชน ทําใหเชื่อไดวามีการใชอํานาจรัฐในการดําเนินการใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจใชงบ
ประชาสัมพันธของหนวยงานซึ่งเปนงบประมาณแผนดินไปในทางที่สนับสนุนหรือไมสนับสนุน
ส่ือหนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชนอื่น โดยเชื่อมโยงกับการเสนอขอมูลขาวสารที่รัฐเขาใจวาเปน
ประโยชนหรือไมเปนประโยชนกับรัฐบาล 
 (2)สภาพปญหาเสรีภาพของสื่อวิทยุและโทรทัศนเนื่องจากสื่อวิทยุและโทรทัศนเปนของรัฐ 
จึงทําใหรัฐอาศัยความเปนเจาของสื่อวิทยุและโทรทัศนใชอํานาจในการควบคุมและตรวจสอบการ
เสนอขอมูลขาวสารของสื่อวิทยุและโทรทัศนไดอยางคอนขางเบ็ดเสร็จในหลายรูปแบบ เชน การ
เตือน การถอดรายการ การปลดผูดําเนินรายการ หรือผูประกาศขาว การขอความรวมมือ การไมตอ
สัญญาสัมปทาน เปนตน รูปแบบการแทรกแซงหรือการควบคุมดังกลาวมีหลายรูปแบบที่ไมอาจมี
หลักฐานยืนยันเปนที่ประจักษได เพราะเปนการใชความสัมพันธเชิงอํานาจและความสัมพันธระบบ
อุปถัมภเปนเครื่องมือในการสรางความกลัวใหกับเจาของรายการหรือผูรับสัญญาสัมปทาน อันเปน
ความสัมพันธปกติระหวางผูประกอบการสื่อมวลชนกับเจาหนาที่ของรัฐในสังคมการเมืองไทย และ
จากลักษณะความสัมพันธดังกลาวไดสรางธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติในระหวางนักวิชาชีพส่ือสาร
มวลชนที่ทํางานในสื่อวิทยุและโทรทัศน คือ การ “ เซ็นเซอรตัวเอง ” อันเปนภัยคุกคามที่สรางผล
กระทบตอสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและการเสนอขอมูลขาวสารของประชาชนอยางมหันต 
และไมสอดคลองกับหลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
 ขอเท็จจริงในหลากหลายรูปแบบของการแทรกแซงและปดกั้นเสรีภาพของสื่อวิทยุและ
โทรทัศนในบางสวนมีดังตอไปนี้(รายงานพิเศษ สถานการณดานสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในรอบป 
2545 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย) 
 1.กรณีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศนแหงชาติ  (กกช.)  
ใชอํานาจสั่งการใหสถานีวิทยุ  กรป. กลางถอดสปอรตขาวของสํานักขาวไอเอ็นเอ็น  โดยอางวา  มี
เนื้อหาโจมตีรัฐบาลดวยถอยคําที่หยาบคาย  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม 2543 
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 2.กรณีที่กองบัญชาการทหารสูงสุด  ไดส่ังใหมีการตรวจเทปกอนการออกอากาศของราย
การ  “คารวะแผนดิน”  ที่ผลิตโดยหนังสือพิมพผูจัดการ  ทางสถานีวิทยุเอฟเอ็ม  99.5 เมกกะเฮิรต  
โดยอางวา  เปนรายการที่โจมตีรัฐบาลไปในทางเสื่อมเสีย  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2543 

3.การถอดรายการบันทึกสถานการณซ่ึงเปนราบการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย  เอฟ.เอ็ม. 92.5 และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยทั่ว
ประเทศ  จัดโดย นายสุริยงค  หุณฑสาร และนางฟองสนาน  จามรจันทร  ซ่ึงมีผูติดตามฟงจํานวน
มาก  มีการสั่งใหเปลี่ยนเวลาจัดรายการจากเวลา  08.00-09.00น.  เปนเวลา  06.00-07.00น.  ตอมา
มีการลดเวลาของรายการเปนครึ่งชั่งโมง  จนในที่สุดมีการถอดรายการไมใหจัดอีกตอไป 
 4.วันที่  29  มิถุนายน  2544  ไดมีหนังสือคําสั่งของผูชวยเสนาธิการทหารฝายกิจการพล
เรือน  ในฐานะเลขานุการกองบริหารวิทยุดทรทัศนกองทัพบกที่สงหนังสือเวียนไปถึงนักจัดรายการ
วิทยุโทรทัศน  สังกัดกองทัพบก  หามวิพากษวิจารณ  การทํางานของรัฐบาล  พ.ต.ท.  ทักษิณ  ชิน
วัตร  นายกรัฐมนตรี  ในเชิงไมสรางสรรคแตใหชวยประโคมผลงานทางดานนโยบายตางประเทศ
ตาง ๆ แทนทั้งนี้  หนังสือของกองทัพบกดังกลาวในขอ 

5.กรณีสถานีวิทยุ  เอฟ. เอ็ม 100.5  ของ อ.ส.ม.ท.  ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงผูหาโฆษณา 
และใหทางบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งรับสัมปทานหาโฆษณาและแบงรายไดให  อ.ส.ม.ท. ซ่ึงปรากฎ
การในการเสนอขาวทางสื่อมวลชนวามีการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชนในการประชุม  
โดยผูรับสัมปทานไดขอวา  “ การทําขาวจะตองขอกันได”  ซ่ึงถือเปนการแทรกแซงการทํางาน
ของสื่อมวลชน 

การกระทําเชนนี้จึงเปนการที่ไมใหส่ือมวลชนเปนอิสระในการเสนอขาวสารเปนการครอบ
งําการทํางานของสื่อมวลชนดวยอํานาจรัฐทั้งที่รัฐมีหนาที่ตองปกปองรักษาสิทธิของประชาชนใน
การรับรูขอมูลขาวสารของรัฐ  หากสื่อมวลชนตองเสนอขาวตามแนวที่กําหนดและไมสามารถ
วิจารณการทํางานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็เปนการขัดกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ตองฟงเสียงสวนใหญของประชาชนที่มีความหลากหลาย มิฉะนั้นแลวกฎหมายรัฐ
ธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศก็ไมสามารถบังคับใชไดเพราะรัฐเปนผู
กําหนดบทบาทของสื่อมวลชน 
 รศ.ดร.อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2545 : สัมภาษณ) ไดช้ีวา พฤติกรรมดังกลาวขางตนถือเปนยิ่ง
กวาการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน และถือเปนภาพสะทอนชัดเจนวาภาครัฐไมไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติและเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ แตเปนการเขามาควบคุมสื่อมวลชนโดยตรง  ซ่ึง
สวนทางกับเจตนารมณของการปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศนตามมาตรา  39 มาตรา  40  และมาตรา  41  
และนอกจากนี้ยังถือเปนการลิดรอนสิทธิในการเลือกขาวสารของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่
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ติดตามการเสนอขาวทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนในสังกัดหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงเคยรับรูขาว
สารที่ผานการเลือกสรรและนําเสนอโดยอิสระของกองบรรณาธิการหรือฝายขาวของสถานีวิทยุและ
สถานีโทรทัศนเหลานั้นตลอดมา 
 

5.1.4.บทสรุป 
 
 จากการศึกษาเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพส่ือมวลชน แสดงใหเห็นวายังมี
ปญหาที่ทําใหเสรีภาพดังกลาวไมบรรลุผลตามหลักการของรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมากจากกฎหมาย
วาดวยการพิมพ พ.ศ. 2484 การใชอํานาจของรัฐที่ปราศจากการควบคุมตรวจสอบตลอดจนการ
ปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน ซ่ึงสัมพันธกับหลักการตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ 
 
5.2สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรสื่อสารสาธารณะ 
 

 5.2.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 
  มาตรา 40 คล่ืนความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทร
คมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเดื่อประโยชนสาธารณะ 
 ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแล
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวม
ทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
  คล่ืนความถี่ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรานี้เปนของปวงชน จากเดิมที่ปจจุบัน
หนวยงานราชการครอบครองคลื่นความถี่ ซ่ึงมักอางเพื่อประโยชนในการเสนอขาวราชการ แทจริง
เปนไปเพื่อประโยชนหนวยงานนั้น ถาพิจารณาจากรางที่เสนอใหมนี้ จะมีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ใหมแตอยางไรก็ตามราชการอาจทําวิทยุโทรทัศนได แตตองมิใชเพื่อการคาและตองมีงบประมาณ
(รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 21 กรณีพิเศษ วันเสารที่ 22  กรกฎาคม 2540)    

มาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อใหมีองคการอิสระทําหนาที่กล่ันกรองคุมครองสาธารณชน ไมใช 
professionalism องคประกอบจึงใหมีประชาชนเขามารวมดวย หากตัดขอความที่มีผูเสนอก็จะเปน
วามาตรานี้ไมไดคุมครองประชาชนเปนสาธารณะ แลวก็จะเหมือนกับกรณีทนายความที่มีพระราช



 178

บัญญัติแทนทนายความ โดยไมจําเปนตองมีบทบัญญัติทํานองนี้ไวในรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรม
นูญตองบัญญัติคุมครองประโยชนประชาชนเปนสาธารณะ     (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ วันที่ 23 เมษายน 2540)  
 คล่ืนวิทยุหรือคล่ืนความถี่วิทยุ ในมาตรา 40 เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด เปน
ทรัพยากรของโลก ทุกประเทศไมวาจะเปนประเทศใหญหรือประเทศเล็ก ตางก็มีกรรมสิทธิ์หรือ
ความเปนเจาของคลื่นวิทยุรวมกันและโดยเทาเทียมกัน คล่ืนวิทยุไมมีพรมแดน ทุกประเทศจึงตอง
ใชคล่ืนวิทยุรวมกันโดยการใชเทคโนโลยีวิทยุคมนาคมปรับความสัมพันธคุณสมบัติทางมิติของ
คล่ืนวิทยุทางดานความถี่เวลา และปริภูมิ เพื่อนําคลื่นวิทยุมาใชรวมกัน  

รัฐธรรมนูญตระหนักถึงความสําคัญของคลื่นวิทยุจึงบัญญัติหลักการใหมไวในรัฐธรรมนูญ
ใหมวา คล่ืนความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคมเปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 อนึ่งการจัดสรรความถี่วิทยุ เปนกิจกรรมอันหนึ่งของการบริหารความถี่วิทยุ ซ่ึงกระบวน
การในการอนุญาตใหสถานีวิทยุคมนาคมใชความถี่วิทยุหรือชองความถี่วิทยุใตเงื่อนไขที่กําหนด 
เชนกําลังสง ความกวางของแถบคลื่นชนิดของการแพรคล่ืน ลักษณะของเทคนิคของสายอากาศ เขต
บริการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน 
 การพิจารณาการจัดสรรความถี่วิทยุที่ เหมาะสมใหแกผูใชรายหนึ่ง หรือหลายรายเพื่อ
ประยุกตใชงานในกิจการวิทยุโทรคมนาคมใดๆ มักจะผานกระบวนการตัดสินใจหลายฝาย และตอง
ใชลักษณะเชิงสหวิทยาการซึ่งตองการทําวิเคราะหและกําหนดคาตัวแปรตางๆ ทางวิศวกรรมศาสตร
ที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขทางเทคนิคในการใชความถี่วิทยุ และในขณะเดียวกันในการตัดสินใจมักจะ
คํานึงถึงบริบทของสภาพแวดลอมของการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการวิทยุคมนาคมซึ่งมีความ
สัมพันธกับอุปสงคและอุปทานของการใชความถี่วิทยุเปนสําคัญ 
 อยางไรก็ตาม กระบวนการและองคกรที่จัดสรรคลื่นความถี่ของประเทศไทยที่ผานมา ถูก
มองวาขาดความโปรงใสมีการเลนพรรคเลนพวก อีกทั้งองคกรผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรคลื่น
ความถี่นั้นก็เปนทั้งผูมีอํานาจอนุญาตและควบคุมกํากับ แตในขณะเดียวกันก็เปนผูดําเนินการใช
คล่ืนความถี่ดวย ซ่ึงทําใหบทบาทอาจขัดกันได  รัฐธรรมนูญใหมจึงกําหนดใหมีองคกรของรัฐที่เปน
อิสระที่หนาที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทร
ทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยการดําเนินดังกลาวจะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชา
ชนในระดับชาติและระดับทองถ่ินทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชนสาธารณะอื่นรวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
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5.2.2.สภาพปญหาเกี่ยวกับกฏหมายลูกตามบทบัญญัติมาตรา  40 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 

 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  เปนกฏหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ  โดยกฏ
หมายนี้ไดกําหนดสาระสําคัญใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้ 
 1. ใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) จํานวน  7
คน  โดยตองเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณที่หลากหลาย  เชน  ดานวิทยุโทรทัศน  การ
ศึกษาศาสนาวัฒนธรรม   เศรษฐกิจ  ความมั่นคง   กฎหมายมหาชน  หรือกิจการทองถ่ิน  สวนการ
คัดเลือกและเลือกกรรมการไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบดวยผูแทนราชการและ
ผูแทนคณาจารยในมหาวิทยาลัย  ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน  และผูแทนองคกร
เอกชนที่เปนนิติบุคคลทําหนาที่คัดเลือกบุคคลจํานวนสองเทาเพื่อเสนอใหวุฒิสภาเลือกใหเหลือ
จํานวน   7  คน 
 2. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) มีอํานาจหนาที่
จัดทําแผนแมบทกิจการวิทยุและโทรทัศน  การพิจารณาอนุญาตและกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
และโทรทัศน  การกําหนดมาตรการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   เปนตน 
 3.  การจัดทําแผนแมบทกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน และการอนุญาตใหประกอบกิจ
การวิทยุและโทรทัศนตองคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมระหวางผูประกอบการภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน  และตองจัดใหภาคประชาชนใหใชคล่ืนไมนอยกวารอยละยี่สิบ 
 4.  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.)  ตองสนับสนุน
ภาคประชาชนใหมีความพรอมในการสรางโอกาสใหประชาชนใชคล่ืนความถ่ีไมนอยกวารอยละ
ยี่สิบ 
 5. จัดตั้งกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ  
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสนับสนุนใหมีการดําเนินกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชน
สาธารณะอยางทั่วถึง  การวิจัยและพัฒนากิจการวิทยุและกิจการโทรทัศนรวมทั้งการพัฒนาบุคคลา
กรดานกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศน 
 แตเนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ตอง
เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระปลอดจากการควบคุมกํากับโดยรัฐและปลอดจากการครอบงําโดยทุน
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ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการ กสช.  ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศนและการกํากับดูแล
กิจการวิทยุและกิจการโทรทัศนเพื่อผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม   แตสาระของกฏ
หมายดังกลาวไมไดนําหลักการความขัดกันทางผลประโยชนมาบัญญัติไวโดยชัดเจนจึงทําใหเกิด
การโตแยงในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ  กสช.   จนนําไปสูการฟองรองตอศาลปกครอง   
และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่อ.4/2546 เกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ
ระหวางคณะกรรมการกสช. กับผูสมัครเปนกรรมการ กสช. เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ  2546 ความ
สําคัญวา  “พิเคราะหแลวเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐตองปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเที่ยง
ธรรม  และถูกตองตามกฏระเบียบและขอบังคับของทางราชการ  คุณสมบัติดังกลาวถือเปนมาตร
ฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่เปนหลักในการปฎิบัติราชการ มาตรา  76  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ใหสิทธิประชาชนสามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ   ดังนั้นการ
พิจารณา ส่ังการของเจาหนาที่ของรัฐจึงตองอยูบนฐานแหงความเที่ยงธรรมและถูกตองตาม
กฎหมาย  หากเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนกับเรื่องพิจารณาหรือมีความ
สัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของในการพิจารณาซึ่งทําใหเห็นวาการพิจารณาหรือส่ังการในเรื่องนั้นจะ
ขาดความเที่ยงธรรมหรือไมเปนกลางแลว  เจาหนาที่ผูนั้นขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูพิจารณาหรือส่ัง
การในเรื่องนั้นตอไป” 
 อยางไรก็ตามหลักความขัดกันในเชิงผลประโยชนในการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  
กสช.กับบุคคลที่จะเขาสูตําแหนงดังกลาวยังอาจจะเปนปญหาขอถกเถียงกันในสังคมตอไป 
 ดังนั้น ความลาชาของการจัดตั้งคณะกรรมการ กสช. ยอมทําใหสิทธิการเขาถึงทรัพยากร
ส่ือสารสาธารณะของประชาชนพลอยชะงักงันไปดวยและกลายเปนชองทางใหหนวยงานของรัฐที่
เปนเจาของคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศนสามารถมีอํานาจอยูอีกเชนเดิม 
 นอกจากนี้ ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  กสช. ในการอนุญาตการใช
คล่ืนความถ่ีในกิจการวิทยุและโทรทัศนและการกํากับดูแลการใชคล่ืนความถี่  รวมทั้งการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและการกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกลาว  จะตองมี
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   เพื่อใหคณะกรรมการ กสช. 
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2543 ได  แตในขณะนี้กฎหมายดังกลาวยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการของรัฐบาลและเปนความรับผิดชอบของรัฐบาล 
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 5.2.3.  การใชสิทธิของประชาชนตามหลักการของมาตรา  40  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 
 ภายหลังจากกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2543  ตัวแทนองคกรชุมชนโดยความสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (สกส.) และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดจัดเวทีเสริมสราง
การเรียนรูเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรสื่อสารตามมาตรา  40  ของรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายวา
ดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทร
คมนาคม  พ.ศ. 2543  ตลอดจนแนวคิดและการเตรียมความพรอมเรื่องวิทยุชุมชนรวมทั้งการจัดตั้ง
เปนสถานีเรียนรูวิทยุชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ กระทั่งมีการรวมตัวกันเปนสหพันธวิทยุชุมชนแหง
ประเทศไทย  โดยเปนการรวมตัวขององคกรวิทยุชุมชน 7 ภูมิภาค คือ ภาคใต  ภาคกลาง ภาคตะวัน
ออก  ภาคตะวันตก  ภาคเหนือตอนบน  ภาคเหนือตอนลาง  และภาคอีสาน  แตการดําเนินการจัดตั้ง
วิทยุชุมชนขององคกรชุมชนตามเจตนารมณตามมาตรา  40 ของรัฐธรรมนูญไมไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานของรัฐ  โดยเจาหนาที่ของรัฐอางอํานาจตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  
และกฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ.  2498 จนกลายเปนขอขัดแยงระหวาง
ประชาชนผูดําเนินวิทยุชุมชนที่ใชสิทธิตามมาตรา  40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับ
เจาหนาที่ของรัฐที่อางอํานาจตามกฎหมายสองฉบับดังกลาว  ทั้งที่โดยแทจริงเจาหนาที่ของรัฐสม
ควรแสดงบทบาทในดานการสงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพรอมของภาคประชาชนตาม
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
โทรทัศนและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2543และรัฐธรรมนูญ เปนสําคัญ 
 

5.2.4.บทสรุป 
 

 สิทธิการเขาถึงทรัพยากรสื่อสารสาธารณะของประชาชนยังไมอาจบรรลุไดแมวาจะมี
กฎหมายลูกตามมาตรา  40  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลวก็ตามเพราะยังมีอุปสรรคใน
ทางปฏิบัติ  เชน  การจัดตั้งคณะกรรมการ กสช.  การจัดทํากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และการที่หนวยงานของรัฐไมสนับสนุนการเตรียมความพรอม
ของภาคประชาชนเทาที่ควร  
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5.3สิทธิในการเสนอขาวสารและแสดงความคิดเห็น 
 
 5.3.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 
 มาตรา 41 พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน ยอมมีเสรีภาพในการเสนอาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญโดยไมตกอยูภายใต
อาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐิสาหกิจหรือเจาองกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการ
ประกอบวิชาชีพ 
 ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของ
เอกชนตามวรรคหนึ่ง  
 ในโลกปจจุบัน ส่ือสารมวลชนมีความสําคัญมากเพราะตองยอมรับวาสังคมมนุษยมีความ
สลับซับซอนขึ้นทุกวัน กวางขวางจนไมมีใครสามารถรูอะไรทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับความเปนไป
ของสังคม ที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากเปนไปไมไดที่บุคคลจะสามารถไปอยูในที่ตางๆ เพื่อรับรูขาวสาร
ในเวลาเดียวกันและนอกจากนั้นสมาชิกของสังคมในแตละกลุมก็มีความรูในเหตุการณตางๆที่เกิด
ขึ้นแตกตางกันออกไป ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือบุคคลในสังคมจะไดรับขาวสารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่
ตนเองทราบอยูกอนแลวไดอยางไร คําตอบก็คือตองพึ่งสื่อมวลชนเปนประการสําคัญ 
 ในการดําเนินงานของสื่อมวลชน สวนที่เปนเนื้อหาหลักและถือวามีความสําคัญมากในการ
รายงายขาวก็คือ ขาวสาร และเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาประชาชนมีสิทธิพื้นฐานในการที่จะรับรู รับ
ทราบเรื่องขาวตางๆ ในสังคม ส่ือมวลชนในฐานะเปนสื่อกลางผูทําหนาที่เสนอขอมูลขาวสาร มี
ความจําเปนจะตองแสวงหาขาวสารเพื่อรายงานใหประชาชนไดรับทราบ อันเปนการสนองตอบ
สิทธิที่จะรับรูของประชาชน แตขาวสารที่ประชาชนจะไดรับจะเที่ยงตรงหรือไม ขึ้นอยูกับวาสื่อ
มวลชนมีเสรีภาพในการเสนอขาวมากนอยเพียงใด เพราะเทาที่ผานมาแมจะบอกกันวาสื่อมวลชนมี
เสรีภาพในการเสนอขาว แตแทที่จริงแลวมิไดมีเสรีภาพอยางเต็มที่แตอยางใด เพราะเจาของกจิการท
คผูส่ือขาวทํางานอยูก็มีอํานาจเหนือผูส่ือขาว จึงสามารถที่จะควบคุมการเสนอขาวได 
 รัฐธรรมนูญเล็งเห็นปญหาดังกลาวนี้ จึงรับรองเสรีภาพในการเสนอขาวของสื่อมวลชนใหปลอดภัยจาก
การครอบงําของเจาของกิจการ โดยรัฐธรรมนูญกําหนดไววา พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน ยอมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นภายใตขอ
จํากัดของรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจ
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การนั้น แตตองไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ยังกําหนดตอไปวาขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางของหนวยงานราชการหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทร
ทัสนยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชน 
 เมื่อผูส่ือขาวมีเสรีภาพในการเสนอขาวอยางแทจริง ยอมมีผลใหประชาชนไดรับขอมูลขาว
สารที่ถูกตองตรงไปตรงมา 
 

5.3.2. สภาพปญหาการบังคับใชของหลักการตามมาตรา41 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย 

 
 หลักการเสรีภาพการเสนอขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาชีพส่ือสารมวล
ชนโดยอิสระไมตกอยูภายใตอาณัติของเจาของสื่อมวลชนทั้งที่เปนเอกชนและเปนหนวยงานของรัฐ
เปนหลักการที่สําคัญเปนอยางมากที่ประกันสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารและการเสนอขาวสาร
ของประชาชน  แตเนื่องจากความสัมพันธระหวางนักวิชาชีพส่ือมวลชนกับเจาของสื่อมวลชนเปน
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่เจาของสื่อมวลชนมีอํานาจเหนือนักวิชาชีพส่ือมวลชนทั้งในดานการ
กําหนดตําแหนงหนาที่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  จึงทําใหนักวิชาชีพตกอยูในฐานะเบี้ยลางไร
อํานาจโดยสิ้นเชิงจนไมอาจที่จะไดใชเสรีภาพในการเสนอขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดมาก
นัก   ดังกรณีตัวอยางการกระทําของฝายบริหารสถานีโทรทัศนไอทีวีทําการแทรกแซงการทําหนาที่
ของผูประกอบการวิชาชีพส่ือมวลชนในฝายขาวของไอทีวี  เมื่อนักวิชาชีพส่ือมวลชนพยามยามโต
แยงสิทธิกับฝายบริหารสถานีก็ถูกปลดออกจํานวน  23  คน  โดยอางสาเหตุในทางการบริหารของ
บริษัทจนกระทั่งมีการฟองรองคดีที่ศาลแรงงานในกรณีการเลิกจางไมเปนธรรมอันเปนไปตามบท
บัญญัติของกฎหมายแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2518  ที่กําหนดและหนาที่ตามความสัมพันธของลูกจาง
และนายจาง  จึงอาจจะกลาวไดวาไมไดเกี่ยวของกับเสรีภาพในการเสนอขาวสารและแสดงความคิด
เห็นไดโดยตรง  ดังนั้นจึงเห็นไดวาการที่จะทําใหหลักการเสรีภาพตามมาตรา  41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยสามารถคุมครองนักวิชาชีพส่ือสารมวลชนจําเปนตองมีปจจัยสองดาน
ประกอบกันคือ การมีสถาบันสื่อมวลชนที่เขมแข็ง และออกกฎหมายลูกเพื่อสรางองคกรเพื่อทําหนา
ที่ในการกําหนดมาตรการในการดูแลและบังคับใชใหเปนไปตามหลักการเสรีภาพตามมาตรา  41 
ของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

5.3.3.บทสรุป 
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เสรีภาพการเสนอขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาชีพส่ือมวลชนตามหลัก

ตามมาตรา  41  ของรัฐธรรมนูญไมสามารถมีผลเปนการคุมครองสิทธิของนักวิชาชีพส่ือมวลชน
ไดจนกวจะมีมาตรการทั้งดานกฎหมายเพื่อกําหนดกลไกในการคุมครองสิทธิและมาตรการในการ
สงเสริมและสนับสนุนสถาบันสื่อมวลชนใหเขมแข็งอยางจริงจัง 
 
5.4บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาพบวาสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชนยังไมปรากฎเปนจริงตามบท
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เนื่องจากปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกฎหมายที่มี
อยูไมสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญ  การไมสามารถจัดตั้งคณะกรรมการ กสช.  การไมมี
กลไกคุมครองเสรีภาพในการเสนอขาวสารของนักวิชาชีพส่ือมวลชน  การที่เจาหนาที่ของรัฐไมสง
เสริมและสนับสนุนการเตรียมความพรอมของภาคประชาชนในการเปนเจาของวิทยุชุมชน จึงมีขอ
เสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.การแกไขปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญประกอบดวย  พระ
ราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484  พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ. 2498  
และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ. 2498 
 2.การดําเนินการใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
(กสช.)   ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการ กสช. จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุโทรทัศนใหเปนประโยชนแกประชาชนทั้งในระดับชาติและทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2543 
 3.การดําเนินการตรากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
และกฎหมายคุมครองเสรีภาพการเสนอขาวสารของนักวิชาชีพส่ือมวลชน 
 4.การเสริมสรางสถาบันสื่อมวลชนใหเขมแข็ง  เปนอิสระจากการครอบงําของรัฐและทุน  
โดยการรวมมือองคกรทางสังคมเพื่อทําหนาที่คุมครองสิทธิของนักวิชาชีพส่ือสารมวลชนและการ
ควบคุมจรรยบรรณวิชาชีพ 
 5.การสงเสริมและสนับสนุนวิทยุชุมชนท่ีเกิดขึ้นตามเจตนารมณตามมาตรา  40 ของรัฐ
ธรรมนูญเพื่อการเตรียมความพรอมภาคประชาชนใหมีความรูความสามารถที่จะเปนเจาของวิทยุ
และโทรทัศนในอนาคต 
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 6.การจัดทําแผนแมบทวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคมโดยการใหมีสวนรวมจากบุคคลทุก
ฝายใหกวางขวางมากที่สุด  เพื่อกําหนดกรอบปฎิบัติและทิศทางการปฏิรูปสื่อสารมวลชนของ
ประเทศ  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในดานการบริหารจัดการ  และการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ที่ใชในกิจการวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคมใหเปนประโยชนกับประชาชนและประเทศชาติเปน
สําคัญ 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 6 
สิทธิในมาตรฐานการดํารงชีวิต 

 
ความเบื้องตน 
 
 สิทธิในมาตรฐานการดํารงชีวิตเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนสมควรไดรับจากรัฐเพื่อ
สนองความจําเปนขั้นพื้นฐานและใหสามารถดํารงชีวิตอยูและสามารถพัฒนาศักยภาพไดสมคุณคา
ความเปนมนุษยและถือเปนพันธะหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐที่จะกําหนดมาตรการทั้งทาง
กฎหมาย นโยบาย และดานบริหารเพื่อสรางหลักประกันใหประชาชนไดรับสิทธิอยางแทจริงและ
ถวนหนา สิทธิเหลานี้ประกอบดวยสิทธิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิไดรับบริการสาธารณ
สุข สิทธิเด็กเยาวชนและบุคคลในครอบครัว สิทธิผูสูงอายุ สิทธิผูพิการหรือทุพลภาพ และสิทธิผู
บริโภค 
 
6.1สิทธิดานการศึกษา 

 
6.1.1หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540   

  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  มาตรา  43 บัญญัติวา 
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่ว

ถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

เอกชน  ทั้งนี้   ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  ยอมได

รับความคุมครอง  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

6.1.1.1สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางทั่ว 
ถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 

การบัญญัติขอความดังกลาว  เพื่อใหเยาวชนไทยทุกคนไดรับการศึกษาอยางนอย 
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12  ป   โดยไมเสียคาใชจาย  โดยเฉพาะเด็กที่ประสบปญหาไมสามารถเลาเรียนได   จะไดมีโอกาส
ในการเลาเรียน  และควรคํานึงถึงคุณภาพของการศึกษาดวย    มิใชเนนถึงการใหการศึกษาแตเพียง
อยางเดียว 

การบัญญัติใหรัฐตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจายอยางทั่วถึงและมี       
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย   สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีขอโตแยงวารวมถึงโรงเรียนเอกชนหรือ
ไม  ฝายหนึ่งเนนเฉพาะโรงเรียนของรัฐ   อีกฝายหนึ่งแยงวานาจะใหเรียนโดยไมเสียคาใชจายทั้ง
โรงเรียนของรัฐและเอกชน  

การศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปโดยไมเก็บคาใชจายรวมชั้นอนุบาลดวยหรือไม   ? 
มีผูขอเพิ่มการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจายจากจํานวนสิบสองป เปนสิบสามป และ 

สิบหาปดวย  โดยจํานวนปที่เพิ่มขึ้นคือการศึกษากอนชั้นประถมศึกษา  โดยใหเหตุผลวาโรงเรียน
อนุบาลเปนของเอกชนเกือบทั้งสิ้นและมีคาใชจายสูง  ทําใหเด็กอีกจํานวนมากไมไดรับโอกาส  ควร
จะเปดโอกาสใหไดรับการศึกษาเพื่อความคุนเคยและมีการเตรียมตัวกอนถึงชั้นประถมศึกษา   

กรรมาธิการชี้แจงวา  มีนโยบายของรัฐบาลใหโรงเรียนระดับประถมศึกษาบาง 
แหงเปดสอนหนังสือเด็กกอนการศึกษาภาคบังคับอยูแลว  เพียงแตโรงเรียนที่อยูในชนบทหางไกลก็
จะยังไมมีการเปดสอน  เด็กก็เลยไมไดโอกาสเตรียมความพรอม   นอกจากนี้   ประเทศที่เจริญแลว
พึ่งจะประกาศใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเก็บคาใชจายเปนสิบสามปเมื่อไมนานนี้เอง    
การจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจายสิบสองปจึงนาจะเหมาะสม   แตโดยหลักสากลก็จะถือความ
พรอมเปนเกณฑ  ถามีงานวิจัยยืนยันวาพรอมก็อาจจะกระทําได    แตเราเนนใหการศึกษาไมนอย
กวา  12  ป เปนสําคัญ   การศึกษาในขั้นอนุบาลมีความสําคัญและจะมีคาใชจายสูงมากถาตองการจะ
ใหไดผล  และถาหากจัดการศึกษาจาก  12  ป  เพิ่มไปอีก   1  ปก็จะมีปริมาณเด็กเกือบลานคน   

 
6.1.1.2การศึกษาภาคบังคับ  
 
ประเด็นการศึกษาภาคบังคับ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีความเห็นที่แตกตางกัน   
ฝายแรกเสนอบังคับใหเด็กศึกษาภาคบังคับใหครบจํานวน  12  ป  เพราะถาไม 

บังคับเรียนการศึกษาภาคบังคับใหครบ  12  ป   เด็กก็จะไมยอมเรียนใหครบตามกําหนด   รวมถึง ผู
ปกครองก็จะไมสงลูกเขาเรียนหนังสือ  อาจใหลูกชวยทํานา  หรือบังคับใหลูกชวยทํางานที่บาน 
หรือเลิกเรียนกอนกําหนด    

ฝายที่สอง  เสนอวาบุคคลมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งกําหนดไวไม 
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นอยกวา  12  ป  โดยไมเสียคาใชจาย  แตการศึกษาภาคบังคับไมตองถึง  12  ป  ก็ได   เนื่องจากชาว
บานอาจเกิดความรูสึกวาบังคับใหเรียนหนังสือถึง  12  ป  ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความพรอม  อาจคอย ๆ 
เพิ่มจากการศึกษาภาคบังคับ 6 ป  เปน 9 ป    จนถึง  12  ป   โดยพิจารณาจากความพรอม   นอกจาก
นี้   ยังขึ้นอยูกับหลักสูตร   ถาหลักสูตรดีก็จะมีผูมาเรียนมากขึ้น   ที่สําคัญถาบังคับแลวเด็กไมเรียน
หนังสือก็จะเปนผูกระทําผิดกฎหมาย 

อยางไรก็ดี  ไมไดบัญญัติประเด็นการศึกษาภาคบังคับไวในรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  แตบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   
 

6.1.1.3การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนในการจัดการ 
ศึกษา   

1. หลักสูตรทางเลือก    การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   ไมจําเปนตองเปน 
แบบที่รัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ)  กําหนดเทานั้น  นาจะมีทางเลือก  ใครจะเลือกหลักสูตรของรัฐ  
หรือมีหลักสูตรอีกแบบหนึ่งก็ไดไมจําเปนที่บุคคลจะตองถูกบังคับใหเรียนหลักสูตรเดียวกันทั้ง
ประเทศ  12  ป  เหมือนกันตั้งแตเบตง  จังหวัดยะลา     จนถึงจังหวัดแมฮองสอน   และไมใชเปน
การศึกษาเฉพาะในโรงเรียนเทานั้น  ใครอยากเรียนที่บานหรือจัดการสอนวิธีอ่ืนที่บานก็ได  แตรัฐ
จะตองจัดมาตรฐานการสอบคลาย ๆ กับการสอบวัดเกณฑความรูกลาง  ซ่ึงรัฐก็จะมีบทบาทเพียงที่
จะกําหนดการวัดผลเปนมาตรฐานกลาง   การกํากับดูแลรวมถึงดูแลคุณภาพของครู  หลักสูตร  คุณ
ภาพการสอนแตรัฐไมตองจัดการเอง   เปนการเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากควบคุมมากํากับดูแล   

2. การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร   สวนกลางจะไมจัดหลักสูตรใหทั้งหมด   
แตจะเปนหนาที่ของเอกชนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมพิจารณาหลักสูตรเพิ่มเขาไป    
หลักสูตรสวนกลางอาจจะมีวิชาเลขคณิตหรือวิชาการตางๆ  แลวสวนทองถ่ินก็เพิ่มเติมหลักสูตรเขา
ไป  โดยทองถ่ินอาจบรรจุวิชาสวนครัวซ่ึงไมจําเปนตองบรรจุวิชาดังกลาวในกรุงเทพ ฯ     และนา
จะใหแตละทองถ่ินไดกําหนด    หลักสูตรเพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตราที่วาดวย
ความสัมพันธระหวางรัฐกับทองถ่ิน  คือทองถ่ินยอมมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้นและเขาไปมีสวนรวมในการจัดระบบการ
ศึกษาอบรมของรัฐ 

มีผูตั้งคําถามวาการมีสวนรวมของเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินหมาย 
ความวาใหภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปรวมบริหาร  รวมจัดหลักสูตร  หรือ
เพียงแตขอใหรับฟงความคิดเห็น  หรือมหาวิทยาลัยตองนําเอกชนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เขามาเปนกรรมการในสภามหาวิทยาลัยโดยตองมีจํานวนที่กําหนดไวแนนอน   

กรรมาธิการช้ีแจงวา  การจัดการศึกษานาจะใหเอกชนไดมีสวนรวมอยางนอยก็ 
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กําหนด    ทิศทางในการศึกษา   หลักสูตรการศึกษา   วางแผนจัดการงบประมาณ  แผนโครงการตาง ๆ  เจตนาคือ
ตองการกระจายออกไปสูทองถิ่น   คือไมไดคิดเอง ทําเอง   เพื่อจะไดสอดคลองกับความตองการสวนทองถิ่น แต
อาจพิจารณาเปนกรณีไป  ถาเปนโรงเรียนช้ันประถมในทองถิ่นการมี   สวนรวมก็อาจจะมากขึ้น  ฯลฯ   และ
ปจจุบันสภามหาวิทยาลัยตาง ๆ อยางเชนมหาวิทยาลัยขอนแกน ก็มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมอยูดวย   สวนจะมี
เอกชนมารวมในคณะเทาใดเปนเรื่องรอง    

 (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  วันที่  23  เมษายน 2540, บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  26  พฤษภาคม  2540,  บันทึกการประชุมของ
คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  คร้ังที่  12  วันอังคารที่ 
10  มิถุนายน  2540 , รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  คร้ัง
ที่ 17 (เปนกรณีพิเศษ)  วันเสารที่  12  กรกฎาคม  2540) 
 

6.1.2.สถานการณสิทธิดานการศึกษา  
 

6.1.2.1 กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวของ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา  มี 
หลายมาตรา  ดังนี้ 

มาตรา  42  กําหนดใหบุคคลมีเสรีภาพในทางวิชาการ  การศึกษาอบรม  การเรียน 
การสอน  การวิจัย  และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ  ยอมไดรับการคุมครอง  เทาที่ไมขัด
ตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะหรือวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ินและของชาติ 

มาตรา  53   ใหการคุมครองและใหการศึกษาอบรมแกเด็ก โดยเฉพาะเด็กและเยาว 
ชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ    

มาตรา  81 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บัญญัติไววา 
 “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด 

ความรู  คูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยน
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ  
เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” 

มาตรา 289   ใหสิทธิองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาอบรมและ 
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การฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการในทองถ่ินและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาอบรมของรัฐไดดวย 

ดานการศึกษามีบทเฉพาะกาลหนวงเวลาไววา ใหใชบังคับเมื่อครบ 5 ปนับแตวัน 
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติในสวนนี้อยูในมาตรา 335 (3) (5) และ (6) กลาวคือ   การบังคับใหรัฐตองจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายจากนักเรียน ตามมาตรา 43 
วรรคหนึ่ง   ที่รัฐธรรมนูญใหเวลาถึง 5 ป ในบทเฉพาะกาลในเรื่องเหลานี้  ก็เพื่อใหรัฐบาลเตรียมการใหพรอม  
เพราะตองใชเงินมาก โดยเฉพาะการใหการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  12 ป  ตองใหเวลารัฐบาลเตรียมหาเงิน  และ
วางรูปแบบการจัดการศึกษาฟรีอยางเหมาะสม  ไมทําลายคุณภาพของโรงเรียนที่จัดการเรียนดีอยูแลวลงใหดอย
คุณภาพ  แตใหยกระดับโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีขอจํากัด ไดพัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 

สําหรับรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการ 
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมมีจํานวนทั้งสิ้น  18  ฉบับ อาทิ รางพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน 
พ.ศ...  เปนการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  ทั้งฉบับ  (สํานัก
งานปฏิรูปการศึกษา)   กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวของไดแก 

- รางพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ....  และรางกฎกระทรวงวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุการศึกษาภาคบังคับ 

- รางกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ 
รางกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับหรือเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิของคนพิการในการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก   
ส่ือ  บริการและการชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาและรางกฎกระทรวงวาดวยการจัดสรรงบ
ประมาณเปนพิเศษใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนสําหรับผูเรียนพิการ 

- รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใหครอบครัว  พอแม  ผูปกครอง  เอกชน  ชุมชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อ่ืนมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฯลฯ  

 
 

 
6.1.2.2 การดําเนินงานสงเสริมสิทธิดานการศึกษา   
 
ก.การศึกษาภาคบังคับ 
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ....   
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โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุนใหมีอัตรากําลังทดแทน ตําแหนง
ครูที่เกษียณเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  กับใหพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังโดย
เฉพาะนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหประจําสถานพินิจและคุมครองเด็กในสังกัดกระทรวงยุติ
ธรรมเปนกรณีพิเศษ  รวมทั้งจัดใหมีศูนยการศึกษาพิเศษและจัดอุปกรณสําหรับบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญาใหครบถวนโดยใหเชื่อมโยงกันได  ตลอดจนจัดอบรมอาสา
สมัคร  ผูปกครองและครู  และสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอดวย  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดเห็น
ชอบรางพระราชบัญญัติดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศกึษาเพือ่
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่กําหนดใหบิดามารดาหรือผูปก
ครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป  โดย
ใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก  เวนแตจะ
สอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ (แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ )  และรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับอยูในระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  รางกฎกระทรวงวาดวยหลัก
เกณฑและวิธีการนับอายุการศึกษาภาคบังคับ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงนามและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว 

การทดลองจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  สปช. ไดทดลองจัดการศึกษาภาคบังคับ  
9  ป ในป 2543  อําเภอละ 1 ตําบล ในป  2544  จังหวัดละ  1  อําเภอ   
 

ข.สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดให 
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  และพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  กําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  ใหแกบุคคลทุก
คนอยางเทาเทียมโดยไมเก็บคาใชจาย  ฉะนั้นผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไมวาจะ
เรียนอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาเอกชน  รัฐมีหนาที่อุดหนุนเปนคาใชจายรายบุคคลที่
เหมาะสม อยางเทาเทียมกัน   การจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกสถานศึกษาเอก
ชนจะจัดสรรตามจํานวนผูเรียนที่เขารับการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนนั้น ๆ ดวยการคาํนวนคา
ใชจายรายบุคคลซึ่งเปนคาใชจายมาตรฐานสําหรับกลุมผูเรียนปกติทั่วไป  เชนเดียวกับผูเรียนใน
สถานศึกษาของรัฐ  สําหรับผูเรียนรายใดที่มีความตองการพิเศษ  เชน  พิการ  ยากจน หรือปญญา
เลิศ รัฐจะจัดสรรคาใชจายรายบุคคลใหแกผูเรียนดังกลาวเพิ่มขึ้นกวาคาใชจายรายบุคคลของผูเรียน
ปกติ ทั้งนี้  โดยครอบคลุมถึงสถานศึกษาเอกชนดวย   แตหากสถานศึกษาเอกชนใดจะมีคาใชจาย
ดานตาง ๆ สําหรับใหบริการเสริมหรือการจัดการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรปกติ  เชน คากิจ
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กรรมพิเศษ    คาอาคารสถานที่สําหรับการใหบริการพิเศษที่เพิ่มขึ้น  มากกวาคาใชจายมาตรฐานให
การศึกษาในสถานศึกษาเอกชน   ใหผูเรียนในสถานศึกษาเอกชนรับภาระสวนตางที่เกินกวาคาใช
จายมาตรฐานนี้ ทั้งนี้  โดยไมเปนการบังคับและจัดใหมีทางเลือกแกผูเรียนดวย (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา)  

-นิยาม   การศึกษาขั้นพื้นฐาน "ไมเก็บคาใชจาย "  หมายถึงเฉพาะคาเลาเรียนพื้น 
ฐาน ยกเวนนักเรียนยากจนที่รัฐจะตองสนับสนุนคาใชจายสวนอื่น ๆ ดวย  อาทิ คาเคร่ืองแบบ  คา
อาหาร  ตลอดจนอุปกรณการเรียน  รวมท้ังเด็กพิการที่จะตองจัดโปรแกรมการศึกษาเปนการเฉพาะ
ดวยเพื่อใหเด็กสามารถใชสิทธิในการศึกษาเลาเรียนไดอยางเทาเทียมกัน (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา  
2545)  

คาใชจายสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ที่รัฐไมจัดเก็บจากผูเรียนนั้นหมายถึง 
คาใชจายเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดเทานั้น  ไดแก เงินเดือนครู
และบุคลากรทางการศึกษา คาสาธารณูปโภค  แตไมไดหมายความวาหากเปนการจัดการเรียนการ
สอนนอกเหนือหลักสูตรหรือบริการเสริมอื่น ๆ เชน สอนวายน้ํา หรือสอนคอมพิวเตอร ฯลฯ ผูเรียน
ก็ควรจะรับภาระคาใชจาย  แตตองไมเปนการบังคับใหตองเรียน 

ในมาตรา 60 (1) ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติยังไดระบุใหรัฐจัดสรรเงิน 
อุดหนุนทั่วไป เปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน 

การดําเนินงานใหเปนไปตามสาระบัญญัติขางตนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และ 
บทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ มาตรา 72 กําหนดใหดําเนินการอุดหนุนรายหัวให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหาป  นับแตวันที่กฎหมายรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช คือ ไมเกินวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2545 
 

ค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในป 2542  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  

และสามารถจัดการศึกษาพื้นฐานไดประมาณรอยละ  80 (13,179,000 คน) ของประชากรวัยเรียน
อายุ 3-17 ป  16,493,000 คน  สวนที่ยังไมไดเรียนมีเพียง 3,314,000 คน  จําแนกเปนระดับกอน
ประถมศึกษาอายุ 3-5 ขวบ ประชากรประมาณ 3,192,000 คน ไดเรียน  2,404,000  คน (รอยละ 75)  
ระดับประถมศึกษาอายุ 6-11 ป มีประชากรประมาณ 6,497,000 คน  ไดเรียน 6,100,000 คน (รอยละ 
94)  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนอายุ 12-14 ป มีประชากรประมาณ  3,364,000 คน ไดเรียน 2,685,000 
คน (รอยละ 80) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพอายุ 15-17 ป มีประชา
กรโดยประมาณ 3,440,000 คน  ไดเขาเรียน 1,990,000 คน  (รอยละ 58) 



 193

บทบาทหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป 
นับแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540ใชบังคับคือภายในวันที่  11  ตุลาคม  
2545  อาทิ 

1.คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1  ถึง 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  โดยรวมถึงการศึกษาดานอาชีวศึกษาและใหคํานึงถึงการเตรียมความพรอม
ใหเด็กในระดับกอนประถมศึกษาเปนพิเศษ 

การศึกษาขึ้นพื้นฐานสิบสองปที่รัฐตองจัดโดยไมเก็บคาใชจายนั้นคณะรัฐมนตรี
รัฐ 

บาลที่แลว  (นายชวน  หลีกภัย  เปนนายกรัฐมนตรี)   มีมติใหการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปครอบคลุม
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  และที่ประชุมคณะ
กรรมการการปฏิบัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2544 ไดมีขอสรุป
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น  “เห็นชอบในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ป ครอบคลุมการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ (3 ป)  โดยยังคงใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาจํานวน 2 ปไวดวย” 

2.กระทรวงศึกษาธิการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติไดจัดทําราง 
แผนปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2545-2549 

3.แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดระบบบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อจัดระบบบริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4. วิจัยแนวทางในการจัดการศึกษารวมกันระหวางโรงเรียนและครอบครัว (Home   
School)  เพื่อใหไดองคความรูในการจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัวและโรงเรียน ฯลฯ 

5.โรงเรียนประถมศึกษา  จัดทํารูปแบบจัดการศึกษา  หลักสูตรและแนวทางในการ 
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับทองถ่ินกันดารใน  12  จังหวัดคือ  แมฮองสอน  เชียงใหม  เชียงราย  
ตาก  นาน  สตูล  ระนอง  นราธิวาส  ศรีสะเกษ  ขอนแกน และมุกดาหาร 
 
 
 

 
ง.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  โดยเนน 
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การจัดทํามาตรฐานกลุมวิชาทั้ง 8  กลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปใน   ทิศทางเดียวกัน  ประกาศใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน  2544  โดยใหเร่ิมใชในปการ
ศึกษา  2545  ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายสําหรับชั้น ประถมศึกษา 1  ประถมศึกษา 4 
และ มัธยมศึกษาปที่ 4  สวนโรงเรียนทั่วไปใหเร่ิมตนใชหลักสูตรในปการศึกษา  2546   

หลังจากไดมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงนามในคําสั่งเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2544  ไปแลว
กระทรวงศึกษาธิการมีแผนรองรับ   โดยไดประมวลขอคิด  ปญหาและความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ
ทุกฝายเพื่อจัดทํารางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544    จัดทําประชาพิจารณเพื่อ
รวบรวมขอมูลแนวคิดจากกลุมผูเกี่ยวของทุกฝายในการปรับปรุงรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลายเรื่อง  ดังนี้ 

ปการศึกษา  2545  ใหใชหลักสูตรในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายในชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 1  และ 4   

ปการศึกษา  2546  ใหใชหลักสูตรในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่  1  และ  4  ในทุกโรงเรียน 

ปการศึกษา  2547  ใหใชหลักสูตรในชั้นประถมศึกษาปที่  1 และ 2  ช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 4 และ 5  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5  ในทุกโรงเรียน 

ปการศึกษา  2548  ใหใชหลักสูตรทุกชั้นเรียน  ในทุกโรงเรียน (สารประชา 
สัมพันธกระทรวงศึกษาธิการ )   

 
จ.การนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการได 

ดําเนินการดังนี้ 
ในปการศึกษา  2545  พัฒนาโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร  162  โรงเรียนใน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา  สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานครและเทศบาล  ใหสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปที่  1  ประถมศึกษาปที่  4  และมัธยมศึกษาปที่ 1 
มัธยมศึกษาปที่  4  โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายจากกรมวิชาการ   

ในปการศึกษา  2545  พัฒนาโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น 
ฐาน พุทธศักราช  2544  จํานวน 1,582  แหง  จากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  กรมสามัญศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  และเทศบาล              
ใหสามารถทําหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปที่  1  ประถม
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ศึกษาปที่ 4  มัธยมศึกษาปที่  1  และมัธยมศึกษาปที่ 4  ได  โดยไดรับการสนับสนุนเอกสารทางวิชา
การและสื่อในการนําหลักสูตรไปใชไดจากกรมวิชาการ  มีกรมตนสังกัดดูแล  ประสานงานและ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ(สารประชาสัมพันธกระทรวงศึกษาธิการ ) 

การทดลองรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อบรมครูผู 
สอนในโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร  162  โรงเรียน  จํานวน  1,000  คน  เพื่อจัดทําสาระของ
หลักสูตรสถานศึกษา  8  กลุม  อาทิ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ 
สาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับคนพิการ  กําหนดใหใชหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  โดยปรับมาตรฐานหลักสูตรตามรายละเอียดของผู
พิการแตละประเภท  จํานวน  9  กลุม 

สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยดําเนิน 
การในสวนสําคัญ 3 สวนคือ  การจัดทําสาระของหลักสูตร  การกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนที่พึง
ประสงคและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ( สภาที่ปรึกษา , 2545 ) 
 

ฉ.การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นและเอกชน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มาตรา 12  บัญญัติวานอกเหนือจากรัฐ  เอกชน    
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคเอกชน มีสิทธิในจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน แตทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของบุคคล  ครอบครัวและองคกรอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาตรา 12  โดยมีผล
การดําเนินงาน อาทิ สปช. ไดศึกษาวิจัยแนวทางในการจัดการศึกษารวมกันระหวางโรงเรียนและ
ครอบครัว (Home  school)  ทําใหไดองคความรูในการจัดการศึกษารวมกันระหวางครอบครัวและ
โรงเรียน  วางแนวทางการสงเสริมการลงทุนดานการศึกษาเอกชนในเรื่องการฝกอบรมหรือนํานัก
ศึกษาเขาฝกในสถานประกอบการ ฯลฯ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก 
ระดับตามความพรอม  ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน (มาตรา 41) 

โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมใน 
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ  การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประการแรก  ไดยกรางหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ให สปศ. ดําเนินการตอไปแลว  ประการที่สอง  สํารวจความคิดเห็นและทําวิจัยศึกษาสภาพความ
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พรอมในการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประการที่สาม 
ประชาสัมพันธเกณฑการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ผลงานการปฏิรูปการศึกษา) 

การบริหารงานในองคกรทองถ่ิน  เปนสวนที่ทําใหเกิดการกระจายอํานาจทางการ 
ศึกษาซึ่งประกอบไปดวยเขตพื้นที่การศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา  โดย  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่ในการบริหารและการดําเนินงานภายใตกรอบนโยบาย
ของกระทรวงศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และมีหนาที่ดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเหลา
นี้คือ   

1.โรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 
2.โรงเรียนและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งกฎหมายกําหนดใหจะตองถายโอนไปยัง   

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สถานศึกษานั้นตั้งอยูในพื้นที่  ตามความพรอมและตามหลักเกณฑ
การประเมินที่กําหนดในกฎกระทรวงศึกษา ฯ   
 

ช.การมีสวนรวม  : ในการจัดทําหลักสูตร  การกระจายอํานาจ เขตพื้นท่ีการศึกษา 
มาตรา 27  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติไววาให         

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดทําสาระของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ซ่ึงกรมวิชาการไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรแกน
กลางใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนกลุมตาง ๆ ตามศักยภาพ ประการแรก  ไดจัดทํารางหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทําประชาพิจารณรวบรวมขอคิด  ความเห็นจากผูที่เกี่ยวของและปรับปรุงรางหลกั
สูตร เพื่อเตรียมประกาศใชหลักสูตร  ประการที่สอง  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรและ
ทดลองใชในโรงเรียนนํารอง 162  โรงเรียน   ประการที่สาม  ประกาศใชหลักสูตรในวันที่  2  
พฤศจิกายน  2544  ประการที่ส่ี  เตรียมการใชหลักสูตรโดยทําเอกสารประกอบหลักสูตรและสื่อตาง 
ๆ  ประการที่หา  กรม หนวยงานตาง ๆ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกบุคลากรที่เกี่ยวของ (ผลงานการปฏิรูป) 

มาตรา 29  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ ฯลฯ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชน  โดยกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
ดําเนินการใหมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองของบุคลากรในชุมชนเพื่อสรางชุมชนที่เขมแข็ง  ผลงาน
ของกระทรวง อาทิ จัดหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยีใหแกบุคลากรในชุมชน  จัดใหมี
การสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตโดยใชชุมชนเปนฐาน  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  จัดแหลงเรียน
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รูสําหรับชุมชน  เชน ศูนยสงเสริมการศึกษาเพื่อชุมชน 102 แหง จัดใหมีหองสมุดประชาชน 800  
แหง ฯลฯ (ผลงานการปฏิรูปการศึกษา) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  กําหนดใหประชาชน  องคกรเอกชน     
ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยการเขาเปนผูแทนใน
คณะกรรมการตาง ๆ ของกระทรวงการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   การเปนกรรมการการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษา การเปนกรรมการในสถานศึกษาและการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาและสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา   ตลอดจนไปถึงการที่องคกรปกครอง
ทองถ่ินอาจจัดการศึกษาเองในรูปแบบตาง ๆ ไดดวย (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา)   

มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชา 
การ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  
หลักการและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาที่ออกกฎกระทรวงวาดวยหลักการและวิธีการกระจาย 
อํานาจการบริหารและจัดการศึกษา  โดยกระทรวงกําลังรอขอยุติในการจัดโครงสรางกระทรวง
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   และกําลังศึกษาขอมูลจากโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้น
ที่นํารอง (ผลงานการปฏิรูปการศึกษา)  

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยบริการสาธารณะของ
กระทรวงศึกษาธิการจะตองโอนไปขึ้นกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใน  4-10 ป 

กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอแผนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษามีสาระ 
สําคัญ 5  ประการ  

1.การกําจัดขอบเขตของสถานศึกษาที่จะตองการถายโอน  กําหนดลักษณะสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจะตองดําเนินการเองโดยจะไมมีการถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน รวมทั้งสิ้น 9 ประเภท อาทิ สถานศึกษาเพื่อผูพิการและดอยโอกาส  ระดับจังหวัดหรือในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาที่ยังไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานของ สมศ.  ฯลฯ  

2.การจํากัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะรับโอนสถานศึกษาไวเฉพาะองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดใหญที่มีความเจริญและความพรอมสูงเทานั้น  นั่นคือนอกจาก
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาแลว  จะถายโอนสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเฉพาะ
เทศบาลนครซึ่งในขณะนี้มี 20  แหงทั่วประเทศ  และเทศบาลเมืองที่มีอยูเพียง  78  แหง  ดังนั้นจะ
ไมใหมีการถายโอนไปยังเทศบาลตําบลที่มีจํานวน 1,031 แหง  ไมใหมีการถายโอนไปยังองคการ
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บริการสวนตําบลที่มีจํานวน 6,746  แหง  และไมใหมีการถายโอนไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด
ที่มีจํานวน  75  แหง 

3.การถายโอนการศึกษาตองเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทอง 
ถ่ินที่จะตองผานการประเมินตามเกณฑการประเมินความพรอมที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
(ถาหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมพรอมก็ใหกระทรวงศึกษา ฯ ดําเนินการไปพลางกอน 

4.การถายโอนจะตองไมกระทบกระเทือนตอขาราชการครูที่มีอยูเดิมที่จะยังคง 
สถานะเปนขาราชการของกระทรวงการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จนกวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะสามารถกําหนดระบบบริหารงานบุคคลที่ทัดเทียมกับระบบบริหาร  งานบุคคลที่จะเกิด
ขึ้นภายใตกระบวนการปฏิรูปการศึกษา 

5.การกําหนดกรอบระยะเวลาที่ยืดหยุนสําหรับการถายโอนคือการถายโอนการ 
ศึกษาปฐมวัยระหวางปงบประมาณ  2545 - 2548  การถายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระหวางป
งบประมาณ 2549 - 2554  

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 กําหนดให 
มีการถายโอนอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะทั้งหมดใหแกทองถ่ิน  แตสําหรับการถายโอน
อํานาจหนาที่และการจัดการศึกษา  ซ่ึงเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งดวยนั้น  เนื่องจากพระราช
บัญญัติดังกลาวไมไดกําหนดรายละเอียดไวโดยเฉพาะจึงตองดํานินการใหมีการถายโอนอํานาจการ
จัดการศึกษาตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนด (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา  ปญหา 108)  

 
ง.การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของ 

รัฐ  ยอมไดรับความคุมครอง 
การใหความคุมครององคกรวิชาชีพ 
มาตรา 20 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติวา  การฝกอบ 

รมวิชาชีพ  ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาเอกชน  สถานประกอบการหรือโดยความรวม
มือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการนั้นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ  โดยรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐ
มนตรีเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2545  กระทรวงยังไดจัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพโดยรวม
มือกับกลุมอาชีพและผูประกอบการในอาชีพตาง ๆ  และไดจัดการศึกษาตลอดชีวิตดานวิชาชีพและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพเพื่อรองรับกลุมผูเรียนที่หลากหลาย ฯลฯ 
(ผลงานการปฏิรูป) 
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การจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน   คณะรัฐมนตรีไดผอนผันหลักเกณฑการขอกูเงิน 
ตามนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ใหแกไขหลักเกณฑในการ
กูเงินเพื่อจัดหาครุภัณฑและหรือสรางอาคารประกอบใหจัดสรรทุนไมนอยกวารอยละ 1  ของ
จํานวนนักเรียนสวนตางที่เพิ่มขึ้นจากเดิมแตไมเกินรอยละ  1  ของจํานวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน  
ตลอดจนใหพิจารณากําหนดสัดสวนและพื้นที่การจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาของรัฐและเอก
ชนใหชัดเจน  รวมทั้งไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและเสริมสรางความพรอมของสถาบันการ
ศึกษาและฝกอบรมที่จะนําไปสูการยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของเอกชนดวย (แนว
นโยบาย) 

 
6.1.3พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่ออกตามบทบัญญัติของรัฐ

ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม
ใหเกิดความรู  คูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอด
คลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ  เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
รวมทั้งการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน 
ตามที่กฎหมายบัญญัติและใหความคุมครองการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภาย
ใตการกํากับดูแลของรัฐ  ดังนั้นจึงสมควรการมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  เพื่อเปนกฎหมาย
แมบทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540แหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว   ในเหตุผลที่บัญญัติไวเปนการรวม
มาตรา 81  ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเขากับ มาตรา  43  หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย 

หากพิจารณาหมวดตาง ๆ พระราชบัญญัติดังกลาวประกอบดวยหมวดหลัก  9  หมวด  และมีจํานวน
มาตราทั้งสิ้น  78  มาตรา   หมวด  1  บททั่วไป  ความมุงหมายและหลักการ  (มาตรา 6 -  9 )   หมวด  2 สิทธิและ
หนาที่ทางการศึกษา (มาตรา 10 – 14 )    หมวด  3  ระบบการศึกษา (มาตรา 15 –21 )    หมวด  4  แนวการจัดการ
ศึกษา  (มาตรา 22 -  30 )   หมวด  5  การบริหารและการจัดการศึกษา (มาตรา 31 – 51 )    สวนที่  1  การบริหาร
และการจัดการศึกษาของรัฐ สวนที่  2  การบริการและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   สวนที่  
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3  การบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน  หมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 – 
51)   หมวด  7   ครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52 – 57)   หมวด  8  ทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา (มาตรา 58 – 62)    หมวด  9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
 

ความเปนมาและขอโตแยงของการเสนอแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542   

กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอขอแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  วันที่ 
19  มีนาคม  2545  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวิทย  คุณกิตติ)  เสนอขอแกไข
พระราชบัญญัติการศึกษา ฯ  ตอคณะรัฐมนตรีรวม  9  ประเด็น  จํานวน 14 มาตรา   

เมื่อวันที่  26  มีนาคม พ.ศ.2545  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดนําเสนอรางแกไข
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฯ  เขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานําเสนอรัฐสภา  ใน
รางแกไขฉบับดังกลาวไดเสนอใหแกไข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฯ บางมาตรา  นําไปสู
ขอถกเถียงกันอยางกวางขวาง 

กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอขอแกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  โดยมี
หลักการและเหตุผลวาเนื่องจากมีการดําเนินการตามนโยบายปฏิรูประบบราชการ  ซ่ึงไดแยก   ภาร
กิจเกี่ยวกับงานดานศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้งเปนกระทรวงวัฒนธรรมและแยกภารกิจเกี่ยวกับ
งานดานกีฬา  พลานามัย  นันทนาการไปจัดตั้งเปนกระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว  ประกอบกับสม
ควรใหมีคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  
การติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาดวย (สภาที่ปรึกษา) 

การแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญที่กระทบตอแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาโดยตรงใน  4  ประเด็น  ดังนี้ 

1. การแยกภารกิจเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมออกจากระทรวงศึกษาธิการ 
ขอเสนอแกไข 
กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอใหปรับชื่อจาก "กระทรวงศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ"  เปน  

"กระทรวงศึกษาธิการ"   
ความเห็นของฝายสนับสนุนประเด็นสําคัญ  อาทิ  จําเปนตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหตอบสนองตอนโยบาย

ปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล  ความเห็นของฝายคัดคานประเด็นสําคัญ อาทิ  ไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และเปนการเบี่ยงเบนหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ.2542  ในเรื่องเอกภาพและบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมไวดวยกัน  มาตรา  81  รัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กําหนดใหการจัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม และการแยก
หนวยงานดานศิลปะและวัฒนธรรม  ดานการกีฬา  ไปจัดตั้งเปนกระทรวงใหมทําใหขาดการเชื่อมโยงระหวางกัน
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และกระทรวงศึกษาธิการไมตองการลดบทบาทในการมีอํานาจจัดการศึกษา  เปนการขัดหลักการกระจายอํานาจ
การศึกษาไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษาและขัดกับการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540  

2.การเพิ่มคณะกรรมการอาชีวศึกษาแทนคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม 
ขอเสนอแกไข 
ใหเพิ่มคณะกรรมการอาชีวศึกษาเขามาแทนคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมที่ยุบไป 
ความเห็นของฝายสนับสนุน  อาทิ  การอาชีวศึกษาเปนสาขาที่มีความสําคัญตอการผลิต

กําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองมีหนวยงานมารับผิดชอบภารกิจดานนี้โดยตรง  และ
ปรัชญาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตางจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา  จําเปนตอง
แยกหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงออกมาเพื่อความชัดเจน     2.การอาชีวศึกษาเปนการศึกษาที่มุงให
ผูเรียนมีทักษะวิชาชีพ  มีฝมือที่จะประกอบอาชีพ  จึงมีจุดเนนที่ตางจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อุดมศึกษา ฯลฯ 

ความเห็นของฝายคัดคาน  อาทิ การแยกการศึกษาอาชีวศึกษาจะสงผลกระทบตอคุณภาพ
และปญหาดานเอกภาพการศึกษา  เนื่องจากคณะกรรมการอาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดทั้งใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงทับซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงจะซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา  ทําใหมีองคกรสององคกรที่มีอํานาจเหนือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  อันจะมีผลตอการรับรองหลักสูตร  การรับรองมาตรฐาน ฯลฯ ไดตอไปในอนาคต 

3. การเพิ่มเติมเงื่อนไขใหกระทรวงศึกษาธิการอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได 
ขอเสนอแกไข 
ไดเสนอใหเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูและเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานเทานั้น  โดยยกเวนใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเภทที่กระทรวงอาจจัดเพื่อเสริมการ
บริหารและการจัดการของเขพื้นที่การศึกษาใน  3  เร่ืองคือ 

1.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่เรียนรวมกับผูเรียนตามปกติไมได  เนื่องจาก
มีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีราง
กายพิการหรือทุพพลภาพ 

2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
3.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยในสวนที่เขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการได 
ความเห็นของฝายสนับสนุน  อาทิ  ส่ิงที่กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการเปนคนละสวน

กับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เขตพื้นที่จะรับผิดชอบเพราะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ
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กรรมการอุดมศึกษา  เปนการดูแลการศึกษาในระบบจึงไมมีหนวยงานที่เขามารับผิดชอบการจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยตรง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิ
การ  2545)   

ความเห็นของฝายคัดคาน  อาทิ กระทรวงศึกษาธิการยังตองการรักษาอํานาจในการจัดการ
ศึกษาไว  ไมตองการลดบทบาทของตนเองโดยกระจายอํานาจในเขตพื้นที่  แสดงออกโดยการคง
บทบาทในการจัดการศึกษาบางประเภทไว  โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  โดยไมตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงทายที่สุดจะ
นําไปสูการบริหารงานในรูปแบบ "กรม"  และรวมอํานาจดังเชนปจจุบัน 

4. การปรับอํานาจหนาท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ขอเสนอแกไข 
1.เสนอใหตัดภารกิจดานศาสนาและวัฒนธรรมออกจากการกํากับดูแลของเขตพื้นที่การ

ศึกษา  โดยใหแยกไปสังกัดอยูภายใตกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
2.แยกการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีออกจากเขตพื้นที่การศึกษา  

ซ่ึงก็คือแยกการอาชีวศึกษาไมใหสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง 
ความเห็นของฝายสนับสนุน   เปนการปรับเปลี่ยนตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ

ของรัฐบาล 
ความเห็นของฝายคัดคาน  อาทิ  ในระยะตอไปรัฐจะตองสรางหนวยงานในภูมิภาคเพื่อรอง

รับงานวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม  ในทุกภูมิภาคของประเทศเนื่องจากในปจจุบันยังไมมี
หนวยงานในสวนภูมิภาคที่รับผิดชอบดูแลงานดานนี้อยูอีกทั้งยังไมสามารถใชเขตพื้นที่การศึกษา
เปนหนวยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังเชนที่ไดเคยมอบหมายใหกับศึกษาธิการ
จังหวัด  สามัญศึกษาจังหวัด  หรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  ดําเนินการแทนไดดังเชนในปจจุบัน  
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะนํามาซึ่งภาระในเชิงการบริหารจัดการ  ทั้งในดานงบประมาณ    บุคล
ลากร  สถานที่และอื่น ๆ อีกมากมาย 

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่  2  เมษายน  2545  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการตามราง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่)  พ.ศ….(ฉบับที่คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ คณะท่ี  4  ปรับปรุงแลว)  
พรอมความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ  คณะท่ี  4   
 

6.1.4. ประเมินและปญหาสิทธิดานการศึกษา   
 

6.1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กับความสอดคลองกับรัฐ 
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  มาตรา 43  
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1.บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

มาตรา 10  ของพระราชบัญญัติการศึกษามีเนื้อหาที่สอดคลองกับมาตรา 43  วรรค
แรกของรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงบัญญัติวา 

“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา      สิบสองปที่รัฐจะ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  ขณะที่  มาตรา 10  ของพระราชบัญญัติ  บัญญัติวา  
“การจัดการศึกษา  ตองจัดใหบุคคลมีมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา      สิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 

2.การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและเอกชน 

มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษามีเนื้อหาที่สอดคลองกับมาตรา 43 ของรัฐ
ธรรมนูญ  กลาวคือ  มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติ ฯ บัญญัติวา  “การจัดระบบ  โครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา  ใหยึดหลัก (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุม
ชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น”  มาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธ
ศักราช 2540  วรรคสอง บัญญัติวา 

“การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและเอกชน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

นอกจากนี้ในมาตรา  41  และมาตรา 45  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติพ.ศ. 2542  มีเนื้อหาที่เปนการสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอก
ชนในการจัดการศึกษา  ดังนี้   

มาตรา 41  ของพระราชบัญญัติ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม  ความเหมาะสมและความตองการภายในทอง
ถ่ิน 

มาตรา 45  ของพระราชบัญญัติ  ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท  การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดโดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน     
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา 

การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ  ของเขตพื้นที่การศึกษา  
หรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน  โดยให
รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
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3.การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐ  ยอมไดรับความคุมครอง   

มาตรา  46  60  และ 61  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีเนื้อ
หาที่สอดคลองกับมาตรา 43  วรรค 3  ของรัฐธรรมนูญ  ทั้งในดานการคุมครองและสงเสริมเงิน
อุดหนุน  สิทธิประโยชนตาง ๆ  การสนับสนุนทางดานวิชาการ  และกองทุน  ดังนี้  

มาตรา 46 ของพระราชบัญญัติ รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนการลด
หยอนหรือการยกเวนภาษี  และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถาน
ศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมี
มาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได 

มาตรา 60 ของพระราชบัญญัติ  ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา
ในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ศึกษา ดังนี้ 

(1)จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษา
ภาค 

(2)บังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 
 (3)จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชนเพื่อใหพึ่งตนเองได 

 (4)จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องคกร

ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

4. การปลูกฝงจิตสํานึกที่ ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และประเด็นสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะ  
วัฒนธรรมของชาติ 

มาตรา 7  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีเนื้อหาที่สอดคลอง
กับมาตรา 81  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  ในประเด็นปลูกฝงจิต
สํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  และประเด็นสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ  ดังนี้ 

มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ  “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่  เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและของ
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ประเทศชาติ  รวมทั้งสงเสริมศาสนา  ศิลปะ   วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิ
ปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มีความริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตน
เองอยางตอเนื่อง”     

มาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุน
ใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู  คูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรู
และปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ  เรงรัดพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” 

ประเด็นจํานวนอัตราการเขาเรียนของเด็กในสถานศึกษาเกือบทุกระดับสูงขึ้น 
อัตราการเรียนตอก็สูงขึ้นทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย รวมท้ังมีเงินกองทุนให
กูยืมเพื่อการศึกษาที่มีอัตราสูงขึ้นหลายเทาตัว   

 
 
6.1.4.2การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   นอกจากในมาตรา  43  ของรัฐ

ธรรมนูญ พ.ศ. 2540   แลว   ยังมีในหมวดวาดวยการปกครองสวนทองถ่ิน   เร่ืองเกี่ยวกับทองถ่ินใน
การจัดการศึกษา  รัฐธรรมนูญที่บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา   การมีสวนรวมที่กลาวมา   รัฐไดจัดทําในรูปของเขตพื้นที่การศึกษา  ซ่ึงปจจุบันมีแนว
โนมแบงเปน  175  เขตพื้นที่การศึกษา   โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแล   สวนการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีหลักเกณฑที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการในการประเมิน
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ซ่ึงการมีสวนรวมในรูปแบบหลังนี้เปนรูปแบบที่มี
ความสําคัญมาก 

สวนกลางจัดการศึกษาที่ในพื้นที่  ในโรงเรียนยังจัดเรื่องนี้ไมได หรือไมมีความ
พรอม   เชน  เร่ืองคนพิการ เร่ืองคนดอยโอกาส  ซ่ึงก็เปนกระบวนการที่ตองใหทองถ่ินมีสวนรวม
ตอไป   หัวใจของการกระจายอํานาจก็คือการลดบทบาทอํานาจของสวนกลาง แลวใหดูกํากับติด
ตามตรวจสอบ แลวก็ใหคนในพื้นที่เปนคนจัดการทั้งหมด   รัฐเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก  
กํากับติดตามนโยบาย   กระจายอํานาจไปสูขางลางใหทองถ่ินมีบทบาทมากขึ้น คําวาทองถ่ินมีความ
หมาย 2 แบบ คือทองถ่ินในการปกครอง  เชน องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวน
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จังหวัด แตทองถ่ินอีกนัยหนึ่งของนักการศึกษาหมายความวาใหชุมชนไดมีสวนรวมมากขึ้น   ตั้งเขต
พื้นที่มีจุดมุงหมายใหเปนของประชาชน ถือวาเปนการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่หลักการศึกษา
โดยเฉพาะและแบงอํานาจไปอยางชัดเจน   มิใชยึดเขตพื้นที่มาขึ้นอยูกับสวนกลาง  ในลักษณะที่
สวนกลางกํากับดูแล  การกระจายอํานาจมีดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนการบริหารจัดการศึกษา  ดานวชิา
การ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป  ไปยังสถานศึกษาโดยตรงและ
ใหมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา  

การมีสวนรวมของประชาชน ก็คือการเมืองภาคพลเมืองคือการมีสวนรวมของ
ประชาชนมากขึ้น การมีสวนรวมของประชาชนคือการเขาไดเร่ิมคิดตั้งแตเร่ิม  ตองมีตัวแทนของ
ประชาชนเขามารวมจัด   มิใชเพียงการมีสวนรวมจากองคการพัฒนาเอกชนเทานั้น   

การมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรจะเปนไปอยางกวางขวางขึ้น  จาก พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  27  ที่กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําหลักสูตรที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคม  หลักสูตร
ก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นและสัมพันธกับวิถีชีวิตจริงในชุมชน   

มุงเปดโอกาสใหประชาชนและองคกรเอกชน  หรือกลุมอาชีพและภูมิปญญาทอง
ถ่ินเขามามีสวนรวมคิด  รวมทํา  และรวมสงเสริมในการดําเนินงานทางการศึกษาอยางเต็มที่  โดย
ถือวาการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้  เปนภาวะหนาที่สําหรับทุกคน  
ประชาชนซึ่งหมายรวมไปถึงบุคคล  ครอบครัว ชุมน องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เอกชน  องคกรเอกชน  องคการวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันทางสังคม
อ่ืน  จะเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดหลายทาง  เชน การมีสวนรวมเปนคณะ
กรรมการการรวมจักการศึกษา  การสนับสนุนการจัดการศึกษา การกํากับดูแล เปนตน การมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาแนวปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้  ทําใหเกิดการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพ
ความตองการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน  และตัวผูเรียนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะไดรับโอกาสใหสามารถมีงบประมาณและทรัพยากรของตนโดย
เฉพาะอยางเพียงพอที่จะจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการมีสวนรวมของ
ทุกสวนในสังคม  

การใหความคุมครองการจัดการศึกษาของเอกชนกับองคกรวิชาชีพ   เนนวาทุกคน
ตองมีสวนรวมดานการศึกษา   รวมถึง  ภาคเอกชน บริษัท ฉะนั้นคําวาเอกชนไมไดหมายความวา
โรงเรียนเอกชนอยางเดียวรวมถึงองคการพัฒนาเอกชน   ชุมชน    ครอบครัว ฯลฯ   

ประเด็นการจัดการศึกษาโดยรัฐไมเก็บคาใชจาย อยางมีคุณภาพและทั่วถึง   การไม
เก็บคาใชจาย   มีการถกเถียงกันวาใหคนมีฐานะดีเรียนฟรีไดอยางไร  คําอธิบายคือเปนหนาที่ของรัฐ
ในการใหการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ป  อยางเทาเทียมกันเพื่อไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติ  หรือมีการ
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ปฏิบัติที่ไมดีตอคนรวยกับคนจน            การศึกษา 12 ปโดยไมเสียคาใชจายหมายถึงรวมถึง โรง
เรียนเอกชนดวย      ถาเรียนโรงเรียนเอกชนดวยความสมัครใจของเองก็เสียเงินเอง   แตถาไปเรียน
โรงเรียนเอกชนเพราะรัฐไมสามารถจัดโรงเรียนใหเรียนไดรัฐจะตองจายเงิน   นอกจากนี้   กรณี
เรียนโรงเรียนเอกชนไมตองเสียคาเลาเรียน  อุปกรณการเรียน  คาจางครู (เฉพาะที่รัฐอุดหนุน 4,300 
บาทตอคนตอป )   การจัดการศึกษาโดยรัฐไมเก็บคาใชจาย  อยางมีคุณภาพและทั่วถึง  อยูในชวงนํา
รองและทอดลอง  รวมถึงกฎหมายพึ่งมีผลบังคับใชตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ในวันที่  11  
ตุลาคม พ.ศ. 2545   จึงยังไมเห็นปญหาและอุปสรรคมากนัก  ซ่ึงตองติดตามตรวจสอบกันตอไปใน
อนาคต   

 
6.1.4.2งบประมาณ     
 
ดานการศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณที่มากขึ้น  โดยเปนผลจากการที่รัฐธรรม

นูญบัญญัติใหรัฐจัดการศึกษาแบบใหเปลา  12   ป   รัฐจึงตองจัดเงินอุดหนุนรายหัวใหนักเรียนใน
ดานการศึกษาซึ่งไดรับเงินรายหัวที่แตกตางกันไป  เชน เด็กปกติกับเด็กพิการ ไดรับเงินรายหัวไม
เทากัน   ส่ิงที่พึงสังเกตคือวาจํานวนเงินที่จัดสรรนั้น  ตกถึงนักเรียนเปนจํานวนเทาใด   รัฐบริหารจดั
การไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม   ก็เปนสิ่งที่ทุกภาคสวนของสังคมพึงติดตามตรวจสอบตอไป    
และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณดานการศึกษากับงบดานเศรษฐกิจและความมั่นคงแลว      พบวา  
รัฐไดใชงบประมาณเพื่อการศึกษาจํานวนสูงและมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกวาดานอื่นมาตลอด   9  
ป(2535-2543) คือ ป 2535 ใชงบ  86,576.9  ลานบาท   ป  2542  เพิ่มขึ้นเปน  207,316.45  ลานบาท  
และ  ป  2543  จํานวน  222,416.1  ลานบาท 

การปฏิรูปกระทรวงระบบราชการ   การปฏิรูประบบราชการมีผลกระทบนอยมากตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฯ  เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  บังคับใชต้ังแต 
พ.ศ.2542  กอนที่จะมีการออก พระราชบัญญัติปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดินและ  พระราชบัญญัติปรับ
ปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการตามกฎหมายปฏิรูป
ราชการเชนเดียวกับกระทรวงอื่น  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการปฏิรูปตามกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
อยูแลว  เพียงแตมีบางหนวยงานท่ีดําเนินการตามกฎหมายปฏิรูประบบราชการ อาทิ  กรมศิลปากรท่ียายไปสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ   

 
6.1.5.ปญหาสิทธิดานการศึกษา   
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แมวาแนวโนมการสงเสริมและคุมครองสิทธิดานการศึกษาจะดีขึ้นตามลําดับ  แตปญหา
ดานนี้ก็ยังคงมีอยู  ดังนี้   

1.คุณภาพการศึกษาของไทย 
ประเทศไทยไมสามารถที่จะแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได  เนื่องจากเมื่อเทียบกับประชา

คมโลกจํานวนทั้งสิ้น  47 ประเทศ  แลวพบวาความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยอยูใน
อันดับที่  33  เทานั้น  ทั้งที่การจัดการศึกษาไดรับงบประมาณในสัดสวนที่มาก แตกลับสงผลให
ความสามารถในการแขงขันดอยกวาประเทศอื่น  เปนปญหาที่ประสิทธิภาพการบริหารและการใช
งบประมาณไมดีเทาที่ควร   สวนคุณภาพของผูเรียนก็จัดวายังไมเปนที่นาพอใจโดยเมื่อพิจารณาจาก
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่ต่ํามาก  กลาวคือ
ในจํานวนวิชาหลัก 4 วิชา มีเพียงวิชาสังคมศึกษาเพียงวิชาเดียวเทานั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูใน
เกณฑผานคือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 54.7 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดจัดทํารายงานเรื่องความสามารถในการแขง
ขันระดับนานาชาติ พ .ศ. 2544  โดยใชขอมูลจากการศึกษาของ  International  Institution  for  
Management  Development  (IMD)  ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน  ดานการศึกษา
อยูในอันดับที่  44  สําหรับการศึกษานั้นมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เด็กไทยที่จบชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  ซ่ึงมีอยูประมาณ 6  ลานคนมีโอกาสเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนแค
รอยละ  58  เทานั้นและลดลงเหลือเพียงรอยละ  25  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมทั้งสาย
สามัญและอาชีวะ)  โดยเกณฑที่มีปญหามากคืออัตราการเขาเรียนระดับมัธยม  ซ่ึงประเทศไทยมี
อัตราการเขาเรียนเพียงรอยละ  48 ของประชากรกลุมอายุวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา (ธรรมรักษ การ
พิศิษฐ 2545)  

2 .ความเหลื่อมลํ้าทางดานโอกาสทางการศึกษา 
อัตราการกระจายโอกาสทางการศึกษาของคนไทยยังกระจุกตัวอยูในกลุมประชากรเพียง

บางกลุมและอยูในระดับต่ํามาก กลาวคือ  คนไทยไดรับการศึกษาโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 7.1  เทานั้น  
สวนประชากรซึ่งอยูในกลุมอายุ  13-24 ป ซ่ึงถือวาเปนประชากรในวัยเรียนนั้นยังคงอยูนอกระบบ
การศึกษามากถึง 7.1  ลานคนและกลุมที่ไดรับโอกาสทางการศึกษานั้นเปนกลุมประชากรที่อาศัยอยู
ในเมืองเสียเปนสวนใหญ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544) 

ความไมเสมอภาคทางการศึกษาระหวางกลุมและพื้นที่ตาง ๆ   แมวารัฐจะมีนโยบายที่จะจัด
บริการการศึกษาพื้นฐานแกประชาชนทุกคนโดยถวนหนา  แตก็ยังไมสามารถทําใหเด็กทุกคนไดเขา
เรียนหนังสือ  เพราะสภาพแวดลอมหรือฐานะครอบครัวยังมีอิทธิพลและสงผลกระทบตอผลสําเร็จ
ทางการศึกษาของเด็กอยูมาก  แมกระทั่งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปญหาดานการเงินเปน
สาเหตุสําคัญของการที่เด็กตองออกจากโรงเรียน  หรือไมมีโอกาสเขาเรียนในระบบโรงเรียน นอก
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จากนี้  ความเหลื่อมลํ้าของคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละพื้นที่ยังอยูในระดับสูง  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   

3. รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและกอใหเกิดความซ้ําซอน   
การศึกษาเปนแบบเนนการทองจําเปนหลักใหผูเรียนคิดคลาย ๆ กันอยางขาดความหลาก

หลายและใชวิธีบังคับใหเชี่อทั้งทางตรงและทางออม และขาดจินตนาการ ผูเรียนจึงไมรูจักคิดและ
แกปญหา  ดังเปนที่ยอมรับกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาในระบบ  สวนใหญขาดความสามารถในการ
เผชิญหนา  และแกปญหาในชีวิตจริง 

การจัดการศึกษาเปนการผูกขาดและควบคุมโดยราชการฝายเดียว (แมจะมีโรงเรียนเอกชน
แตก็ตองควบคุมอยางเขมงวดโดยรัฐ)  ระบบโรงเรียนโครงสรางทางอํานาจในโรงเรียนและหนวย
งานที่เหนือขึ้นไปซึ่งคอยควบคุมคือ  สํานักงาน  ระดับกลุมระดับอําเภอ  ระดับกรม และระดับ
กระทรวง  ชุมชน  ประชาชนไมมีอํานาจในการจัดการศึกษาไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
ตนเองเลย  เขาเหลานั้นถูกควบคุมใหเขาไปโรงเรียนของรัฐ  รูปแบบเดียวตายตัวโดยไมมีทางเลือก
อ่ืน 

งานดานนโยบายไมมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ไมเปนเอกภาพทั้งยังไมมีความเชื่อมโยง
กับทองถ่ินและชุมชน   จึงทําใหเกิดปญหาหลายประการดวยกันคือ 

- ความลาชาขาดประสิทธิภาพในการดําเนินการตาง ๆ และการแกไขปญหา 
- ขาดความหลากหลายทางสังคม  วัฒนธรรม  ประเทศไทยประกอบดวยชุมชนยอยตาง ๆ 

มากมาย  ซ่ึงแตละชุมชนมีลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม ความคิด  ความเชื่อที่แตกตางกัน  สภาพ
ปญหาของแตละชุมชนไมเหมือนกัน  การรวบอํานาจไวอยางไมเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ยอมทําใหการศึกษามีนัยยะที่คับแคบ  และไมมีประสิทธิภาพทั้งไม
สอดคลองกับความเปนจริง  การศึกษาลักษณะนี้จึงเปนการศึกษาที่ตัดขาดจากชีวิตจริง 

ระบบราชการไทยไมเฉพาะแตระบบการบริหารการศึกษาเทานั้นที่ตั้งแตในอดีตจนถึง
ปจจุบันยังยึดโยงอยูกับการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางเปนการบริหารแบบแยกสวน   ขาดการ
ประสานงาน  เกิดความซ้ําซอนในภารกิจระหวางหนวยงาน  ไมมีหนวยงานใดที่รับผิดชอบควบคุม
การดําเนินงานในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  การวินิจฉัยส่ังการหรือการกําหนดนโยบายจะ
มาจากผูมีอํานาจระดับบนในสวนกลาง  โดยในระดับลางคอยแตรับคําสั่งไปปฏิบัติ  ไมมีโอกาส
รวมคิดหรือตัดสินใจ  วัฒนธรรมในการบริหารงานดังกลาวนี้ไมเพียงทําใหผูบริหารระดับลางคิดไม
เปน  ทําไมเปนเทานั้น  หากแตยังสงผลตอผลิตผลประชาชนไทยใหมีคุณลักษณะดังกลาวดวย   มี
ขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอนและใชเวลายาวนานในการตัดสินใจ   การควบคุมโดยภาครัฐ  ที่มี
ระบบวิธีคิดแบบทางเดียว  มองไมเห็นคุณคาของความหลากหลายทางการศึกษา  จึงเปนปจจัยที่ทํา
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ใหระบบโรงเรียนของไทยมีเพียงแบบเดียว  คือแบบโรงเรียนของรัฐ  สวนโรงเรียนเอกชนในการ
กํากับ  ควบคุมของรัฐ  แทที่จริงก็คือรูปแบบโรงเรียนของรัฐที่ดําเนินการโดยเอกชนเทานั้น 

4.งบประมาณ    
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12 ป  ทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ขอ

กังวลก็คือรัฐบาลอาจไมสามารถจัดหางบประมาณเพื่อการนี้ได  (สภาที่ปรึกษา)  อยางไรก็ดี  ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวมา  คาดวาจะตองใชงบประมาณในการดําเนินการในสวนนี้ในป  
2546  ประมาณ  184,000  ลานบาท หากคิดคํานวนรวมแลวคาใชจายเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
ระบบแลวจะใชงบประมาณดานการศึกษาในราว  209,000  ลานบาท  ซ่ึงก็ไมมากไปกวางบที่ไดรับ
ในปจจุบันสักเทาใดเลย เพราะรัฐสามารถประหยัดงบประมาณจากสวนอื่น ๆ  โดยเฉพาะการจัด
โครงสรางบริหารสวนกลางและจังหวัดใหเล็กลงและมีประสิทธิภาพขึ้น (สปศ.  2545)   นอกจากนี้   
งบประมาณ  การจัดการศึกษาไมถึงเด็กอยางที่ควรจะเปน    จากปญหาการคอรรัปชั่น   ทั้ง ๆ ที่งบ
ประมาณที่รัฐจัดสรรใหในดานการศึกษามีสัดสวนถึง  1  ใน  4  ของงบประมาณแผนดิน   

การจัดสรรงบประมาณของรัฐโดยเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นชัดเจนคือ การจัด
สรรงบประมาณยังคงขึ้นอยูกับสวนกลางมากเกินไป ทําใหการจัดสรรทรัพยากรขาดความเสมอภาค
และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมทั้งสงผลใหกระบวนการและระเบียบวิธีการงบประมาณที่จัด
สรรไปยังสวนภูมิภาคมีความยุงยาก ซับซอน และลาชา  

5. การจัดทําโครงการนํารอง   ครู  ผูบริหาร  กรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  ยังขาดความ
เขาใจและไมไดรับการพัฒนาในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู  หลักสูตร  การประเมินผูเรียนและการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งโรงเรียน  ครูมีงานมากขึ้นนอกจากภารกิจหลักในดานการสอน  เนื่องจากตองทํา
หลักสูตรสถานศึกษาดวย  และงานดานการบริหาร 

6. ทัศนคติ   การรางกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (มาตรา  12)   มี
คณะกรรมการ   แตปญหาก็คือการสื่อกันระหวางคณะกรรมการที่มาจากภาคของกระทรวงศึกษาธิ
การ   แลวก็คณะกรรมการที่มาจากภาคผูปฏิบัติ ยังสื่อกันไมเขาใจกัน  ยังมีทัศนคติไมตรงกัน   ภาค
ราชการเห็นวาควรนําการศึกษาในโรงเรียนที่เปนโรงเรียนของ สปช.เขามาสอนในบาน  คือใชหลัก
สูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเปนหลัก      แตภาคเอกชนเห็นวา  ทําไม
เด็กตองเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแบบเดิมดวย  ซ่ึงบางคนอยากจะเรียนรูเร่ือง
บาน ทองถ่ินของตนเอง   นอกจากหลักสูตรแกนกลาง  บางคนก็อยากจะเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับ อะไร
ตางๆเหลานี้ ซ่ึงบทบาทหนาที่พอแมเปนแคผูบริหารจัดการในสิ่งที่ลูกอยากรูไดรู   

7. การมีสวนรวม   มาตรา 30  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ที่กําหนด
ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา แตปรากฏวาคณะกรรมการสถานศึกษาในบางพื้นที่   พอแม  ผูปก
ครอง  ยังไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการที่จะเขาไปเปนคณะกรรมการ   ในบางจังหวัด  เมื่อมี
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การประชุมในประเด็นการมีสวนรวม   จะมีการเชิญวิทยากรมาแสดงความคิดเห็นฝายเดียว    โดย
แทบจะไมใหเวลาผูเขารวมไดแสดงความคิดเห็น   นอกจากนี้   องคประกอบของผูไดรับเชิญ
ประชุมก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนไมมาก   โรงเรียนตองมีกรรมการสถานศึกษา ที่มีสวนรวมจาก
หลายฝาย   แตมีชองวางทางความรูและการนิยามการศึกษาที่แตกตางกัน  ครูก็เนนการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรที่เคยทํามา  ขณะที่ผูปกครองก็อยากใหเนนที่ภูมิปญญาทองถ่ิน  การมีสวนรวม  
สถานศึกษาบางแหง  คณะกรรมการสถานศึกษายังมีสวนรวมนอย 

อยางไรก็ตาม   ชุมชนและสังคมยังไมทราบบทบาทและสิทธิของตนที่ตองเขามาเปนสวน
หนึ่งในการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

8.ภาคประชาชนไมเขมแข็ง   เนื่องจากขาดเงินทุน  และการสนับสนุนจากภาครัฐที่ไมเพียง
พอ   อีกทั้งการสนับสนุนภายใตเงื่อนไขของกฎระเบียบ  ซ่ึงผูกมัดจนไมคลองตัว  หรือจนไมอาจจะ
ทํางานได 

 
 
 

6.1.6.ขอเสนอแนะ 
 

1.การกระจายอํานาจ    พิจารณาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    ตองมีเกณฑในการ
ประเมินความพรอม   แตหลักเกณฑตองไมเครงครัดจนทองถิ่นไมสามารถจัดการศึกษาได   

2.สรางเครือขาย     ภาคประชาชนตองประสานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา  และ
สวนตาง ๆ  เพื่อทําใหการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

3.รัฐสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา    และจะเปนการแบงเบาหนาที่
ของรัฐได   บางเรื่องเอกชนมีความคลองตัวในการจัดการศึกษามากกวารัฐดวย     และการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว   เปนสิทธิของประชาชนในการจัดการศึกษาใหลูกของตน    

รัฐควรปรับปรุงการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  
โดยสงเสริมการลงทุนดานหนังสือ  วัสดุการเรียนใหมากขึ้น  ขณะเดียวกับ  ควรลดการลงทุนเรื่อง
คาอาหาร  ส่ิงกอสรางและควรมีการปรับปรุงเงินเดือนครูใหสะทอนผลงานมากขึ้น  นอกจากนี้ควร
เรงปรับปรุงมาตรฐานของโรงเรียนใหเทาเทียมหรือใกลเคียงกันมากที่สุด 

4.  การมีสวนรวม    การจัดทําหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ    โดยมีกรรมการที่เปนตัว
แทนจากสถานศึกษาที่อยูในสถานศึกษา  โดยควรมีครู  พอ  แมและคนในชุมชนรวมเปนกรรมการ  
กรรมการที่อยูในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กรรมการระดับสวนกลาง จะเขามาเปนตัวกําหนดในเชิง
นโยบายทางการจัดการศึกษา   นอกจากหลักสูตรแกนกลาง  มีหลักสูตรชุมชนซ่ึงแตละโรงเรียนจะ
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เปนผูกําหนดเองเพื่อใหสอดคลองกับความวัฒนธรรมและความตองการของแตละพื้นที่   การแบง
สัดสวนของเนื้อหาของหลักสูตร สวนกลางกําหนดหลักสูตรแกนกลางไว     อีกสวนหนึ่งก็เปนหลัก
สูตรสถานศึกษา  หลักสูตรชุมชน 

ในการบริหารจัดการศึกษา   ถาตองการใหผูบริหารการศึกษารูจักคิดเปน  ทําเปนแกปญหา
เปนก็ตองเปดโอกาสใหผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารตามแนวทางของ
ตนเอง    และมีอํานาจตัดสินใจในบางเรื่องได  รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปนการรวมสรรพกําลังและทรัพยากรใหประชาชนรวมรับภาระ   รวม
รับผิดชอบการบริหารงาน  โดยเชื่อวาวิธีเชนนี้จะทําใหสามารถสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชน ไดอยางทั่วถึง  รวมทั้งจะเปนการสรางความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสในการไดรับ
การศึกษาอยางเทาเทียมกัน   โดยเฉพาะในทองถ่ินที่หางไกลจากความเจริญหรือจากตัวอําเภอเมือง   
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาที่มีการกระจายอํานาจมีสวนสําคัญที่จะปลูกฝงใหประชาชนรูจัก
การคิดวิเคาระห  รูจักการปกครองตนเองซึ่งถือเปนรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย    

5.รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนไทยและคนที่อาศัยอยูในผืนแผนดินไทยเห็นคุณ
คาของการศึกษาและเห็นความจําเปนในการชวยทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  และ
รณรงคใหเห็นวาสิทธิทางการศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงไดรับการคุมครองและ
สงเสริม 

การสรางความเขาใจใหเห็นความสําคัญและเกิดความตระหนักในสิทธิของตนเอง  กลาว
คือประชากรสวนมากของประเทศที่อยูในวัยศึกษาไมไดเขารับการศึกษาในระดับมัธยม  สืบเนื่อง
มาจากปญหาความยากจนซึ่งถึงแมรัฐจะจัดระบบใหการสนับสนุนการศึกษาแบบใหเปลา  ก็ยังไม
แนนักวาจะไดรับการตอบสนอง  ทั้งนี้เพราะประชาชนวัยดังกลาวเปนวัยที่สามารถสรางรายไดให
กับครอบครัว  

ดังนั้นจึงตองประชาสัมพันธ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รวมท้ังกฎหมายและ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสูสังคมสวนตาง ๆ อยางทั่วถึง  เพื่อใหเกิดความเขาใจและตระหนักถึง
สิทธิและหนาที่ตามสาระของพระราชบัญญัติและระเบียบตาง ๆ   รวมถึงควรใหความรูแกผูที่มีสวน
เกี่ยวของตอการจัดการศึกษาไดเขาใจในหนาที่และบทบาทของตนที่ถูกตองเพื่อใหการทํางานเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและผิดพลาดนอยที่สุด 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงสิทธิดานการศึกษา
ของประชาชน  รวมทั้งมีความเขาใจอยางถูกตองถึงสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
การศึกษา  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  บุคคล  ชุมชน  ศาสนา  มิใชเปนการ
บังคับและยัดเยียดใหเชื่อตาม 
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6.หลักสูตร   ใหมีเนื้อหาและหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหเปนสวนหนึ่งในเนื้อหาสําคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบการศึกษา รวมทั้งมีทางเลือกใหม ๆ ในการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาตองเนนใหเกิดกระบวนการตั้งคําถาม  การคนควา  ถกเถียงและวิธีคิดที่
หลากหลาย 

ปรับปรุงการจัดหลักสูตรใหมีความหลากหลาย    ยืดหยุน  สามารถปรับใหสอดคลองกับ
สภาพและความตองการของทองถ่ิน  โดยเพิ่มเนื้อหาสาระที่จําเปนตอการเรียนรู เชน  ภาษาตาง
ประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศีลธรรม  วัฒนธรรมฯลฯ   

7.รัฐตองยกเลิกและคลายตัวเร่ืองการผูกขาดอํานาจการจัดการศึกษา "รูปแบบเดียว"    ทุก
ระดับไปเปนการศึกษาหลากหลายรูปแบบโดยสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อใหบุคคล  ชุม
ชนและองคกรตาง ๆ สามารถจัดการศึกษาที่แตกตางจากรัฐได  โดยการศึกษาที่จัดโดยรัฐยังมีความ
จําเปนตอไป แตการศึกษาในแบบที่วานี้คือ "รูปแบบที่รัฐจัด"  หรือ "รูปแบบที่รัฐควบคุม" จะตอง
ใหชุมชน  ประชาชนมีอํานาจจัดการศึกษาและบริหารจัดการในโรงเรียนและหนวยงานการศึกษาที่
เหนือขึ้นไป 

การสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาทางเลือก   รัฐจําเปนจะตองสงเสริมการศึกษาทาง
เลือก  เพื่อใหประชาชนทั่วไป  รวมท้ังผูดอยโอกาสในสังคม  ไดมีทางเลือกซึ่งเหมาะสมกับภาว
การณของตน  การรับรองสถานภาพทางกฎหมาย  ขององคกรที่จัดการศึกษาทางเลือก  จึงเปนหน
ทางที่จะสงเสริมใหเกิดความหลากหลาย  อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศกึษาในทีสุ่ด  
รัฐจําเปนตองเปลี่ยนทัศนคติใหม  โดยหันมาใหความสนใจการศึกษาภาคประชาชน   และมองบท
บาทชุมชน  ประชาชนในฐานที่เปนผูจัดการศึกษาดวยตนเอง  สวนรัฐเปนผูสนับสนุนใหประชาชน
เกิดความเขมแข็ง  จนสามารถจัดการศึกษาดวยตนเอง  ไมใชผูคุมที่คอยสอดสอง  ตรวจตราผูกระทํา
ผิด 

โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติและปฏิบัติจริงใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสน
ใจสามารถแสวงหาและสรางความรูดวยตนเองที่นําไปสูการรูจักคิด  วิเคราะห  กล่ันกรองเลือกรับ
ขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมใหม ๆ อยางรูเทาทันควบคูกับการปรับปรุงวิธีการสอบและการวัดผล
ใหสะทอนถึงความรู  ความเขาใจ และสติปญญาของนักเรียนนักศึกษา รัฐไมเพียงแตตองปรบัทศันะ
คติของตนในเรื่องความหลากหลายทางการศึกษาหากยังตองปรับแนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวาง
ภาครัฐกับภาคประชาชนในการจัดการศึกษาเพราะภาครัฐเปนสวนสําคัญตอความเขมแข็งของภาค
ประชาชน  อันจะสงผลตอการปฏิรูปการศึกษาในที่สุด 
   8.งบประมาณ / การระดมทุนเพื่อการศึกษา    
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การจัดเก็บภาษีมรดกทางออมในอัตราต่ํา   โดยการเพิ่มคาธรรมเนียมการโอนมรดกที่ดิน
แลวกันรายไดจากคาธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อใชการจัดการศึกษา  มาตรการเพิ่มอัตราคาธรรม
เนียมการโอนมรดกอสังหาริมทรัพยที่เปนที่ดิน แมจะมีลักษณะใกลเคียงกับภาษีมรดกที่ยังมีขอถก
เถียงและเปนปญหาอีกมาก  หากจะตองนํามาใชในโครงสรางปจจุบันของสังคมไทย  แตก็ควรจะ
ตองมีมาตรการในลักษณะนี้เพื่อจะเปนมาตรการในการเสริมในการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาได (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา) 

มาตรการหักคาลดหยอนสําหรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษา  ซ่ึงเปนมาตรการทางภาษีที่ควร
นํามาใชสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใหมีการเพิ่มรายการหักคาลดหยอนภาษีสําหรับการบริจาค
เงินเพื่อการศึกษาอีกรายการหนึ่งแยกตางหากจากรายการหักลดหยอนสําหรับการบริจาคใหแกองค
กรสาธาณกุศลตาง ๆ อนึ่งการหักคาลดหยอนสําหรับการบริจาคดังกลาวไมควรที่จะกําหนดใหหัก
คาลดหยอนสําหรับเงินบริจาคเฉพาะสถานศึกษาของรัฐเทานั้น  แตควรที่จะกําหนดใหสามารถหัก
คาลดหยอนไดสําหรับเงินบริจาคใหแกสถานศึกษาของเอกชนดวย  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอ
ดังกลาว  จึงตองมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา  47 (7)  แหงประมวลรัษฎากรตอไป (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา) 

9.ปฏิรูปการพัฒนาครูที่มีอยู   ควบคูกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตครูเพื่อใหไดคนเกง  
คนดี  มาเปนครู  โดยพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคูไปกับการพัฒนาวิชาการและทักษะในการ
ถายทอดความรูที่มีระบบการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐานทุกขั้นตอน  พรอมทั้งสนับสนุนใหครู
พัฒนาตนเองใหรูเทาทันความกาวหนาทางวิทยาการอยางตอเนื่อง   รวมถึงใหครูไดรับคาตอบแทน
ที่เปนธรรมมากขึ้น  มีภาระนอยลงเพื่อใหครูมีเวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนมากขึ้น  

 
ขอเสนอดานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีหลายมาตราที่บัญญัติใหเปนไปตามที่

กําหนดโดยกฎกระทรวง   ความสําเร็จของประเทศไทยในดานการศึกษาจึงขึ้นอยูกับกฎกระทรวงที่
จะออกมารองรับมาตราตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหลายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   
วามีความยืดหยุนเพียงใด  ถาหากการออกกฎกระทรวงนี้  เปนไปอยางเขาใจหลักการแหงการมีสวน
รวมทางการศึกษาของประชาชน  ก็จะทําใหหลักการดังกลาวบรรลุผล  และสามารถหนุนสงการ
ปฏิรูปการศึกษาไดในบั้นปลาย   การบัญญัติเร่ืองการออกกฎกระทรวงเปนจํานวนมาก   เพื่อไมให
การออกกฎกระทรวงเปนไปโดยฝายบริหารเพียงฝายเดียว  อันจะทําใหมุมมองไมเปนไปอยางรอบ
ดาน   จึงควรมีตัวแทนจากภาคตาง ๆ ของสังคมเขาไปมีสวนรวมดวย  นับตั้งแตการรวมยกรางกฎ
กระทรวงฉบับ  ตาง ๆ   จนถึงการมีสวนรวมใหความเห็นรางกฎหมายที่ผานการพิจารณารวมกัน
ดวย   
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ขอเสนอแนะดานรัฐธรรมนูญ   
ไมสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในดานการศึกษา   โดยหลักการรัฐธรรมนูญมีสาระสําคัญที่สงเสริม

สิทธิของประชาชนเพียงพออยูแลว ไมมีปญหาที่ตัวบทกฎหมาย แตควรนําสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  12  ป  อยางมี
คุณภาพ  ทั่วถึงและไมเก็บคาใชจาย   การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน  และการคุม
ครองการจัดการศึกษาของเอกชนและองคกรวิชาชีพ   โดยนําสาระดังกลาวไปบัญญัติไวในกฎหมายลําดับรองโดย
เร็ว  ไมวาจะเปนกฎกระทรวงอีกหลายฉบับที่ตองออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  รวมถึง
นโยบายและแผน   ตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป    

   
6.2สิทธิดานสาธารณสุข 
 

6.2.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
มาตรา  52  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและผูยากไรมีสิทธิ

ไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยจะตอง

สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทําได 
การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย  รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ  

ท้ังนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

6.2.1.1ประชาชนผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณ 
สุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 
 

ขอหวงใยคือ   มีประชาชนท่ีมีฐานะพอสมควร  แตแจงวาฐานะยากจนเพื่อจะได
รับบริการทางสาธารณสุขโดยไมเสียคาใชจาย ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําโครงการประกัน
สุขภาพไวแลวก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงใหสวัสดิการเต็มที่  คือใหประชาชนออกคาใชจายสวนหนึ่งและ
รัฐบาลออกสวนหนึ่ง  จะทําอยางไร ? และตัวอยางกรณีประเทศที่เจริญแลว  ไมไดใหรัฐรับภาระ
คาใชจายทั้งหมด  โดยยกตัวอยาง  ประเทศฝรั่งเศสก็มีปญหาคนลงทะเบียนมาก   แลวคนไปหาหมอ
เพื่อขอรับยามากักตุนไวที่บาน  รัฐแบกรับภาระคาใชจายเปนจํานวนมาก   จะใหเอกชนรับผิดชอบ
รวมกับรัฐไดหรือไม   
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6.2.1.2การปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายเปนหนาที่ของรัฐที่ตองจัดใหโดยไมคิดมูลคา
และทันตอเหตุการณ 
 

ความเห็นแรกเสนอวาใหใสเร่ืองการปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย  รัฐตอง
จัดใหแกประชาชน  ไปอยูในหมวดที่วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ความเห็นฝายที่สองแยงวาการที่ประชาชนจะไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคนั้น  
โดยเฉพาะโรคติดตออันตราย  คิดวาเปนสิทธิที่ควรจะจัดใหประชาชน   จึงนาจะอยูในหมวดสิทธิ
เสรีภาพ      

ในประเด็นการจัดบริการอยางทั่วถึง  ความเห็นแรกเสนอใหเพิ่มเติมถอยคําวา   
ตองจัดบริการใหอยางทั่วถึง   ความเห็นฝายที่สองแยงวา รัฐใหบริการประชาชนท่ัวถึงอยูแลวโดย
ไมคิดมูลคา การฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดตอหากไมใหโดยทั่วถึงแลวก็ไมสามารถหยุดการ
ระบาดได สวนการเขียนวาใหเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ   เพราะอาจมีวัคซีนที่คิดคนไดเพิ่มเติมจึง
ใสไวในที่ดังกลาว  จึงไมจําเปนตองใสคําดังกลาว 

 
6.2.1.3การบริการทางสาธารณสุขรัฐตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน    

เขามามีสวนรวม 
 
การสาธารณสุขเปนภาระที่รัฐบาลตองรับผิดชอบมาก  จึงตองกระจายออกไปให

เอกชนรวมจัดการ  และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนเขามารวม  แตไมใช
เพียงกระจายใหเอกชนมาทําโรงพยาบาลเทานั้น     

การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอนาคต  สถานีอนามัยอําเภอ
อาจจะอยูในการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  องคการบริหารสวนตําบล    

มีผูเสนอเพิ่มคําวา "อนุเคราะห"  เขาไปเนื่องจากการมีสวนรวมอยางเดียวคงไม
เพียงพอ   กลาวคือพยายามจัดหาอุปกรณหรืออะไรก็ไดในราคาพิเศษ  ลดภาษีรวมถึงดานการอบรม  

สภาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตั้งคําถามวา ทําไมตองมีคําวากฎหมายบัญญัติทําเลย
ไมไดหรือ ?  

กรรมาธิการชี้แจงวา การมีกฎหมายบัญญัติก็คือจะมีการออกกฎหมายที่วาดวยการ
ประกันสุขภาพขึ้นมา เพื่อเปนวิธีการวาจะประกันสุขภาพโดยวิธีใด  ใครมีสิทธิแคไหน  ไมมีสิทธิ
แคไหน 

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขกําลังจัดทําพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ   
เหมือนกับการประกันสังคมแหงชาติในหมูผูใชแรงงาน  การเขียนไวตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นเปน
ส่ิงที่ถูกตองแลว  (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญวันที่  23  เมษายน  
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2540 , บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ  คร้ังที่  12  วันอังคารที่  
10  มิถุนายน  2540 , บันทึกสภาราง 26 พค.40, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้ง
ที่ 17 (เปนกรณีพิเศษ)  วันเสารที่  12  กรกฎาคม  2540) 

6.2.2.สถานการณสิทธิดานสาธารณสุข 
 

6.2.2.1 กฎหมาย  นโยบายและแผนและหนวยงานที่เก่ียวของและการดําเนินการใน
การสงเสริมและคุมครองสิทธิดานสาธารณสุข   

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มีหลายมาตราที่เกี่ยวของกับ

ดานสาธารณสุข  แตมาตราที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขโดยตรงคือ มาตรา 52  และ มาตรา  82  
มาตรา  52  ดังไดกลาวแลวในหัวขอที่ผานมา   มาตรา  82  ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
บัญญัติไววา รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดรับมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพอยางทั่วถึง 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ที่  251/2544  
แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อใหการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว    ตอมาคณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดยมีหนาที่หลักเพื่อดําเนิน
การใหเกิดหลักประกันสุขภาพถวนหนาในระยะเปลี่ยนผาน  ตามนโยบายของคณะกรรมการ
นโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

รัฐบาลจัดทําโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ( 30  บาทรักษาทุกโรค)  
ใหความสําคัญกับงานานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคและใหหันมาเนนการ "สรางเสริมสุข
ภาพ"  มากกวาการซอมสุขภาพ (เปลี่ยนซอมเปนสราง)  โครงการนี้ไดผลักดันใหสถานพยาบาล
ตาง  ๆ  เพิ่ มความเขมแข็งใหกับงานดานสงเสริมปองกันโดยสรางหนวยบริการปฐมภูมิ  
(Primary  Care  Unit  หรือ  PCU ) ขึ้นมาโดยหวังวาการขยายงานดานสงเสริมปอง
กันจะชวยใหการเจ็บปวยลดลงและมีสถานบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ "ใกลบาน ใกลใจ" (วิโรจน 
2545)    การจัดระบบประกันสุขภาพถวนหนา (30  บาทรักษาทุกโรค)  เปนการจัดบริการที่
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน  ไมใชการสงเคราะหที่ขึ้นกับระดับความเอื้ออาทรที่ผูให
บริการเลือกหยิบยื่นให  มีความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการดานการรักษาพยาบาลและ
เสริมสรางสุขภาพที่ทัดเทียมสําหรับทุกคน (ถึงแมผูที่มีสิทธิ์ตางกันหรือจายเงินตางกันอาจจะไดรับ
ความสะดวกสบายในการรับบริการสวนอื่น ๆ เชน หองพักและอาหารในระดับที่ตางกันไดก็ตาม) 
(วิโรจน  2545) 
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การสนับสนุนแนวคิดเรื่องการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาจากเดิมเปนการ
ยึดหลักสรางหลักประกันสุขภาพแกประชาชนผูมีรายไดนอย มีเหตุผลสําคัญ  2  ประการ 

1.ปญหาบัตร สปร.ประเด็นการตรงของการออกบัตร (โดยเฉพาะในกรณีบัตรผูมี
รายไดนอยซ่ึงคนจนสวนใหญ  ไมไดบัตรและคนไดบัตรจํานวนมากไมใชคนจน)  และปญหาคุณ
ภาพของการบริการของโครงการ  ซ่ึงผูที่เกี่ยวของถือวาเปนโครงการ "สงเคราะห" 

2.ปญหาโรคภัยไขเจ็บเปนเหตุการณที่ไมคาดคิดมากอน (unanticipated  
shock)  ที่สามารถสงผลสะเทือนในระดับที่พลิกฐานความเปนอยูของครัวเรือนไดอยางรวดเร็ว  
โดยในแตละปจะมีครัวเรือนที่ไมยากจนเปนจํานวนมากที่เสี่ยงกับการตกหลมของความยากจนได
อยางรวดเร็วเมื่อสมาชิกของครัวเรือนปวยหนัก  ทําใหการใหหลักประกันดานสุขภาพที่มุงเนนแต
การชวยเหลือคนจนอาจเปนหลักประกันที่ไมเพียงพอในการแกไขปญหาความยากจนสําหรับกลุม
เสี่ยง  ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก   (วิโรจน และอัญชนา ณ ระนอง  2545) 

อยางไรก็ตาม  มีประเด็นที่หลายฝายเห็นไมตรงกันและมีขอหวงใยตอระบบ
ประกันสุขภาพถวนหนา  เชน   

-สิทธิในการเลือกสถานพยาบาล  ฝายแรกเห็นวาประชาชนควรมีสิทธิในการเลือก
สถานพยาบาลเพระาเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน  ฝายที่สองเห็นวาการเลือกสถานพยาบาลกอใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพและทําลายระบบสงตอ 

-แหลงที่มาของเงิน   จะมาจากแหลงใด  จากภาษีมากนอยเพียงใด  ถามาจากภาษี
จะเปนภาษีเฉพาะ (เชน  ภาษีเหลาบุหร่ี  ภาษีทองถ่ิน ฯลฯ) หรือจากภาษีทั่วไปที่จัดสรรเปนงบ
ประมาณของรัฐบาล  และมีสวนเสริมจากนายจาง ลูกจาง (ดังเชนในโครงการประกันสังคม)มาก
นอยเพียงใด   รัฐบาลมีทรัพยากรเพียงพอที่จะใชในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือไม 
(วิโรจน 2545)   

-นโยบายถวนหนา  เปนการนําทรัพยากรภาครัฐไปอุดหนุนผูมีฐาน (แยงเงินคน
จนไปชวยคนรวยและกอใหเกิดปญหาคนรวยแยงที่คนจน)   

 
6.2.2.2การดําเนินการสงเสริมและคุมครองสิทธิดานสาธารณสุข 

 
        1.บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน 

การดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง   
โดยการขยายโครงสรางพื้นฐานในการบริการสาธารณสุขใหมีความพอเพียงและครอบคลุมทั่วถึง
พื้นที่ทั่วประเทศ  ดังนี้ 
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-อัตราสวนเตียงตอประชากร 
มีสถานพยาบาลที่มีเตียงไวรับผูปวยในครอบคลุม  75  จังหวัด  จําแนกเปนโรง

พยาบาลศูนย (รพศ.)  25  แหง  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)  96  แหง  และโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด  10 – 150  เตียงอีก  720  แหง  สําหรับอัตราสวนเตียงตอประชากรรวมทั้งประเทศในป  
2542  เปน  1 :  455   

-อัตราสวนแพทยตอประชากร 
จําแนกตามพื้นที่และภูมิภาค  ในภาพรวมทั้งประเทศในป พ.ศ. 2541 อัตรา

สวนแพทยตอประชากรเทากับ  1 : 3400   พ.ศ. 2542  อัตราสวนแพทยตอประชากรเทากับ  
1 : 3,394   

-อัตราสวนพยาบาลวิชาชีพตอประชากร   
ในป  2542  อัตราสวนพยาบาลวิชาชีพตอประชากรในภาพรวมเทากับ 1 : 

905   (ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี) 
 
2.ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารสุขของรัฐโดยไม

เสียคาใชจาย  ท้ังนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ความพยายามสรางหลักประกันดานสุขภาพแกประชาชนผูมีรายไดนอยใน

ประเทศไทยเริ่มขึ้นอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2518  โดยรัฐบาล มรว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ไดเร่ิม
โครงการสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยดานการรักษาพยาบาล (สปน.)  โครงการนี้มีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหผูมีรายไดนอย  ไดมีหลักประกันในการเขาถึงบริการการแพทยและสาธารณสุขโดย
สามารถเขารับบริการจากสถานบริการของรัฐโดยไมเสียคาบริการ  ตอมาโครงการนี้ไดขยายความ
คุมครองไปยังกลุมอื่น ๆ ที่รัฐเห็นควรใหการชวยเหลือเกื้อกูล  อันไดแก  ผูสูงอายุ  เด็กอายุ 0-12  
ป  ผูพิการ  ทหารผานศึกและครอบครัว ตลอดจนพระภิกษุ  สามเณร  และผูนําศาสนาอื่น ๆ และใน
ป พ.ศ.2537 ไดเปลี่ยนชื่อโครงการเปน  "โครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล
สําหรับผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมชวยเหลือเกื้อกูล (สปร.)"  และในปจจุบันเปล่ียนมาเปนโครง
การหลักประกันสุขภาพถวนหนา  30  บาทรักษาทุกโรค"  ซ่ึงครอบคลุมประชากรกลุม สปร. 
เดิมและประชากรกลุมที่ไมมีหลักประกันสุขภาพทั้งหมด (วิโรจน  ณ  ระนอง  อัญชนา  ณ  ระนอง 
2545)  

จากการที่ระบบสงเคราะหเดิมมีปญหาหลายประการเปนสาเหตุสําคัญที่ใหมีการ
ผลักดันใหเกิดการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาขึ้นมาแทน  ความเห็นสวนใหญมักจะไปใน
ทางที่วาการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนสิ่งที่ดี  เพียงแตไมแนใจวาประเทศไทยจะมี
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ทรัพยากรที่ เพียงพอในการจัดใหมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางมีคุณภาพได (วิโรจน 
2545) 

การออกบัตรใหประชาชนผูมีสิทธิไมครอบคลุมทุกรายโดยในป 2543  มีประชา
ชนที่ไดรับบัตร สปร. รวมทุกประเภทจํานวน  20  ลานคนเศษ  หรือประมาณหนึ่งในสามของ
ประชากรทั้งประเทศ   

ประมาณความครอบคลุมดานสวัสดิการสุขภาพและการประกันสุขภาพใน
ประเทศไทยป  2543 

ระบบประกันสุขภาพ จํานวน 
(ลานคน) 

ความครอบคลุม 

สวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาลสําหรับผูมี 
รายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล (สปร.) 

 
20 

 
33 % 

บัตรประกันสุขภาพ 7-8 12 % 
สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ ประมาณ 7 11 % 
ประกันสังคม 6 10 % 
ประกันเอกชน ประมาณ 5.9 ประมาณ 10 % 
ผูที่ยังไมมีหลักประกัน มากกวา 15.5 มากกวา25 % 
ผูที่มีหลักประกันซ้ําซอน ? ? 
รวมประชากร 61.5 100 % 

 
ที่มา : ขอมูลสวนใหญไดจากคณะทํางานหลักประกันสุขภาพถวนหนา สวรส. 

(2544) แตปรับดวยขอมูลผูมีสิทธิในโครงการ สปร. จากอัญชนา  และวิโรจน  ณ  ระนอง 
(2544)   

 
กอนที่จะมีโครงการประกันสุขภาพถวนหนา  ประชากรประมาณสองในสามถึง

สามในสี่  ของประเทศก็มีหลักประกันสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ อยูแลว  ไมวาจะเปน   สปร. ซ่ึง
ครอบคลุมผูมีรายไดนอย  วางงาน  ผูสูงอายุ  เด็ก  ผูพิการ  ผูนําศาสนาและทหารผานศึก)  ระบบ
ประกันสังคม  และบัตรสุขภาพ 500  บาท (วิโรจน 2545)  ซ่ึงมีทั้งที่ผูใชบริการเสียคใชจาย
และไมเสียคาใชจายในการรับบริการ   

จนกระทั่งรัฐบาลไดดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (30  บาท 
รักษาทุกโรค)   เปนการประกันสุขภาพถวนหนาใหกับคนทุกกลุม  โดยเฉพาะคนยากจนที่เคยได
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บัตร สปร. เดิม  อาทิ  เด็ก  ผูพิการ  ไมตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล  สวนบุคคลทั่วไป
ตองเสียคาบริการในการรักษาพยาบาลครั้งละ  30  บาท   

 
การดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพ 

 
ระบบประกันสุขภาพ 2540 254

1 
2542 254

3 
254
4 

1.ผูมีรายไดนอยรวมผูวางงานและบุคคลที่สังคม
ควรชวยเหลือเกื้อกูล 
2.สวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว 
3.สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต พ.ร.บ.ประกัน
สังคม (การประกันสุขภาพบังคับ) 
4.การประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) 
5.การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ 
รอยละผูมีหลักประกัน 
รอยละผูซ่ึงไมมีหลักประกันสุขภาพ 
 

44.7 
 
10.8 
 
7.6 
 
- 
9.8 
72.0 
28.0 
 

45.
1 
 
10.
8 
 
8.5 
 
- 
15.
9 
80.
3 
19.
7 

52.1 
 
10.8 
 
9.2 
 
- 
15.8 
77.9 
22.1 
 

40.
8 
 
12.
0 
 
9.4 
 
- 
17.
5 
79.
7 
20.
3 
 

34.2 
 
11.4 
 
9.7 
 
- 
13.2 
78.2 
21.8 
 

 
ที่มา  : สํานักงานประกันสุขภาพ   ขอมูล  ณ  วนัที่  30  กันยายน  2544 

 
จากการศึกษาคาใชจายดานสุขภาพในป พ.ศ.2541 พบวา ประเทศไทยใชคาใชจายดานสุข

ภาพทั้งที่ผานระบบงบประมาณของรัฐและการใชจายภาคเอกชนทั้งสิ้น 179,689.15 ลานบาท  สวนใหญกวา
รอยละ 70 เปนไปเพื่อการดูแลสุขภาพสวนบุคคลทั้งในและนอกโรงพยาบาล โดยที่สัดสวนของการใชจายเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคนั้นมีนอยกวารอยละ 5  รายจายที่เปนของรัฐ (Public expenditure) 
อันไดแก  งบประมาณผานกระทรวงตาง ๆ ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ภาคบังคับภายใตการจางงาน เชน สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม 
และกองทุนเงินทดแทน มีสวนรับผิดชอบคาใชจายรวมกันทั้งสิ้นรอยละ 61.39 ของคาใชจายทั้งหมด สวนราย
จายภาคประชาชน (Private expenditure) คิดเปนรอยละ 38.61 ของคาใชจายทั้งหมด โดยสวนที่ครัว
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เรือนตองเปนผูออกคาใชจายดานสุขภาพเองมีถึงรอยละ 32.74 ของคาใชจายทั้งหมด (หรือคิดเปนรอยละ 
84.80 ของรายจายภาคประชาชน) 

ในป 2544 ภาครัฐใชเงิน 77,000 ลานบาทอยูแลวในการใหการบริการรักษา
พยาบาล  จากงบประมาณแผนดิน กองทุนประกันสังคม และกองทุนอื่น ๆ อีกสองสามกองทุน  
เพราะฉะนั้น รัฐจะตองหาเงินมาเพิ่มอีกประมาณ  23,000 ลานบาท   รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
100,000 ลานบาท (รายงานทีดีอารไอ หลักประกันสุขภาพถวนหนา : เปาหมายเชิงนโยบาย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)  

 
3.การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
รัฐไดจัดสรางโรงพยาบาลในทุกจังหวัดครอบถวนใน พ.ศ. 2495  โดยทุก

จังหวัด ทุกอําเภอมีโรงพยาบาลไวบริการทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การรักษา
พยาบาลและการฟนฟูสภาพโดยใหบริการแกประชาชนท้ังที่เจ็บปวยและไมเจ็บปวย  รวมทั้งยังจัด
ใหมีสถานีอนามัยตําบลทุกตําบลจํานวน 8,699  แหง  

การกระจายตัวของโรงพยาบาลบางพื้นที่ไมดี บางพื้นที่มีประชากรนอย แตมีโรง
พยาบาล เอกชนบางแหงอยูใกลโรงพยาบาลรัฐบาล แสดงใหเห็นวา การกระจายทรัพยากรในอดีตมี
ความเหลื่อมลํ้ากัน  บางพื้นที่มีโรงพยาบาลเอกชนอยูใกลโรงพยาบาลรัฐบาลมากแสดงใหเห็นถึง
ปญหาการกระจายทรัพยากร  โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ตาง ๆ ในป พ.ศ. 2543  ทั่วประเทศ  มี
ทั้งหมด  455  แหง  โดยอยูในกรุงเทพ ฯ  121  แหง  จํานวนเตียง 16,199  เตียง  ภาคกลาง  
165  แหง  11,762  เตียง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  57  แหง  จํานวน  3,885 เตียง  ภาค
เหนือ  62  แหง  จํานวน 5,753  เตียง และภาคใต  50  แหงจํานวน  2,556  เตียง 

 
4.รัฐตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในบริการ

ทางสาธารณสุข 
องคกรปกครองทองถ่ิน   โดยอํานาจหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจ

ในการบริการดานสาธารณสุขอยูแลว  โดยขึ้นอยูกับความพรอมของแตละทองถ่ิน  ถาทองถ่ินใด
พรอม อาจจะเปนผูซ้ือบริการแทนไดเลย หรืออาจจะสนับสนุนใหบริการดานสาธารณสุขในทอง
ถ่ินดีขึ้น   

เอกชนมีสวนรวมในการบริการสาธารณสุข   อาจพิจารณาไดเปน  2  ประเด็น  
ประเด็นแรก  คือสงเสริมใหเอกชนเปดสถานพยาบาล  อีกประเด็นหนึ่งคือ   การสงเสริมใหเอกชน
ผลิตแพทยและพยาบาล  ภาคเอกชนเปนผูผลิตพยาบาลมานานแลว  การที่มหาวิทยาลัยเอกชนขอ
อนุญาตเปดสอนคณะแพทยศาสตรจะชวยใหบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเปนจริงในทางปฏิบัติ  แต
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มีส่ิงที่พึงระวัง  2  ประการคือ  ประการที่หนึ่งมาตรฐานของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันของเอก
ชนนั้นตองไมต่ํากวาผูสําเร็จการศึกษาจากภาครัฐ  ประการที่สอง  การปลูกฝงจริยธรรมแกผูมาเรียน
วามิใชทํางานเพื่อหาเงินอยางเดียว  แตเปนการทํางานเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษย   

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจหลายดานรวมถึงด านสาธารณสุข   
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกลางเดือนพฤศจิกายน 2542   ไดกําหนดใหระบบสาธารณสุข
จะตองมีการกระจายอํานาจสาธารณสุขสูทองถ่ินหลายมาตรา  สาระสําคัญกําหนดให  องคการ
บริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ในโรงพยาบาลจังหวัด   สวนเทศบาลก็ตองมีหนาที่ในการจัดหาบริการ
ทางสาธารณสุขและควบคุมโรคติดตอ   นอกจากนี้ยังมีมาตรา 30   ที่กําหนดใหรัฐตองดําเนินการ
ถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะไปยังสวนทองถ่ินภายใน 4 ป โดยขอบเขตความรับผิดชอบ
สามารถถายโอนตามความพรอมของพื้นที่    

พระราชบัญญัติดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอโครงสรางอํานาจหลายๆ สวน
ในสังคมไทย  โดยเนื้อหาสําคัญที่ทําใหเกิดผลกระทบดังกลาวคือการกระจายงาน  งบประมาณ    
และบุคลากร สูการจัดการบริหารโดยทองถ่ิน    ในป  2544   จะปรับใหทองถ่ินไดงบประมาณ
เพิ่มขึ้นจาก 8 % เปน 20 % และปรับเปน 35 % จากงบประมาณแผนดิน ในป 49    สวน
ในเรื่องการกระจายงานและบุคลากร มีกลไกพิจารณาหลักคือ   คณะกรรมการการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ซ่ึงในดานสาธารณสุขไดมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิรูประบบสา
ธารณสุข (สปรส.)   ขึ้นมารองรับการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจสาธารณสุขขึ้นมาเปน
การเฉพาะ  

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดทํา  “โครงการนํารอง” ขึ้นมาในพื้น
ที่ 3 จังหวัดคือ ราชบุรี, มหาสารคาม, และนครราชสีมา  เพื่อทดลองตรวจสอบปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
และคนหาขอบเขตที่เหมาะสม  รวมทั้งศึกษามาตรการในการจูงใจใหบุคลากรสวนกลางโอนยายไป
ทองถ่ิน    โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ไมไดรับการอนุมัติให “ทดลองเต็มรูปแบบ” เพื่อกระจายทั้ง
เร่ืองภารกิจ บุคลากร และงบประมาณไปยังการบริหารสวนทองถ่ิน   โดยอนุมัติใหทดลองกระจาย
ภารกิจไปยังทองถ่ินเพียงอยางเดียว   โดยเรื่องบุคลากรและงบประมาณยังคงอยูในอํานาจของ
กระทรวงสาธารณสุข  

การกระจายอํานาจสูทองถ่ินในอนาคตตองอยูภายใตดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด แตขณะนี้ทั้งการศึกษาและสาธารณสุขกําลังรอการเตรียม
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ก็เลยพยายามจะตั้งเปนหนวยระดับพื้นที่ตางหาก  

ในแผนการกระจายอํานาจที่เปนมติของคณะกรรมการกระจายอํานาจ และคณะรัฐ
มนตรีก็เห็นชอบไปแลวเมื่อวันที่ 3  ตุลาคม 2543 นั้นระบุไวชัดเจน  ขอ 6.5.3 วา การดําเนิน
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ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบางดานตองการความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะ และความ
เปนเอกภาพในการจัดบริการสาธารณะ  เชน  การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน จําเปนตองจัดใหมีคณะกรรมการเฉพาะดานระดับ
จังหวัด โดยใหมี อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและการจัดมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะเรื่องนั้นๆในเขตจังหวัด การจัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแลและการตรวจ
สอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งประสานความรวมมือระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง  กรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดบริการ
สาธารณะ คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ    อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเฉพาะดานระดบัเขต
พื้นที่ในเขตจังหวัดแทนคณะกรรมการเฉพาะดานระดับจังหวัดได โดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพใน
การจัดบริการสาธารณะ   ทั้งคณะกรรมการเฉพาะดานควรประกอบดวยผูแทนหนวยงานของรัฐ   ผู
แทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ ผูแทนฝายวิชาชีพ  ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนประชาชนและ
หรือภาคประชาสังคม ใหอบจ.หรือทองถ่ินอื่นทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการ 

 
5. รัฐตองจัดการปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย  ใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทัน

ตอเหตุการณ   
โดยภาพรวมแลวรัฐไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุขในขอบเขตทั่วประเทศ  และการดําเนินงานโดยใชกลวิธีทางสาธารณสุขมูลฐาน  ทําให
คนไทยสวนใหญไดรับวัคซีนเพื่อสรางภูมิคุมกันโรคเปนอยางดี  ทําใหสามารถกวาดลางโรคติดตอ
ที่สําคัญ  เชน  ฝดาษ  คุดทะราด  กาฬโรค ฯลฯ  อยางไรก็ตามการบริการวัคซีนหรือบริการดานอื่น 
ๆ ที่ยังไมครอบคลุมในบางพื้นที่ เชน กลุมชาวเขา  จังหวัดชายแดน  (ชูชัย 2538)  

การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย 
1.ไขเลือดออก 

 
สถานการณโรคไขเลือดออก 2540 2541 2542 2543 2544 
ตอประชากรแสนคน 167.2 211.

4 
40.3 30.9 175.5 

 
รัฐบาลไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝาระวังและควบคุมไข

เลือดออกโดยมีชุมชน  บาน  ศาสนสถานรวมดําเนินการ  
2.โรคอุจจาระรวงอยางแรง  ดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวง

อยางแรงในจังหวัดทองเที่ยวและจังหวัดชายแดน  6  จังหวัด ไดแก  ภูเก็ต  ชลบุรี  สุราษฎรธานี  
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ระยอง  ระนองและตากเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินและเทคโนโลยีการปองกันและควบคุมโรค
อุจจาระรวงอยางแรงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 

 
 
3.โรคเอดส 
 

อัตราปวยโรคเอดส 2540 2541 2542 2543 2544 
ตอประชากร 100,000 
คน 

43.9 41.2 42.4 38.5 18.6 

 
 

6.2.3.พระราชบัญญัติดานสาธารณสุขที่ตองออกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 
 

6.2.3.1.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
 
การผลักดันกฎหมายดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากเครือขายภาคประชาชน 11 เครือ

ขาย  เขาชื่อ 5 หมื่นรายชื่อ และพรรคไทยรักไทยก็นํามาเปนสวนหนึ่งของนโยบาย ซ่ึงกลายเปน
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน   กฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพใหมี
ความเทาเทียมกันและเนนใหมีการสรางเสริมสุขภาพมากขึ้น  โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติขึ้น  เพื่อเปนองคกรดูแลกํากับในระดับนโยบายและกองทุนหลักประกันสุข
ภาพแหงชาติและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติขึ้นเพื่อเปนองคกรบริหารตามนโยบายดัง
กลาว  ผานสภาผูแทนราษฎรและผานวาระที่  1 เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2544  และผานการ
พิจารณาของวุฒิสภาเดือน กันยายน  2545 

กฎหมายหลักประกันสุขภาพมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของระบบสาธารณสุขทั้ง
หมดของประเทศ เพราะวาหลักประกันสุขภาพตองคิดวารัฐบาลจะชื้อประกันใหกับประชาชนทั้ง
ประเทศอยางไร ก็เลยตองคิดวาประเทศเราตองใชเงินทั้งหมดในเรื่องหลักประกันใหประชาชนตรง
ไหนซึ่งวิธีคิด   เปนกฎหมายที่จะเปนหลักประกันของคนทุกคน จะตองไมพูดถึงหลักประกันกลุม
คนใดกลุมคนหนึ่ง กฎหมายนี้พยายามที่จะบอกวาประเทศไทยตองมีระบบหลักประกันที่เปนระบบ
รวมกันในการที่จะซื้อหลักประกันใหกับประชาชน  
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ประเด็นสําคัญ  เปนการปฏิรูประบบงบประมาณครั้งสําคัญ  ทั้งเรื่องการรวมเงิน
เดือนเจาหนาที่สาธารณสุขเขาไปไวดวย  เปนการจัดสรรงบประมาณตามประชากรที่หนวยงานนั้น
ตองรับผิดชอบ ซ่ึงตางจากเดิมที่จัดสรรงบประมาณตามที่หนวยงานรองขอ(เครือขายองคกรประชา
ชน) 

 
ก.ขอเสนอจากเครือขายองคกรประชาชน  12  เครือขาย  ประเด็นสําคญัมีดังนี้  

1.กฎหมายเพื่อคนจนหรือคนทั้งประเทศ   
ขอเสนอจากเครือขายองคกรประชาชน 12  เครือขาย   ไมควรดําเนินการกับผูมี

รายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูลเทานั้น เพราะจะสงผลใหกฎหมายฉบับนี้กลายเปน
กฎหมายสําหรับคนเพียง 20  ลานคน ซ่ึงทําใหยังมีคนอีกกลุมซึ่งยังไมมีหลักประกันสุขภาพ
ประมาณ  25  ลานคน  ไมไดเปนหลักประกันดานสิทธิสําหรับประชาชนทุกคนในการเขาถึงและ
ไดรับบริการสุขภาพที่จําเปนขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพและมาตรฐานที่เทาเทียม (เครือขายองคกร
ประชาชน 12 เครือขาย) ตองเปนสิทธิของประชาชนทุกคนในการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปน
ขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  เปนหนาที่ของรัฐตองจัดใหกับประชาชนทุก
คน  ไมใชการสงเคราะหผูยากไรหรือใหสิทธิเฉพาะผูที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพใด ๆ ในระบบ
เลยเทานั้น  สวนบุคคลที่ไดรับสิทธิประโยชนสูงกวาความจําเปนขั้นพื้นฐานจากระบบหลักประกัน
อ่ืน ๆ ไมวาจะเปนระบบประกันสังคมหรือสวัสดิการขาราชการถือเปนสิทธิของบุคคลในระบบนั้น 
ๆ ที่ควรไดรับโดยตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 

2.รวยก็จนไดถาปวย 
ขอเสนอของเครือขายองคกรประชาชน 12 เครือขาย  เสนอวาบางครอบครัวเมื่อมีคนปวย

ตองเปนหนี้สินมากมาย  คนจนหรือคนรวยไมสามารถเลือกไดวาจะปวยเปนโรคถูกหรือแพง  หาก
ปวยดวยโรคที่ตองเสียคาใชจายมากก็อาจจะจนเหมือนกัน   การวัดความจนทําไดยาก  และใน
ปจจุบันคนอยากจนก็มีมาก มนุษยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการรักษาพยาบาล  
 

ข.ขอเสนอจากกลุมพลังแพทยเพื่อชาติ   
กลุมพลังแพทยเพื่อชาติเคลื่อนไหวและระบุวาโครงการ 30 บาทเปนระบบรัฐส

วัสดิการและการแพทยแบบสังคมนิยมที่เปนอันตราย  นําระบบเผด็จการโดยรัฐรับเหมาผูกขาดดูแล
สุขภาพของประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย   เปนการปลนคนรวยไปใหคนจน  ในนามของการเฉลี่ย
ทุกขเฉลี่ยสุข  และปญหางบประมาณ  ตองใชงบประมาณมหาศาล  คุณภาพของโครงการก็จะลดลง
เพราะงบประมาณที่แตละโรงพยาบาลไดรับไมเพียงพอ  และแพทยตองจายยาราคาถูก 
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ประเด็นโตแยงตอรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
1.รวมกองทุนประกันสังคมเขากับกองทุน  30  บาทรักษาทุกโรค (มาตรา 10)  
ฝายแรกเห็นวา กฎหมายควรเปดชองใหสามารถรวมการบริหารจัดการระบบหลัก

ประกันใหกับทุกกลุมได   โดยเครือขายองคกรประชาชนเห็นวารัฐบาลคงไมเสี่ยงใหเสียช่ือ  โดย
การเขาไปยุงเกี่ยวกับเงินซึ่งไมใชของตนเองทั้งหมด  เพราะกองทุนประกันสังคมมีทั้งเงินลูกจาง 
นายจางและสวนสมทบของรัฐ การรวมการบริหารจัดการ  ไมใชเปนการรวมกองทุน  มีเปาหมาย
เพื่อทําใหสิทธิประโยชนที่จําเปนของหลักประกันตาง ๆ ใกลเคียงใหมากที่สุด  (ยกเวนสิทธิพิเศษที่
จายโดยนายจาง)  หรือทําใหสถานพยาบาลไมตองสนใจวาใครเปนผูจายสตางค  แตรักษาผูปวย
ตามอาการที่เปนของผูปวย (เครือขายองคกรประชาชน) 

ในหลักการกองทุนจะตองจัดใหมีการสรางหลักประกันสุขภาพใหตอรองราคากับ
สถานพยาบาลใหไดบริการราคาเหมาะสม  การลงทุนกับระบบฐานขอมูลเพื่อติดตามคุณภาพ
บริการใหมีมาตรฐาน  ในขณะที่กองทุนประกันสังคมก็ตองทําแบบเดียวกันจึงควรบริหารงานรวม
กันเพื่อการบริหารที่ถูกกวา  จะรวมการบริหารรวมกันเมื่อใด  กฎหมายไดเปดชองใหการรวมการ
บริหารจัดหลักประกันใหกับทุกกลุม  กฎหมายเพียงแตเปดชองใหสามารถรวมการบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันใหกับทุกกลุมได  ตอเมื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการ
ประกันสังคมตองตกลงกันใหไดกอนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดําเนินการและตองใหมี
การชี้แจงเหตุผลตอคณะรัฐมนตรีและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบทุก ๆ ป  ตราบเทาที่กอง
ทุนหลักประกันสุขภาพบริหารไดดีแลว  สํานักงานประกันสังคมก็ไมมีเหตุผลใดที่จะยังคงภารกิจ
ในการใหสิทธิประโยชนดานสุขภาพแกผูประกันตนอีกตอไป  (เครือขายองคกรประชาชน 12  
เครือขาย) 

ฝายที่สอง  ประกอบดวย  อาทิ  สภาองคการนายจางไดรวมกับสภาองคการลูกจาง 
และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ใหตัดขอความที่กลาววาหากจะมีการรวมบริการของสอง
กองทุนเขาดวยกันใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกันสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการ
ประกันสังคมกําหนด โดยการอางถึงฝายแรงงานเปนผูเสียภาษี  การจะนําเงินของผูเสียภาษีจากการ
ประกันสังคมไปใชทําอะไรตองถามความเห็นจากเจาของเงินก็คือแรงงานผูเสียภาษีวายอมหรือไม  
ถาไมยอมก็ไมควรนําเงินดังกลาวไปรวมกันกับกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ    ประเด็นที่วิตกก็
คือจะมีการนําเงินของกองทุนประกันสังคมไปใชอยางไมรอบคอบ  รวมถึงการรักษาบริการที่อาจ
จะมีคุณภาพดอยกวาที่ทางประกันสังคมเคยไดรับ  คัดคานการรวมบริการทางการแพทยของระบบ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนไปอยูภายใตการบริหารจัดการของกองทุนประกันสุขภาพ ซ่ึง
จะตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ…. เนื่องจาก
กองทุนประกันสังคม มีผูจายเงินสองฝาย คือ ฝายนายจาง ฝายลูกจางและรัฐบาล  ซ่ึงโดยแทจริงแลว
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ผูไดรับสิทธิและประโยชนจากกองทุนประกันสังคม คือ ลูกจาง ซ่ึงเรียกกันวาผูประกันตน จึงมี
ความหวงวิตกกันวา  บทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะริดรอนสิทธิของผูประกันตน  ทั้ง
ยังจะไดรับบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสุขภาพในมาตรฐานที่ต่ํากวาบริการของกองทุน
ภาพนั้น  เนื่องจากมีเครือขายกวางขวางมากกวา จะไมมีความคลองตัวในการปรับปรุงและยกระดับ
ของบริการ   ประเด็นการรวบระบบบริการทางการแพทยของสํานักงานประกันสังคมใหอยูภายใต
กองทุนหลักประกันสุขภาพ จะทําใหระบบประกันออนแอลง เพราะจะไมสามารถควบคุมมาตร
ฐานการบริการของสถานพยาบาลคูสัญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ การใหบริการแกผูประกัน
ตนตามระบบประกันสังคม และลูกจางตามระบบกองทุนเงินทดแทนจะลาชาสรางความสับสนแกผู
รับบริการ ฯลฯ (การประชุมสภาองคการนายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย)   

2.การเยียวยาความเสียหายจากการรักษา (คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตร
ฐาน)   

รางกฎหมายกําหนดใหมีการกันเงินกองทุนไมเกินรอยละหนึ่งไวเปนเงินชวยเหลือ
เบื้องตนที่จะจายใหแกผูรับบริการ  ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษา
พยาบาลของหนวยบริการโดยหาผูกระทําผิดมิได  หรือหาผูกระทําผิดไดแตยังไมไดรับคาเสียหาย
ภายในระยะเวลาอันสมควร และเมื่อจายเงินแลวมีสิทธิไลเบี้ยกับผูกระทําผิดได  

ฝายแรกเห็นวาแพทยบางกลุมเห็นวาจะทําใหประชาชนฟองแพทยมากขึ้น  มีคาใช
จายในการปองกันการฟองรองสูงและประชาชนจะเปนผูแบกรับภาระคาใชจายทางออม  ถาแพทย
ทําผิดพลาดก็มีการควบคุมทางวิชาชีพอยูแลว  ไมตองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาล  และไมเห็นมี
ประเทศใดมีระบบนี้   ในกรณีที่แพทยรักษาแลวผิดพลาดรัฐบาลตองชดใชคาเสียหาย 

ฝายที่สองเห็นวาหลักการดังกลาวไมไดมีเจตนาใหฟองแพทยมากขึ้น  แพทย
สามารถถูกฟองรองไดคดีแพงไดอยูแลว แตตองการสรางความเปนธรรมใหแกผูเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล  การเยียวยานี้จะชวยลดการเผชิญหนาระหวางผูเสียหายและหนวยบริการ  มิใหเกิด
การฟองรองดําเนินคดีกันหรือเกิดการกลาวหากันวาผูรองเรียนอยากไดเงิน  และชวยผูเสียหายทีต่อง
ทนอยูในภาวะทุกขจากความเสียหายอยูฝายเดียวเพื่อลดความลาชาจากกระบวนการยุติธรรม และ
บางกรณีไมใชความผิดของผูใหบริการจึงมีกองทุนขึ้นมา (ประวิทย ล่ีสภาพร นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)   

3.ประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับทุกคนหรือชวยเหลือเฉพาะคนยากจน 
ฝายแรกเห็นวา การใชนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ทําใหไมสามารถจัด

โครงการที่มีคุณภาพได  ทําใหคนจนไดรับบริการที่มีคุณภาพต่ํากวาเดิม  แตถานํางบประมาณทีม่อียู
มาใชจายในดานการรักษาพยาบาลของคนจน (และใหคนที่ไมจนรับภาระคารักษาพยาบาลของตน
เอง)  ก็จะทําใหมีเงินมากพอที่จะจัดบริการดานการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสําหรับคนจนได  
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ฝายที่สองเห็นวา  นโยบาย  มาตรการ  โครงการ ที่เจาะจงคนจน (targeting 
program) ลมเหลวมาโดยตลอด  กรณีบัตรรายไดนอยของกระทรวงสาธารณสุขก็ไมไดตกถึง
คนจน    นอกจากนี้   คนจํานวนมาก (รวมท้ังคนที่ไมจน)  เมื่อประสบกับเหตุการณความเปลี่ยน
แปลงที่คาดไมถึง (unanticepated  shock)  เชน  การเจ็บปวยหนักของสมาชิกในครัว
เรือน สามารถเปลี่ยนคนไมจนเปนคนจนไดอยางรวดเร็ว  ถายังคงใชวิธีการเลือกสงเคราะห  คนจน
ก็จะไดรับบริการชั้นสองอยูเร่ือยไป  แตถาสามารถปรับบริการใหดีขึ้นเทาไหร  คนจนก็จะถูกกีดกัน
ออกไปมากขึ้น  เพราะคนที่ไมจนจะพยายามเขามารับบริการมากขึ้นและเขามาแยงโควตาคนจน 

 
6.2.3.2.รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ…. 
 
กฎหมายนี้กาวหนากวาที่รัฐธรรมนูญดานสาธารณสุขบัญญัติไว โดยเฉพาะสป

รส.เปนผูริเร่ิมและภาคประชาชนก็มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเต็มที่  
รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติไดทําประชาพิจารณระดับจังหวัดในรูปแบบ 

"สมัชชาสุขภาพจังหวัด"  พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติคลายๆ กับกฏหมายแมบท ซ่ึงไม
สามารถลงรายละเอียดได  เปนธรรมนูญดานสุขภาพ   โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมคุมครอง
สุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะผูหญิง   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหความสําคัญกับการคุมครองดูแล
สุขภาพผูหญิงเพราะเล็งเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของผูหญิงในฐานะเพศแม  ขณะเดียว
กันก็เปนการตอบสนองเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในมาตรา 30  ที่ระบุใหบุคคลมีสิทธิเทาเทียม
กันโดยไมจํากัดเพศ  และธรรมชาติกําหนดมาใหผูหญิงมีความแตกตางทั้งทางดานสรีระ  ภาวะ
เจริญพันธุ  วัฒนธรรม  ความเชื่อและประเพณีที่ติดมากับผูหญิง  ผูหญิงมีโรคภัยไขเจ็บที่เปนโรค
เฉพาะของผูหญิง เชน มะเร็งเตานม  มะเร็งปากมดลูก  จึงกําหนดเปนมาตรการเฉพาะสําหรับผูหญิง   

ยุทธศาสตรหลักของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฉบับนี้มีกรอบคิดและเปาประสงค
หลัก ใหประชาชนทุกคนเขาถึงทรัพยากรทางการแพทยอยางทั่วถึง พรอมทั้งเสริมสรางสุขภาพแบบ
ยั่งยืนมั่นคง มุงบริการและพัฒนาระบบสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ ใหไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกระดับและทุกพื้นที่ในสังคม  และมิใชแคมุงมั่นใหประชาชนมีสวนรวม
แตตองกําหนดทิศทาง และรวมตัดสินใจในอนาคตสุขภาพของตนเอง พรอมทั้งสามารถตรวจสอบ 
และประเมินผลไดในทุกระดับบริการ อีกทั้งมุงเรงรัดสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพรภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ดวยการยกระดับองคความรูทางการแพทยดั้งเดิมใหประชาชนทั่วไปไดเห็นคุณคา 

นอกเหนือจากการแพทยดั้งเดิม  ที่เปนการแพทยทางเลือกที่ พ.ร.บ.สุขภาพแหง
ชาติฉบับนี้ใหความสําคัญดวยการสนับสนุนการคนควา วิจัย และพยายามสืบทอดสูอนุชนคนรุน
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ใหม ทั้งยังชวยหนุนเสริมใหมีแลกเปลี่ยน และสรางองคความรูใหม ๆ ใหผสมผสานกลามกลืนกัน 
กับการแพทยแผนปจจุบันเพื่อเปนทางเลือกที่หลากหลายในการรักษาพยาบาลในระบบสุขภาพไทย 

อีกจุดประสงคหนึ่งสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน คือการสรางกลไกปองภัยประชา
ชนจากการคุกคามดานสุขภาพ ดวยการเรงสรางเครือขายประชาชนเพื่อผลักดันความตองการ ความ
เดือดรอนและความจําเปนของประชาชนสูการวางแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพระดับนโยบายรัฐ 
และตองสรางหลักประกันคุมครองผูบริโภคจากความเสียหายและเสียเปรียบ  ที่จะไดรับจากผู
ประกอบการสินคาผลิตภัณฑและบริการดวยการเปดโอกาสใหผูบริโภค สามารฟองรองผูประกอบ
การ ที่เอาเปรียบผูบริโภค  โดยการไมถูกฟองกลับและตองไดรับคาชดเชยอยางเปนธรรม  นอกจาก
นี้ตองมีการจัดตั้ง องคกรที่อิสระทางความคิดบริหารและปลอดจากการเมือง ติดตามการตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่และประเมินผลงานความรับผิดชอบของภาครัฐในการคุมครองผูบริโภคอยางใกล
ชิด 
 

6.2.4 ประเมินและปญหาสิทธิดานสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญ 
 

6.2.4.1 ประเมินสิทธิดานสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญ 
 
ภายหลังจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  บังคับใช  รัฐบาลไดดําเนินนโยบายหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนา  ทําใหทุกคนไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางถวนหนา ซ่ึงตางกับใน
อดีตที่มีผูไมมีหลักประกันสุขภาพเปนจํานวนมาก  ในดานผูยากไร  ไดรับบริการสาธารณสขุโดยไม
เสียคาใชจาย  โดยผูไดเคยไดบัตร สปร. เดิม  เมื่อมารักษาพยาบาลภายใตนโยบายหลักประกันสุข
ภาพถวนหนา  ไมตองเสียคาใชจาย  สวนบุคคลทั่วไปเสียคารักษาครั้งละ 30 บาทเทาเทียมกันทุกคน 

การมีสวนรวม  ยังไมไดเนนการกระจายอํานาจไปที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงขึ้นอยูกับความพรอมของทองถ่ินในอนาคต  แตวากระบวนการในกระทรวงสาธารณสุขมี
กระบวนการตาง ๆ เกิดขึ้น อาทิ  มีโรงพยาบาลบาลที่เปนองคกรมหาชนอิสระ ก็คือบานแพว เนื่อง
จากเถียงกันวาจะกระจายอํานาจไปอยูกับองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด จะ
มีความพรอมหรือไม    ทางออกหนึ่งก็คือ  รูปแบบองคกรอิสระอยางโรงพยาบาลบานแพว  เก็บคา
บริการครั้งละ 40 บาท แลวเอางบประมาณโอนมาเอาทรัพยสินตางๆโอนมาแลวก็บริหาร  ก็คือ
เปนระบบมอบอํานาจ   เปนแบบกรรมการพื้นที่  

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540   มีแนวคิดที่ตางกับหลักประกันสุขภาพทั่วหนาที่ภาค
ประชาชนเขาชื่อตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย   ขอเสนอของภาคประชาชนเสนอให
บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมตองเสียคา
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บริการทางการแพทย    ขณะที่รัฐธรรมนูญเนนวารัฐตองจัดบริการดานสาธารณสุขใหทั่วถึง และ
สําหรับคนยากคนจนเทานั้นที่ไมตองเสียคาใชจาย   

รัฐธรรมนูญมาตรา 52  ดานสาธารณสุข  บัญญัติไมเหมือนกับมาตรา 43 ดานการ
ศึกษา  ซ่ึงบัญญัติวา  ทุกคนมีสิทธิไดเรียนโดยไมเสียคาใชจาย 12  ป    ขณะที่มาตรา 52 บัญญัติตาง
ออกไปคือเฉพาะผูยากไรที่ไมตองเสียคาใชจายในการรับการรักษาพยาบาล  ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหา
ผูยากไรจะถูกกีดกันและแบงแยกในการใหบริการ 

อยางไรก็ตาม  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545   มีแนวคิด
ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  กลาวคือรัฐธรรมนูญบัญญัติไววารัฐตองจัดบริการดานสาธารณสุขให
ทั่วถึง  มีมาตรฐาน   โดยเฉพาะคนยากไรที่ไมตองเสียคาใชจาย  และพระราชบัญญัติก็ไดบัญญัติไว
วา   บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน  โดยคณะกรรมการหลักประกันสุข
ภาพแหงชาติอาจกําหนดใหบุคคลที่เขารับบริการสาธารณสุขตองรวมจายคาบริการในอัตราที่
กําหนด  ยกเวนผูยากไรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดไมตองจายคาบริการ   

ขณะนี้รัฐกําลังดําเนินการไปสูการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น      
แตก็กลาวไดวาไมมีวันที่หลักประกันสุขภาพถวนหนาจะถือวาสําเร็จ เพราะการเรียกรองจะเรยีกรอง
มากขึ้นเรื่อยๆ  ตามวิวัฒนาการของสังคม   แตกลาวไดวาประชาชนเขาถึงการบริการไดมากกวา
สมัยกอน  ซ่ึงเปนความกาวหนาที่สําคัญมาก   แพทยหลายคนยืนยันวามีผูมาใชบริการมากขึ้น   บาง
โรงพยาบาลพบวามีผูมาใชบริการเกือบสองเทาจากสมัยกอน และเมื่อดูแลวคนที่มาใชบริการก็ปวย
จริง สะทอนใหเห็นวาเมื่อสมัยกอนคนที่ปวยจํานวนมากไมกลาไปรับบริการ เพราะไมรูวาจะถูก
เก็บเงินเทาใด  ไมรูวาจะเอาเงินจากที่ไหนมาจาย  

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545  เนนการบริการ การ
รักษา    

แตมิติในการสงเสริมยังมีไมมากนัก  ในกฎหมายหลักประกันสุขภาพพูดเรื่องการสงเสริมสุขภาพไว
บาง สงเสริมสุขภาพที่ไมคอยกวางเทาใด   คือเนนการสงเสริมสุขภาพเปนรายบุคคล เด็กตองไดรับ
วัคซีนทุกอยางใหครบถวน  ก็คือการปองกันแลวก็สงเสริมสุขภาพดวย  

ขณะที่รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ   เปรียบเสมือนธรรมนูญดานสุขภาพ   
จะครอบคลุมมิติดานตาง ๆ  อาทิ  ผูบริโภค  รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติกําหนดทิศทางดาน
สุขภาพ  เหมือนกับรัฐธรรมนูญ   พรบ.สุขภาพแหงชาติ   กลาวถึงสิทธิดานสุขภาพเพิ่มขึ้นอีกหลาย
ดาน  แตกฎหมายนี้เปนการปองกันการสงเสริมสุขภาพ   แตวิธีการเขียนวิธีการราง  หลายเรื่องไม
บอกถึงวิธีการรับรองสิทธิเหลานั้นมันจะกอใหเกิดสิทธิไดจริงหรือไม   เหมือนกับปฎิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชนนั่นเอง  
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6.2.4.2 ปญหาสิทธิดานสาธารณสุข   
 
1.การใหบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนไมสามารถกระจายไดอยางทั่วถึง

และมีคุณภาพ   
-บริการดานสาธารณสุขไมสามารถกระจายไดทั่วถึงโดยเฉพาะประชาชนที่อยูหาง

ไกลไมมีโอกาสไดใชบริการดานสาธารณสุขหรือไมมีแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยประจํา 
บางพื้นที่มีโรงพยาบาลเอกชนอยูใกลโรงพยาบาลรัฐบาลมากแสดงใหเห็นถึงปญหาการกระจาย
ทรัพยากร     โรงพยาบาลชุมชนบางแหงมีแพทยเพียงคนเดียว บางแหงไมมีเลย ตองใชแพทยจาก
สวนกลางหมุนเวียนกันไป 

-คุณภาพ  มาตรฐานของการใหบริการของสถานีอนามัย  สถานบริการสาธารณสุข
ในตางจังหวัดต่ํากวามาตรฐานในเขตเมือง  คุณภาพของยาเวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทยไม
เพียงพอและไมไดมาตรฐานเพียงพอที่จะเยียวยารักษาผูเจ็บปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-การเนนการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะทางกายเมื่อเจ็บปวยแลว  มากกวาการ
พิจารณาหาทางปองกันและสงเสริมสุขภาพใหประชากรไดมีโอกาสมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ
อยางจริงจังทั่วถึงและตอเนื่อง 

-ความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพแกทุกคนตามฐานะและโครงการสวัสดิ 
การประชาชนดานการรักษาพยาบาล  สําหรับผูมีรายไดนอย  ผูถูกเลิกจาง  ผูตกงานและผูดอย
โอกาสตาง ๆ ในสังคมถือวายังไมทั่วถึง  ทั้ง ๆที่กฎหมายไดกําหนดไว 

-แพทยเฉพาะทางในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ  ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหา   
อาทิ  คุณภาพของระบบบริการขั้นสูงในระยะยาวเนื่องจากเล็งเห็นวาทรัพยากรสวนใหญจะไหลไป
ที่บริการปฐมภูมิมากกวาโรงพยาบาลที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   รายไดและสถานะของแพทย
ในระยะยาว (ทั้งในและนอกระบบราชการ)  ฯลฯ 

2.การขาดแคลนบุคลากร 
-บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุขที่จบใหมจะรวมตัวอยู

ในเมืองใหญ ๆ ทําใหสถานีอนามัยหรือสถานบริการสาธารณสุขขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย 
และบุคคลกรทางดานสาธารณสุขที่อยูประจําซึ่งสงผลใหประชาชนในภูมิภาคหรือในชนบทไม
สามารถไดรับการรักษาโรคไดทัน   เพราะตองเดินทางเขามารับการรักษาในเมืองหรือเดินทางมายัง
กรุงเทพ ฯ กําลังคนดานสุขภาพยังกระจุกตัวอยูในเมืองใหญและระบบคาตอบแทนยังไมสามารถ
สนองตอบความตองการของบุคลากรดานนี้ไดอยางเหมาะสมและพอเพียง  ทําใหเกิดความเหลื่อม
ลํ้าของการกระจายกําลังคนแตละพื้นที่  
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-บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุขมีแนวโนมออกจาก
ระบบราชการมุงสูเอกชนมากขึ้น  อันเนื่องมาจากไดรับคาตอบแทนมากกวา   ขาดงบประมาณใน
การรองรับการจางงานบุคลากรทางดานการแพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุข 

-การเกลี่ยบุคลากร   หลักประกันสุขภาพถวนหนา (30  บาท  รักษาทุกโรค)   
(วิโรจน 2545)  ระบบงบประมาณใหมจัดสรรงบตามประชากร  ทําใหไมขึ้นกับความสามารถ
ในการตอรองงบประมาณของผูบริหารอีกตอไป  บางโรงพยาบาลก็จะไดรับงบประมาณลดลงจาก
เดิมที่เคยได  ซ่ึงอาจจะมีผลตอการลดหรือเกล่ียบุคลากรไปที่อ่ืน 
   3.หลักประกันสุขภาพถวนหนา  

-แจกบัตรซ้ําซอน  ผูที่ไดรับบัตรประกันสุขภาพแลวยังไดรับบัตรหลักประกันสุข
ภาพถวนหนาดวย  หรือบางที่ผูไดรับบัตรประกันสุขภาพสองใบ     

-ไมเปดโอกาสใหผูใชบริการเลือกวาจะใชสถานบริการ ยังบังคับวาตองเลือก
สถานบริการมีจํากัด  

-การรองเรียน  มีการรองเรียนหลายเรื่องดวยปญหาที่ตางกันไป  มีบางกรณีที่รอง
เรียนวาแพทยทําใหผูรับบริการเสียชีวิต   อยางไรก็ตาม  ปญหาที่เกิดขึ้น  กอนที่จะมีหลักประกันสุข
ภาพถวนหนา อาทิ  สปร. ก็มีปญหานี้อยูแลว   เชน แพทยไมเอาใจใส หรือไมไดรับการดูแลรักษา
อยางที่ควรไดรับ หรือไมไดรับการดูแลรักษาอยางมีศักดิ์ศรี 

-การผูกเงินเดือนกับงบเหมาจาย  การไดรับงบเหมารายจายรวมเงินเดือนอยูในนั้น
ดวย  ซ่ึงผูบริหารกังวลเรื่องความพอเพียงของงบประมาณและความอยูรอดของสถานพยาบาล  ทํา
ใหบริการหรือการจายยาของแพทยไมมีประสิทธิภาพและการไมสงตอไปยังโรงพยาบาลที่มีเครื่อง
มือเครื่องไมที่ดีเพราะปญหางบประมาณ   ทําใหผูปวยมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมมากขึ้น   
    4.ปญหาระบบบริการสุขภาพมีความเหลื่อมลํ้าในการรักษาบริการ   

ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา(30 บาท รักษาทุกโรค)  ถาปวยดวยโรค
ไตเรื้อรังจะไมไดรับการรักษา  ถาเปนโรคเอดส  จะยังไมไดยาตานไวรัส   แตถาเปนขาราชการ จะ
ไดรับการรักษา  ถาเปนระบบประกันสังคมไดรับการรักษาเฉพาะโรคไตเรื้อรัง แตก็ยังไมไดยาตาน
ไวรัสอยูดี   จะเห็นไดวามีความเหลื่อมลํ้าและแตกตางกันมากในการรักษาบริการ 

5.ทัศนคติ   
ทัศนคติด านการมีส วนรวมของภาคการเมือง   ไม เห็ นความสํ าคัญของ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม    เนนประชาธิปไตยตัวแทนอยางเดียว   โดยอางวานักการเมืองเปน
ตัวแทนของประชาชนอยูแลว ทําไมจะตองมีประชาชนเขามามีสวนรวมอีก  

6.งบประมาณ    
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ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  ไดกลาวสรุปวา ระบบสุขภาพไม cost-effective ให
ผลไมคุมคา   ใชเงินมากแตไดผลตอบแทนนอย แมวาป 2542 เราจะใชจายงบประมาณดานสุข
ภาพไปถึง   250,000 ลานบาท แตเราก็ยังมีคนเจ็บตายโดยไมจําเปนเปนจํานวนมาก  

7.การไดรับวัคซีนไมทั่วถึงในบางกลุม  อาทิ กลุมชาวเขาและจังหวัดในชายแดน 
ภาคใต  ยังมีระดับความครอบคลุมต่ํา   

8.การขาดแคลนบริการสุขภาพเบื้องตนที่เหมาะสม ตั้งแตระดับหมูบานขึ้นมาสู 
ระดับตําบลการที่โรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอไมมีความสัมพันธกับสถานีอนามัยในระดับ
ตําบล ซ่ึงควรจะมีการติตตออยางใกลชิดกับประชาชนในอําเภอในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยทั่วไป เพื่อชวยใหประชาชนไดดูแลตัวเองปองกันโรคติดตอลดปญหายาเสพติดใน
ชุมชนประกอบกับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นของบริการคมนาคม ทําใหประชาชนจํานวนมากใน
ระดับ หมูบาน  ตําบลขามขั้นตอนบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในระดับหมูบานและตําบล รวมทั้ง
ขามขั้นตอนของโรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอ เขาไปสูโรงพยาบาลใหญในสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัยโดยตรง ลักษณะดังกลาวทําใหมีจํานวนคนไขโรงพยาบาลขนาดใหญและรัฐมากเกิน
ความจําเปนอันเปนตนเหตุใหแพทย  พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวของตองทํางานหนักโดยไมจํา
เปนขณะเดียวกันผูปวยก็มีตนทุนคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มสูงมากขึ้นโดยไมมีความจําเปนเชนกัน 

 
6.2.5.ขอเสนอแนะดานสาธารณสุข     
 
1.สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งดานรางกายและจิตใจ  โดยใหประชาชนมีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม (แผนพัฒนา 9) ประชาชนคงตองมีหนาที่ชวยเหลือตนเอง
เปนหลักในการปองกันไมใหเกิดโรค  มิใชเนนแตการรักษาพยาบาลเพียงอยางเดียว  เพราะวาคา
รักษาพยาบาลแพงกวาการปองกัน   

2.การใหบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง เขาถึงไดงายและมีคุณภาพ จัดใหมีหนวยแพทย
เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบท รวมท้ังรถแพทยเคลื่อนที่  ออกให
บริการในพื้นที่หางไกลทุรกันดารที่ยากตอการเขาถึงบริการสาธารณสุข  ตลอดจนจัดตั้งศูนยสุข
ภาพในระดับชุมชน   ปรับปรุงและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับทองถ่ินใหเหมาะสมกับชุม
ชนนั้น ๆ และกําหนดใหมีทางเลือกหลากหลายใหแกผูปวยไมเฉพาะการรักษาแผนปจจุบัน  รวมทั้ง
การจัดใหมีอุปกรณและเวชภัณฑที่มีมาตรฐานและมีจํานวนเพืยงพอเพื่อจะสามารถใหประชาชนใน
ทุกทองที่ไดมีโอกาสใชบริการสาธาณสุขที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเทาหรือใกลเคียงกับการ
ใหบริการสาธาณสุขในเมือง   การดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดสรางสถานบริการ  ควร
จะตองคํานึงถึงพื้นที่ที่ประสบปญหา  เชน  พื้นที่ที่อยูหางไกลตามแนวชายแดน  เปนตน  เนื่องจาก
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ขอเท็จจริงในปจจุบันปรากฏชัดวา  ยังมีความไมสมดุลกันในเรื่องสัดสวนของสถานบริการระดับ
พื้นที่  ในเขตชุมชนเมืองและชนบท  ดังนั้นจึงควรจะใหความสําคัญและกระจายสถานบริการใหลง
ไปสูพื้นที่ในชนบท  ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศใหมากยิ่งขึ้น 

3.การมีสวนรวม  สนับสนุนและสงเสริมใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการให
บริการสาธารณสุขในระบบประกันสุขภาพและสวัสดิภาพดานสาธารณสุข สิทธิในการมีสวนรวม
ของประชาชนในระบบหลักประกันในดานตาง ๆ เชน การจัดระบบบริการสุขภาพในพื้นที่หรือ
ทองถ่ินของตนเอง  มีสวนรวมในการตรวจตราคุณภาพบริการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
ฯลฯ   รัฐควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับตั้งแต  การกําหนดนโยบาย  การ
บริหารจัดการกองทุน  การติดตามประเมินผล  การควบคุมคุณภาพของบริการ  การพิจารณากรณีที่
มีการรองเรียน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดบัญชียาหลักแหงชาติโดยเขารวม
เปนคณะกรรมการฯ นโยบายตาง ๆ  ตลอดจนการมีสวนรวมในการจัดบริการทางการแพทยและสา
ธารณสุขในระดับชุมชน   

การบริการสุขภาพมิใชประชาชนรอรับบริการเทานั้น  แตประชาชนตองมีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพ ในการจัดบริการสุขภาพ   โรงพยาบาลระดับอําเภอบางแหง    ใหผูนําภาคประชาชน
เขามาเปนกรรมการโรงพยาบาลดวย หรือสถานีอนามัย  โดยการบริหารจัดการโดยแพทยเพียงอยาง
เดียวไมเพียงพอ  รวมถึงการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม  รวมถึง  ส่ือมวลชน
และองคกรเอกชน  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมใชรอใหทองถ่ินพรอมอยางเดียว แตวาจะสงเสริมทองถ่ิน
อยางไร   จะทําใหทองถ่ินตื่นตัวอยางไร  ไมใชเพียงจะเชิญชาวบานเปนกรรมการนโยบายเทานั้น   

เปาหมายที่สําคัญที่สุดของการกระจายอํานาจ ไมไดอยูที่ความสามารถขององคกรปกครอง
ทองถ่ินในการดึงอํานาจ ดึงงบประมาณจากสวนกลางมาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมากที่สุด  
แตอยูที่ การรวมกันสรางและพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงคของทอง
ถ่ิน  เพื่อนําไปสูความมีสุขภาวะดีถวนหนาของผูคนในทองถ่ิน   การกระจายอํานาจสาธารณสุขนั้น
ตองยึดเอาชุมชนเปนฐานสําคัญ รัฐบาลตองมีนโยบายใหชุมชนมีโอกาสฟนฟูระบบการเรียนรูและ
การพัฒนาระบบการพึ่งพาตนเองในระดับรากหญา 

4.บุคลากร 
รัฐควรใหความสําคัญแกบุคลากรที่ใหความชวยเหลือในระบบบริการดานสาธารณสุข  

เชน  เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข  ฯลฯ  โดยจัดใหมีการสงเสริมความรู  ความสามารถและ
จัดสวัสดิการใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ 

-จัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนหรือการจัดอบรมและปลูก
จิตสํานึกกับผูที่จะเขาเรียนในวิชาที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขวาผูที่จะเขามาเรียนสาขาที่เกี่ยวของกับ
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การแพทย ตองยอมรับในเรื่องเสียสละ  และใหความสําคัญในดานการสงเสริมการกินดีอยูดีและสุข
ภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งจัดใหมีการเตรียมบุคลากรกอนที่จะเขาศึกษาวิชาแพทยโดยเปด
โอกาสใหนักเรียนไดไปฝกงานในโรงพยาบาล  รวมท้ังปลูกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมและจรรยา
บรรณใหพรอมชวยบริการตอประชาชนอยางเทาเทียมและทั่วถึง  และหันมาสนใจปญหาของสุข
ภาพประชาชนมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนแทรกหลักสูตรทางดานสังคมในหลักสูตรทางการแพทยในทุก
สถาบัน  และพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทยใหมีศักยภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง 

-ปรับปรุงนโยบายตาง ๆ ใหสอดคลองกันและประสานการผลิตบุคลากรทางการแพทยให
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินหรือชุมชน  เชน  เปดโอกาสใหชุมชนไดคัด
เลือกผูที่จะเขาเปนบุคลากรดานสาธารณสุขเพื่อใหกลับมาทํางานดานสาธารณสุขในชุมชนนั้น  
และสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขใหมากขึ้น  โดยมีกลไก
ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  ตลอดจนทําการศึกษาวิจัยสรางองคความรูเผยแพร
และสงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรู  มีความตื่นตัวในดานการดูแลปองกันและรักษาสุขภาพ
ของตนเองโดยบุคลากรในชุมชนหรือการรวมตัวของกลุมคนที่มีความรูดานการแพทยเปนแกนหลกั
ในการพัฒนาความรูในการดูแลปองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน   ตั้งเปาหมายวาจะผลิต
แพทยเทาไรจึงจะเหมาะสมกับจํานวนประชากร  โดยสนับสนุนในดานงบประมาณ 

-ปรับปรุงเงื่อนไขใหนักศึกษาแพทยทุกคน  เมื่อจบการศึกษาแลวจะตองไปปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทอยางนอยสิบป  โดยไมอาจใชทุนเปนเงินได 

-สรางขวัญและกําลังใจ  โดยใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดีแกบุคลากรทางดานการ
แพทยทุกระดับอยางเหมาะสม  เพื่อไมใหเกิดภาวะสมองไหล  แพทยไหลออกจากระบบราชการ  
การกระจายของบุคลากร  ใหชุมชนเอง หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแลเรื่องนี้ และใหทุนคน
ในชุมชนเองไปเรียนแพทย   พยาบาลโดยมีเงื่อนไขวาตองกลับไปรับใชในชุมชนนั้นๆ  

5.พัฒนาคุณภาพบริการดานสุขภาพ   โดยสงเสริมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนใหครอบคลุมเพิ่มขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนใหสถานพยาบาลมีบริการสง
เสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชนและมีระบบการสงตอผูปวยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
(แผนพัฒนา 9) รัฐตองเจียดเงินจากคาใชจายที่เปนประโยชนอยางอื่น เชนตรวจสอบและปองกันมิ
ใหมีการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง  เพื่อใหมีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดระบบบริการดานสา
ธารณสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึง  

6.เนนการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ  โดยจัดใหประชาชนเขารับการรักษาพยาบาล
เบื้องตนกับสถานพยาบาลใดสถานพยาบาลหนึ่งเปนประจําที่ไดเลือกลงทะเบียน  รวมถึง  มีบริการ
สาธารณสุขและบริการทางการแพทยสอดรับกันเปนชวง ๆ ตั้งแตระดับหมูบานขึ้นมาถึงระดับ
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ตําบล และระดับโรงพยาบาลชุมชนในอําเภอ ในระบบทั้งหมดนี้จะตองเนนรูปแบบบริการสาธารณ
สุขแตกตางกันไปแตละระดับ 
 
 
 

ขอเสนอตอกฎหมายดานสาธารณสุขท่ีตองออกตามรัฐธรรมนูญ 
1.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติดังกลาวไดบังคับใชแลว  แตก็มีขอเสนอบางประการเพื่อทําใหกฎหมาย

ฉบับดังกลาวสงเสริมและคุมครองสิทธิของประชาชนมากขึ้น   
-การรวมกองทุน  กฎหมายควรจะเปดโอกาสใหเกิดการรวมการบริหารจัดการได   เพื่อที่

จะลดตนทุน  อยางเชน แทนที่ทุกระบบตองไปลงทุนเรื่อง Database  เพื่อไมใหเกิดความซ้ํา
ซอนสิ้นเปลืองงบประมาณ  มีเงื่อนไขวาคณะกรรมการแตละกองทุนตองตกลงกันกอน  การบัญญัติ
ไวเปนการเปดชองใหอาจรวมกันไดในอนาคต  แลวตราเปนพระราชกฤษฎีกา   การรวมกองทุนมี
เจตนาเพื่อความเสมอภาค    โดยเปดชองใหเจรจาไวกอน  โดยยึดหลักประโยชนสูงสุดของผูใช
บริการ เชน เจรจากันแลวจะรวมกองทุนโดยมีเงื่อนไขวาสิทธิประกันสังคมเดิมตองไมเสียไป 

-กองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ ใหรัฐจัดสรรเงินเขากองทุนใหพอเพียงตอการดําเนินงานสรางหลัก
ประกันสุขภาพดีถวนหนาใหกับประชาชนและจะตองจัดสรรทรัพยากรสวนหนึ่งใหกับองคกรปกครองทองถิ่น
และชุมชน เพื่อจัดบริการสุขภาพที่เปนของชุมชน 

-กองทุนชดเชย  ควรมีกองทุนชดเชย   ชวยในกรณีที่ไมมีใครเปนผูทําผิด เปนเหตุสุดวิสัย  
แตมีความเสียหายเกิดขึ้น  สิทธิในการไดรับการคุมครองและไดรับการชดเชย  กรณีไดรับความเสีย
หายจากการรับบริการ  ในกรณีที่ไมมีผูกระทําผิด (เหตุสุดวิสัยทางการแพทย) หรือไมไดรับการชด
เชยในเวลาอันควร  เพื่อใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาที่เปนธรรมมากขึ้น  แตการกันเงินที่กําหนดไว
ไมเกินรอยละหนึ่ง คณะกรรมการตองคํานึงถึงจํานวนเงินที่กันไวใหเพียงพอที่จะนําไปใชตามวัตถุ
ประสงคที่ไดกําหนดไวในมาตราดังกลาว  โดยไมควรกันเงินไวนอยเกินไป   

-การมีสวนรวม  คณะกรรมการตาง ๆ  ตองมีภาคองคการพัฒนาเอกชนหรือภาคประชาชน
เขาไปรวม แตตองไมอยูในคณะกรรมการทั้งสองชุดโดยคนเดียวกัน ตองแยกเรื่องการตรวจสอบ
คุณภาพออกจากสวนที่อยูในสวนนโยบาย  องคประกอบของคณะกรรมการตองเปนไปอยางหลาก
หลายไมถูกครอบงําโดยฝายหนึ่งฝายใด  

การมีสวนรวมในการกําหนดประเภทและขอบเขตของบริการ   การบัญญัติใหคณะ
กรรมการกําหนดประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขไมเพียงพอ  ประชาชนและภาคตาง ๆ 
ในสังคมควรมีสวนรวมในการกําหนดประเภทและขอบเขตของบริการดวย คาบริการสาธารณสุข 
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รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องอื่น ๆ ทุกระดับ  อาทิ  การมีสวนรวมในการบริหารกอง
ทุน  ใหประชาชน ชุมชนและทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการบริหารในสถานพยาบาล
ทุกระดับ 

-การตรวจสอบ  ประชาชนมีสิทธิที่เขาไปตรวจสอบบริการไดทุกบริการ เพราะตองถือวา
บริการประชาชนไดรับนั้นมาจากเงินของประชาชน เปนบริการที่ประชาชนเองเปนผูจายเงิน เปนผู
ซ้ือมา เมื่อประชาชนเปนผูจาย ประชาชนตองมีสิทธิเลือก ตองมีสิทธิที่จะตรวจสอบไดเวลาเกิด
ปญหาขึ้นมา   และควรมีกลไกในการรับเรื่องราวรองทุกข การใหคําปรึกษา ทั้งในระดับสวนกลาง 
ภูมิภาคและระดับทองถ่ิน 

-สิทธิในการเลือกหนวยบริการประจําตัวและเครือขายหนวยบริการและสิทธิในการใช
บริการนอกเหนือจากหนวยบริการประจํา  กรณีอุบัติเหตุและการเจ็บปวยฉุกเฉิน 

-การตรวจรางกายประจําป   พระราชบัญญัติดังกลาวไมครอบคลุมเรื่อง  การปองกันโรค   
ขาดการตรวจรางกายประจําป   นอกจากใหแพทยส่ัง  ทั้ง ๆ ที่ในหนึ่งปควรจะตรวจไดสักครั้ง    
รวมถึงการตรวจฟนก็ไมไดรวมไว   และไมมีการบัญญัติเร่ืองการไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดี  และ
ขาดการรักษาโรคบางโรค  (บัญญัติเร่ืองสภาพแวดลอมเพื่อใหองคกรไดเงินมาทํากิจกรรม)  จึง
ควรบัญญัติเร่ืองดังกลาวไวใน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติดวยเพื่อใหสอดคลอง
กับรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

 
2.รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ      
สาระสําคัญที่ควรบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  
-พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติควรจะบัญญัติถึงการมีสวนรวมของประชาชนใหชัดเจน  

เพื่อเปนบรรทัดฐานที่กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะตองเปนไปตามนั้น หรือนโยบายของทุก
รัฐบาลจะตองรับหลักการที่บัญญัติไว  

-การสงเสริม   ถาโรงพยาบาลไหนมีบริการเรื่องแพทยแผนไทย  องคกรปกครองทองถ่ิน
อาจจายเงินเพิ่มใหอีกหัวละ 30 บาท   

-การมีสวนรวมทุกรูปแบบ การมีสวนรวมไมใชแคเขาไปเปนคณะกรรมการ  แตตองมสีวน
รวมในเชิงการกําหนดทิศทาง กําหนดนโยบายแลวก็ตองสามารถมีสวนรวมในการปฏิบัติดวย  

-พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติควรจะกําหนดหลักการที่สําคัญๆ คือ หลักปฏิรูประบบ
สุขภาพทั้งหมด ซ่ึงมีความเปนนามธรรมคอนขางมาก  อาจไมคอยเปนรูปธรรมนัก  แตก็สามารถนํา
ไปอางอิงไดวาพระราชบัญญัติอ่ืนที่จะออกมาขัดจากเจตนารมยของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
หรือไม  อยางนอยก็เปนการค้ําประกันสิทธิดานสาธารณสุขในอนาคต   แมนวามีความเปน
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นามธรรมมาก แตวาอางอิงไดนับวาเปนเรื่องดี  จะเปนตัวกําหนดนโยบายระยะยาว วานี่คือความ
ตองการของประเทศ 

-สิทธิดานตาง ๆ บุคคลมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีความปลอดภัย  มีคุณภาพ มีประ
สิทธิภาพ มีมาตรฐานเพียงพอ มีหลายแบบแผนใหเลือกได  และมีสิทธิเรียกรองเมื่อไดรับความเสีย
หาย 

สิทธิเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว  มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ จากการใช
ความรุนแรงและจากการปฏิบัติที่เปนการคุกคามตอสุขภาพ 

สิทธิผูสูงอายุ  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ ผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล มีสิทธิไดรับการสงเคราะหดานสุขภาพจากรัฐ 

สิทธิผูบริโภค บุคคลมีสิทธิไดรับความคุมครองในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพหรือ
บริการสาธารณสุขอยางปลอดภัย  ไดรับคําอธิบายที่ถูกตองและเพียงพอ มีอิสระในการเลือกหาผลิต
ภัณฑหรือบริการ โดยรัฐตองเปดโอกาสและสรางโอกาสใหมีผลิตภัณฑหรือบริการในประเภทเดียว
กันหรือกลุมเดียวกันใหผูบริโภคเลือกไดอยางหลากหลาย 

บุคคลมีสิทธิไดรับความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการ  โดยรัฐตองกําหนดใหมี
ระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีพอ  ทั้งมีสิทธิไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาเกี่ยวกับการ
บริโภคดานสุขภาพ รวมทั้งมีสิทธิเรียกรองเพื่อชดเชยความเสียหาย เมื่อไดรับความเสียหายจากการ
กระทําหรือการละเวนการกระทําที่เปนอันตรายหรือคุกคามตอสุขภาพของตน 

บุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารดานสุขภาพ  ผลิตภัณฑสุขภาพรวมทั้งบริการสาธารณ
สุขที่ถูกตองและเพียงพอจากวิทยุ โทรทัศน  และสื่อสาธารณะอื่น ๆ มีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพของตนและชุมชนของตน มีสิทธิไดรับขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอเพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจ 

บุคคลมีสิทธิไดรับความคุมครองขอมูลดานสุขภาพสวนตัว  เวนแตเปนความตองการหรือ
ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลเอง  หรือเปนกรณีที่ปกปองประโยชนสาธารณะหรือเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ 

บุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลดานสุขภาพของตัวจากผูประกอบวิชาชีพและจากสถาน
บริการที่ดูแลตน 
 - หนาที่ของรัฐ  รัฐมีหนาที่จัดและสงเสริมใหมีระบบบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน
ปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ ใหบริการไดอยางทั่วถึงเปนธรรมและประชาชนมีทางเลือกไดอยาง
เหมาะสม โดยรัฐตองจัดบริการใหแกผูยากไร  โดยไมคิดมูลคา 
 รัฐมีหนาที่สงเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแลใหระบบบริการสาธารณสุข  ไมเปนไปเพื่อ
การคากําไรเชิงธุรกิจ 
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-องคประกอบคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ   
ภาคการเมือง  ภาคราชการ  องคกรอิสระ    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรวิชาชีพที่

เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ  ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานการพัฒนา
ชุมชนและสิ่วแวดลอม ดานการแพทยและสาธารณสุข  ดานการบริหารหรือกฎหมาย  ดานสื่อสาร
มวลชน  ดานเศรษฐศาสตร  ดานพัฒนาชุมชนกลุมเปาหมายเฉพาะ  ผูแทนองคกรภาคประชาชน  
และผูแทนองคกรเอกชนที่ไมแสวงกําไรซึ่งคัดเลือกกันเอง  โดยองคประกอบของคณะกรรมการให
คํานึงถึงการมีสวนรวมทั้งหญิงและชาย   

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1)เสนอแนะและใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย   

และยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
(2)เสนอแนะและใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับการใหมีหรือการแกไข 

เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติหรือมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ ตาม (1) 

(3)เสนอแนะและใหคําปรึกษาตอองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสวนที่เกี่ยวกับสุข
ภาพหรือการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตาม (1) 

(4)ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติ  ทั้งในระดับการปฏิบัติตาม
นโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ  ตาม (1)  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพทีเกิดจากนโยบายสาธารณะ 

(5)กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐ
วิสาหกิจและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

(6)สงเสริมและสนับสนุนการจัดกลไกเพื่อการศึกษาวิจัย  เผยแพร  ประยุกตใชและการ
สรางเครือขายความรูดานสุขภาพ 

(7)จัดใหมีกลไกเฉพาะที่มีสวนรวมจากทุกฝายเพื่อทํางานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ดานสุขภาพเฉพาะเรื่องที่สําคัญ เชน การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ การ
ประเมินเทคโนโลยีทางดานสาธารณสุข  นโยบายและยุทธศาสตรกําลังคนดานสาธารณสุข  
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข นโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาการใชภูมิปญหาทองถ่ินดานสุขภาพ เปนตน 

(8)จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  และสนับสนุนใหมีสมัชชาสุข
ภาพเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะประเด็นตามความเหมาะสม 

(9)รับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากสมัชชาสุขภาพมาพิจารณาจัดทํานโยบายและยุทธ
ศาสตรดานสุขภาพตามความเหมาะสม 
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(10)จัดใหมีการทํารายงานวิเคราะหสถานการณระบบสุขภาพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และ
ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และใหเผยแพรให
ประชาชนทราบ 

(11)กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและสํานัก
งาน 
     (12)ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ใหเปนหนาที่ของ 
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามที่ขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ   
  

องคประกอบคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่จะเขามามีบทบาท สําคัญอยางยิ่ง ในการ
เปดพื้นที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตร และนโยบายระบบสุขภาพแหงชาติ  ใน
ฐานะที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนผูกํากับดูแลโครงสรางระบบสุขภาพในภาพรวม  พรอม
กับทําหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาหารือ ตอคณะรัฐมนตรี  ในการแกไขยกเลิก หรือออก
กฎหมายใด ๆ ใหสอดคลอง กับเจตนารมย พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ขณะเดียวกันคณะกรรมการสุข
ภาพแหงชาติ ตองเปนตัวเชื่อมประสานความรวมมือ จากทุกภาคสวนของสังคมคือ ภาคการเมือง 
ภาคประชาชนและภาคความรู ดังนั้นคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติตองเปนคณะบุคคล ที่มีความรู
ความสามารถ มาจากตัวแทนประชาชน ไดรับการสรรหาอยางถูกตองโปรงใส พรอมเสมอกับ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลจากภาคประชาชน 

- การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน  ประชาชนสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุข
ภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นได  หรือเสนอใหจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ 
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นก็ได  โดยคณะกรรมการและสํานักงานตองใหการสนับสนุนตาม
ความเหมาะสม 

ความคิดเห็นหรือขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ สํานักงานและ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ตองนําไปพิจารณาประกอบการทํางานตามอํานาจหนาที่
และประกอบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ดวย  
 -  การปองกันและควบคุมปญหาที่คุกคามสุขภาพ  ตองใหการสนับสนุนมาตรการตาง ๆ 
อยางนอย ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถใหชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวย
งานของรัฐ และองคกรอื่น ๆ ในทุกระดับมีสวนรวมและมีสวนรับผิดชอบในการปอง
กันและควบคุมปญหาที่คุกคามสุขภาพ 

(2) การสรางและพัฒนาระบบการสรางองคความรู  ระบบเฝาระวัง  ระบบชันสูตร ระบบ
การกําหนดมาตรฐานและการดําเนินการ  และระบบการติดตามประเมินผล  ที่เนน
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หลักการมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความโปรงใส และมีความเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาสภาพแวดลอม และวิถีชุมชนในแตละทองถ่ิน  รวมถึงจัดใหมีกลไกเชื่อมโยง
การทํางาน ทั้งในระดับทองถ่ิน  ระดับภูมิภาค ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 

(3) การกําหนดใหหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดําเนินกิจการแลวเกิด
ปญหาที่คุกคามสุขภาพ หรือดําเนินการแลวอาจจะเกิดปญหาที่คุกคามสุขภาพใน
อนาคต  ตองใหความรวมมือ ในการตรวจสอบและใหขอมูลแกหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการปองกันและควบคุมปญหาที่คุกคามสุขภาพ  เพื่อการปองกันและควบคุมปญหา
อยางทันทวงที่ และหนวยงานที่รับผิดชอบตงอเปดเผยขอมูลและผลการตรวจสอบนั้น
แกสาธารณะ 

(4) การสรางและพัฒนาระบบในการดูแล  การใหความชวยเหลือ และการรับผิดชอบตอ
ความเสียหายและผลกระทบทางสุขภาพ  อันเกิดขึ้นเนื่องจากปญหาที่คุกคามสุขภาพ
ตาง ๆ รวมถึงความบกพรองในการปองกันและควบคุมปญหาที่คุกคามสุขภาพ  โดย
คํานึงถึงสิทธิและความมั่งคงดานสุขภาพควบคูไปกับหลักความเทาเทียมกัน  และการ
อยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคม 

(5) การใชมาตรการดานภาษี  ดานงบประมาณ ดานวิชาการ ดานการศึกษา ดานสังคม ดาน
กฎหมาย หรือดานอื่น ๆ เพื่อการปองกันและควบคุมปญหาที่คุกคามสุขภาพอยางมี
ประสิทธิผล 

 
ขอเสนอแนะดานรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุข 
แมวาแนวคิดของภาคประชาชนที่เขาชื่อเสนอกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จะ

เนนใหบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสุขภาพอยางเทาเทียมกันโดยไมตองเสียคาบริการทางการ
แพทย   ทวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  และ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
2545  ที่ผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว   บัญญัติใหเฉพาะผูยากไรไมตองเสียคาบริการ  สวน
ประชาชนทั่วไปตองเสียคาบริการตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด   ซ่ึงจํา
เปนอยางยิ่งที่ตองมีกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนภาคตาง ๆ ของสังคม  ในการรวมกําหนด
นโยบายดานตาง ๆ   อยางไรก็ตาม  รัฐตองยึดหลักวาการเก็บคารักษาบริการนั้น  ประชาชนสามารถ
รับภาระได  และตองเก็บคาบริการตามที่จําเปนเทานั้น   

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในสวนที่เกี่ยวกับดานสาธารณสุข  มีเนื้อหาที่สงเสริมและคุม
ครองสิทธิของประชาชนเพียงพออยูแลว  ไมจําเปนตองปรับปรุงแกไขแตอยางใด  แตควรติดตาม
และประเมินผลตอไปวาการบัญญัติไวใหเฉพาะผูยากไรไมตองเสียคาใชจายในการรักษาบริการ   
การบัญญัติเชนนี้กอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไรตอไป   โดยอาจพิจารณาการกําหนดคาบริการ
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โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีความเหมาะสมหรือไม  อยางไร   ที่สําคัญที่สุดมี
กระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนมากนอย  เพียงใด     

 
 

6.3สิทธิเด็ก  เยาวชนและครอบครัว 
   

6.3.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 

 
มาตรา 53  เด็ก  เยาวชนและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการ

ใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล  มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ  ทั้งนี้  

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญมีการถกเถียงกันวา รัฐไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาในเรื่อง

ของการคุมครองสิทธิของเด็ก  เพียงแตวามีปญหาในการปฏิบัติ  แตวาถาจะนําเอาสนธิสัญญา
ระหวางประเทศเขามาเขียนไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  อาจจะทํา
ใหเกิดเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจึงนาจะอยูบนฐานของประเทศไทยเอง 

 
6.3.1.1 บัญญัติไวในหมวดสิทธิ  และเสรีภาพของชนชาวไทยหรือนโยบายพื้น

ฐาน 
แหงรัฐ 

มีขอถกเถียงกันวาควรจะบัญญัติเร่ืองดังกลาวไวในหมวดที่วาดวยสิทธิเสรีภาพ 
หรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ   เพราะวาสังคมไทยพัฒนามากแลว  รัฐควรจะใหความคุมครอง
เด็ก   ใหเด็กมีสิทธิที่จะมีที่อยูอาศัย  อาหาร  ไดรับการดูแล     โดยอาจสงเด็กใหกรมประชา
สงเคราะห  วัดเลี้ยงดู   หรือสรางแรงจูงใจดวยการที่ใครเลี้ยงดูเด็กก็จะไดรับการลดหยอนภาษี
จํานวนหนึ่ง และถาหากมีใครฟองรองรัฐขึ้นมาวาเด็กไมมีที่อยูอาศัย  แลวรัฐยังไมไดปฏิบัติตาม
กฎหมายที่บัญญัติไวก็จะเปนการกระตุนเตือนใหรัฐปฏิบัติมากขึ้น  

ฝายที่สองเห็นวา     สังคมไทยตองมีความพรอม  ถาไมพรอมปญหาจะเกิดขึ้น  เรา
เปลี่ยนแนวคิดรัฐไทยซึ่งกลายมาเปนรัฐสวัสดิการอาจตองใชเงินจํานวนมาก   ไมวาจะเปนเรื่อง
สิทธิที่จะไดรับอาหารฟรี  สิทธิไดรับเสื้อผาฟรี  สิทธิเด็กควรมีแตจะอยูในหมวดสิทธิหรือแนว
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นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  คลาย ๆ กับอารัมภบทของประเทศสหรัฐอเมริกา  เพียงแตวาถาใสสิทธิเด็ก
สิทธิของกลุมอื่น คนดอยโอกาสอีกมากก็ควรจะไดรับเชนกัน     

 
6.3.1.2 ความคุมครองจากรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม   
ฝายแรกเห็นวา  สิทธิที่จะไมถูกทารุณจากพอแมหรือจากเอกชน  โดยทั่วไปไม

เขียนไวในรัฐธรรมนูญ   ถาหากเขียนวาเด็กยอมมีสิทธิที่จะไมไดรับการทารุณกรรม    ก็คือรัฐตอง
ไมทารุณเด็กเทานั้น  แตถาเสนอวาเอกชนกับเอกชนก็ตองไมทารุณกันดวย  ไมควรบัญญัติไวในรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540แตเปนการบัญญัติในกฎหมายระดับรองลงมา
คือพระราชบัญญัติ 

ฝายที่สองเห็นวา   เด็กอาจไมไดรับความเปนธรรมจากพอแมดวย  หรือจากโรง 
งานก็ได  (เอกชน)  จึงรวมถึงวา   รัฐจะตองออกกฎหมายเพื่อคุมครองเด็กซึ่งอยูในความดูแลของ
เอกชน 

เด็กที่เกิดมาควรจะมีสิทธิในการดํารงชีวิต  ไดรับการศึกษา  ไดรับการเลี้ยงดู  ไมถูกทารุณ
กรรม  หรือถูกใชงานในขณะที่อยูในวัยที่ไมสมควรและหามมิใหใชเด็กที่อายุตํ่ากวา  13  ปทํางาน   

สิทธิที่บัญญัติไวคือรัฐตองมีหนาที่  รัฐจะตองคุมครอง  โดยไมไดตัดโอกาสของ
องคกรเอกชนในการมีสวนรวมคุมครอง 

เด็กและเยาวชนและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐจากการ
ใชกําลัง  จากการประทุษราย  ประทุษรายรวมถึงทางกายและจิตใจดวย 
 

6.3.1.3 สิทธิไดรับการเล้ียงดูและการศึกษาอบรม 
 

การเลี้ยงดูเด็กคงรวมถึงโภชนาการ  อาทิ  อาหารกลางวันสําหรับเด็กที่โรงเรียน   มี
ผูเสนอวาใหบุคคลพิการมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและใหการศึกษาดวย 

กรรมาธิการชี้แจงวาสําหรับคนพิการอยูในมาตรา  54  ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  ดานการศึกษาแลว   (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  วันที่  23  เมษายน , 26  พฤษภาคม 
2540, บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธ
ศักราช 2540   คร้ังที่ 12  วันอังคารที่  10  มิถุนายน  2540 , รายงานการประชุมสภาราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  คร้ังที่  17  (เปนกรณีพิเศษ)  วันเสารที่  
12  กรกฎาคม  2540) 

6.3.2.สถานการณสิทธิเด็ก  เยาวชนและบุคคลในครอบครัว   
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กฎหมายไทยไดบัญญัติคําวา  "เด็ก"  ไวในที่ตาง ๆ  และมีความหมายตางกันไปตามความ
มุงหมายของกฎหมายแตละฉบับ  เชน  ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติใชคําวา "เด็ก"  สําหรับผู
มีอายุไมเกินสิบสี่ป (มาตรา 73  และ  74)  ในขณะที่พระราชบัญญัติจัดตั้งตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  ไดบัญญัติความหมายของคําวา
เด็กและเยาวชนไวเปนพิเศษวา  "เด็ก"  หมายถึงบุคคลผูมีอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ  แตยังไมเกิน  14  
ป  บริบูรณและ "เยาวชน"  หมายถึงบุคคลผูมีอายุเกิน  14  ปบริบูรณแตยังไมถึง  18  ปบริบูรณ
ตามลําดับ 

นอกจากนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติในเรื่องของผูเยาวไวโดยหมายถึง
ผูซ่ึงมีอายุไมถึงยี่สิบปบริบูรณและยังไมไดทําการสมรสตามกฎหมาย (มาตรา 19  และ 20 )ซ่ึง
ยังไมมีความสามารถบริบูรณตามกฎหมาย 

อนึ่ ง   ประ เทศไทยได ล งน ามในภ าคยานุ วั ติ ส ารอนุ สัญญ าว าด ว ย สิ ท ธิ เด็ ก ( 
Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  เมื่ อวันที่   12   กุมภาพันธ  
2535  ซ่ึงตามอนุสัญญาดังกลาวไดกําหนดอายุของเด็กไววาหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบแปด
ป 

พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช  พ.ศ. 2521  ให
ความหมายของเยาวชนวาอายุไมเกิน  25 ป   เด็กและเยาวชนคือบุคคลอายุไมเกิน  18  ป 

รายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  เสนอตอคณะกรรมการสิทธิ
เด็กสหประชาชาติ  ฉบับที่ 2    มีจํานวนเด็กและเยาวชนมีสัดสวนที่ลดลงเล็กนอยคือ เด็กอายุ 0-
14 ป ลดลงจาก 18.5 ลานคนในป พ.ศ.2535 เหลือ 16.1 ลานคน ในป พ.ศ.2542  และ
เยาวชนอายุ 15-24 ป ลดลงจาก 12.3 ลานคนเปน 10.5 ลานคน ในป พ.ศ.2542  รวม
จํานวนเด็กและเยาวชนเปน 26.6 ลานคน  

จากการคาดการณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเมื่อ พ.ศ. 2542  มีเดก็และ
เยาวชนจํานวน  26.73  ลานคน  เปนเพศหญิงรอยละ 49  เปนเพศชายรอยละ  51 หรือคิดเปนรอยละ  
43.36  ของประชากรทั้งประเทศ  จํานวนเด็กและเยาวชนลดลงจากรอยละ 61.12  ในป  2523  เนื่อง
จากอัตราเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 2.0 เหลือรอยละ 1.1  ใน พ.ศ.2544 มีการคาดประมาณ
วาประชากรเด็กและเยาวชนจะลดลงเหลือ  24.42  ลานคนและใน พ.ศ. 2557  เหลือ  24.06  ลานคน  
หรือคิดเปนรอยละ  36.86 และ 34.76  ของประชากรทั้งหมดตามลําดับ โดยสรุปกลุมเด็กและเยาว
ชนจะมีแนวโนมลดลง  แมกระนั้นก็ตาม  กลุมเยาวชนเปนกลุมที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด  อัน
จะมีอิทธิพลตอสังคมอยางมากเนื่องจากเปนชวงคาบเกี่ยวระหวางความเปนเด็กและผูใหญ   (สยช. 
รางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน)   
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6.3.2.1 กฎหมาย  ระเบียบ  นโยบายและแผนที่เก่ียวของ 
 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กมีทั้งกฎหมายระหวาง

ประเทศและกฎหมายภายในประเทศ  ซ่ึงมีหลายฉบับ  ไมวาจะเปน  กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International  Covenant  on  Civic  and  
Political  Rights  1966 ICCPR )  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม  ( International  Covenant  Economic , Social  and  
Cultural  Rights   1966 ; ICESCR)  ปฏิญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Declaration  
of  the  Rights  of  the  Child  1959)  ปฏิญญาระดับโลกเพื่อเด็ก    World  
Declaration  on  The  Survival, Protection  and  Development  of  
Children   แตกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิโดยตรง
คืออนุ สัญญาวาดวยสิทธิ เด็ก  (Convention on  the  Rights  of  the  Child  
1989)  และปฏิญญาเพื่อเด็ก  National  Declaration  on  Children 

-อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on  the  Rights  of  the  
Child  1989)  ซ่ึงมีสาระสําคัญที่ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กไว  4  ประการคือ สิทธิที่อยู
รอดหรือที่จะดํารงชีวิตอยูโดยปลอดภัย  สิทธิที่จะไดรับการพัฒนาและการศึกษา  สิทธิที่จะไดรับ
การคุมครองปองกันจากการถูกเอารัดเอาเปรียบตาง ๆ  และสิทธิในการมีสวนรวมซึ่งรวมถึงสิทธิใน
ทางการเมืองดวย  เปนสิทธิของเด็กทุกคนที่จะสามารถมีสวนรวมในครอบครัว  ชุมชนและทุก
สังคม  รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 

การคุมครองทางกฎหมาย  ประเทศไทยไดยึดหลักการของอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
เด็ก ตั้งแตป  2521  เปนตนมา เด็กไทยถูกนํามาเปนเหยื่อความรุนแรง  ถูกทารุณกรรมทั้งทางรางกาย
และจิตใจจากบุคคลใกลชิดในครอบครัว  ไดรับการเลือกปฏิบัติ  ถูกแสวงหาประโยชนทั้งทางเพศ  
ธุรกิจทางสื่อ  การศึกษาและการทํางาน  จึงมีการบัญญัติกฎหมายหลายฉบับเพื่อปกปอง  คุมครอง
และสงเสริมสิทธิเด็ก   

-รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  ไดรับรองสิทธิเด็กไวใน
หลายมาตรา  อาทิ  มาตรา  28   ในสถานะของบุคคลคนหนึ่งเด็กยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น   

มาตรา  30  ในสถานะของบุคคลคนหนึ่ง  เด็กยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  ไมวาเด็กนั้นจะเปนชายหรือหญิง  ยอมมีสิทธิเทาเทียมกัน  
ไมอาจไดรับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ิน
กําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  อายุ …     
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นอกจากนี้ยังมีสิทธิเด็กที่ไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทยพุทธศักราช 2540ที่ไมไดบัญญัติไวโดยตรงอีกหลายมาตรา   

-ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  294  ขอ  9 และขอ 10  เพื่อประโยชนในการ
สงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กดอยโอกาส  อันไดแก  1.ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครอง  
2.บิดามารดาหรือผูปกครองทอดทิ้งไว  ณ  ที่ใดที่หนึ่งหรือเปนเด็กพลัดหลง  3.บิดามารดาหรือผู
ปกครองใหความอุปการะเลี้ยงดูไมเหมาะสมหรือไมสามารถใหความอุปการะเลี้ยงดูได  4.เด็ก
พิการทางรางกาย  สมอง  สติปญญาหรือจิตใจ   กฎหมายนี้กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่หรือขาราช
การตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป  ซ่ึงรับราชการอยูในทองที่ที่บิดามารดา  ผูปกครองหรือ
เด็กมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูมีอํานาจหลายประการ อาทิ  เรียกบิดามารดาหรือผูปกครองเด็กที่
สามารถใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนอยูหรือความประพฤติเด็ก  มาใหถอยคํา  มอบตัวเด็กคืน
บิดามารดาหรือผูปกครองหรือมอบตัวเด็กคืนบิดามารดาหรือผูปกครองพรอมทั้งวากลาวตักเตือน
บิดามารดาหรือผูปกครอง   ใหปกครองดูแลอุปการะเลี้ยงดูมิใหเด็กประพฤติตนไมสมควรอีกหรือ
สงเด็กไปสถานแรกรับเด็ก 

-พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 
พ.ศ. 2540  กฎหมายนี้บัญญัติไวเพื่อปราบปรามการคาหญิงและเด็ก  โดยมีบทความผิดเกี่ยวกับ
การคาหญิงหรือเด็ก  วาเปนความผิด อาทิ  ซ้ือ  ขาย   จําหนาย  กักขัง  จัดใหหญิงหรือเด็กกระทํา
การหรือยอมรับการกระทําใดเพื่อสนองความใครของผู อ่ืนเพื่อการอนาจารหรือเพื่อแสวงหา
ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาหญิงหรือเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็
ตาม   

-พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534   

 มาตรา  72 และมาตรา  78  ไดบัญญัติวาการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชน
เปนจําเลยใหกระทําในหองที่ไมใชหองพิจารณาคดีธรรมดาและใหกระทําเปนการลับ และเฉพาะ
บุคคลที่เกี่ยวของกับคดีเทานั้นที่มีสิทธิเขารับฟงการพิจารณาได  ขณะนี้ไดมีการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่  20) พ.ศ. 
2542  สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวเปนการแกไขวิธีสอบปากคําผูเสียหายและสอบพยานเดก็
อายุไมเกิน  18  ป  ในฐานะเปนผูเสียหายในชั้นสอบสวนและการสืบพยานในชั้นศาล  รวมทั้ง
กําหนดใหมีนักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  บุคคลที่เด็กรองขอหรือพนักงานอัยการเขารวมใน
การถามปากคําเด็กดวย 

 -ประมวลกฎหมายอาญา  อาทิ  หากบิดามารดา ทารุณกรรมเด็กจนเปนเหตุใหได
รับอันตรายแกกายหรือจิตใจก็อาจมีความผิด ตามมาตรา 294 หรือ 297  ก็ไดแลวแตกรณี 
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-ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เร่ือง ครอบครัว มาตรา 1564 ระบุ
วา  

บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว 
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ในการคุมครองสิทธิเด็กจากความรุนแรง  

ในครอบครัวไดแก การถอนอํานาจปกครองของบิดามารดา ในกรณีใชอํานาจปกครองบุตรโดยมิ
ชอบ ฯลฯ   

 -นโยบายและแผน 
 ประเทศไทยไดจัดทําแผนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติตามกรอบของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในทุกระยะ  5  ป โดยปจจุบันกําลังอยูในระหวางการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8  พ.ศ. 
2540-2544    นอกจากนี้  กระทรวงยุติธรรมมีแผนพิทักษคุมครองสิทธิเด็ก  เยาวชน  และ
ครอบครัว  พ.ศ. 2540-2549  เปนหลักในการปฏิบัติโดยมุงใหเด็กและเยาวชนทั้งในระบบ
ศาลเยาวชนและครอบครัว  และนอกระบบศาลเยาวชนและครอบครัว  3  กลุม คือ  1) กลุมที่
กระทําผิด    2) กลุมที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการกระทําผิด  และ 3) กลุมที่ถูกกระทําทารุณกรรม ถูก
บังคับกดขี่แรงงานและขายบริการทางเพศ  ใหไดรับการพิทักษและคุมครองอยางทั่วถึงและเสมอ
ภาค 

-คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหเดือนพฤศจิกายนของทุกปเปน  “เดือนรณรงค
ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี”  ซ่ึงเริ่มตั้งแตป 2543  เปนตนมา 
 

6.3.2.2  การดําเนินงานของรัฐในการใหการสงเคราะห  สงเสริมและคุมครองสวัสดิภาพเด็ก   
 

ก.การใหการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็ก   
ป  2541 มีสถานสงเคราะห เด็ก  จํานวน  20 แห ง   และในป  2544  สถาน

สงเคราะหเด็ก  20  แหง  สถานแรกรับเด็ก  2  แหง  สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  2  แหง   ศูนย
สงเคราะหและฝกอาชีพเด็ก  1  แหง  รวมเปน  25  แหง (รายงานประจําปกรมประชาสงเคราะห  
2544) เด็กไดรับบริการทั้งสิ้น 6,260 คน  และอุปการะเลี้ยงดูอยูในสถานสงเคราะหเด็ก 
จํานวน  4,508 คน   ในป 2544  มีเด็กที่ไดรับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหแรกรับ   
สถานคุมครองและบานพักฉุกเฉิน  11,402  คน  ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ  9,260  คน   
การสงเคราะหเด็กโดยไมตองแยกจากครอบครัว  พ.ศ. 2544  มีทั้งการสงเคราะหเงิน  สงเคราะห
เครื่องอุปโภคบริโภคและสงเคราะหอุปกรณการศึกษาแกนักเรียน   
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ครอบครัวอุปถัมภ   พ.ศ.2544 มีการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ  1,058  คน   
(หากครอบครัวประสบปญหาดานคาใชจายกรมประชาสงเคราะหจะสนับสนุนเงินคาเล้ียงดูเด็กราย
ละ  500  บาทตอเดือน)   และครอบครัวบุญธรรม  4,037  คน สําหรับเด็กที่มีผูรับเปนบุตร
บุญธรรม  ในป 2542 มีจํานวน 2,539  คน    แบงเปน เด็กกําพรา 673 คน  เด็กมีบิดามารดา
มอบให 1,866 คน   ซ่ึงอยูในความดูแลของครอบครัวบุญธรรมชาวไทย 1,986 คน  และชาว
ตางประเทศ  553 คน  การยกเด็กใหเปนบุตรบุญธรรม  ไดจัดตั้งคณะกรรมการรับเด็กเปนบุตร
บุญธรรมในปงบประมาณ  2538  ไดอนุมัติใหจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจํานวน  3,649  
รายสําหรับเด็กเล็กก็ไดรับการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รวม  325,587  
คน   

โครงการนํารองโครงการครอบครัวอุปการะขึ้นในพื้นที่นิคมสรางตนเองของกรม 
ประชาสงเคราะห   ในป พ.ศ. 2543  กรมประชาสงเคราะหไดจัดทําโครงการนํารองโครงการ
ครอบครัวอุปการะขึ้นในพื้นที่นิคมสรางตนเองของกรมประชาสงเคราะห  โดยมีสมาชิกที่ครอบ
ครัวมีความพรอมและประสงคจะรับอุปการะเด็ก  การดําเนินงานตามโครงการมีการประสานงาน  
การฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษา  ดูงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เปนการเตรียมความพรอมทั้งเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝาย  ครอบครัวอุปการะเด็กและชุมชนเพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินโครง
การ  ครอบครัวสมาชิกนิคมสรางตนเองที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการจะผานกระบวนการ
สรางความคุนเคยกับเด็กกอนที่จะรับเด็กไปเลี้ยงดูภายในครอบครัวของตน 

กรณีเด็กถูกละเมิดสิทธิรางกายไมรุนแรง  จะใหการชวยเหลือโดยตักเตือนและให
คําแนะแนวปรึกษาแกบิดา  มารดา  หรือผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  เพื่อใหเด็กสามารถอยูใน
ครอบครัวไดตอไป   กรณีเด็กถูกละเมิดสิทธิทางรางกายรุนแรง  หรือถูกละเมิดสิทธิทางเพศจะให
ความชวยเหลือ    โดยพิจารณาแยกเด็กจากครอบครัวหรือสภาพแวดลอม   และนําสงเขารับการ
สงเคราะหในสถานแรกรับเด็ก   สถานสงเคราะห หรือองคกรเอกชนเพื่อใหความปลอดภัยแกเด็ก  
พรอมดําเนินการตรวจรักษาทางการแพทยและบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจ  เพื่อใหเด็กกลับสูสภาพเดิม  
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

ข.การคุมครองเด็กและเยาวชน 
 เด็กอายุกวา 17 ป หากกระทําผิดอาญา อาจไดรับโทษประหารชีวิตหรือจําคุก

ตลอดชีวิตตามระวางโทษของฐานความผิดที่กระทําได โดยกฎหมายไทยใหถือเปนดุลพินิจของศาล
ในการจะพิจารณาพิพากษาลงโทษ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ซ่ึงบัญญัติวา“ผูใด
อายุกวา 17 ป แตยังไมเกิน 20 ป....ถาศาลเห็นสมควรจะลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได”  แตในทางปฏิบัติศาลมักใชดุลพินิจลดโทษใหหากผู
กระทําผิดยังเปนเด็ก     อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติยังไมเคยมีการลงโทษประหารชีวิตผูมีอายุต่ํากวา  
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18  ป  ในกระทรวงศึกษาธิการก็ไดออกระเบียบวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและเยาว
ชนในโรงเรียน พ.ศ. 2543  และระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา  พ.ศ. 2543    
ที่หามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง   หนวยงานที่ใหความชวยเหลือทั้งภาครัฐและ
เอกชน    ไดแก  กรมประชาสงเคราะห  มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  และองคกรตาง ๆ ที่ทํางานดาน
คุมครองสิทธิของเด็ก โดยรวมกันดําเนินงานในลักษณะสหวิชาชีพ   มีการอบรมเพื่อสรางความรู
ความเขาใจในการทํางานรวมกันที่จัดขึ้นเปนระยะ ๆ   ใหแกผูทํางานทั้งที่อยูในกรุงเทพ   และ
จังหวัดตาง  ๆ  ทั้งนี้จะมีการดําเนินการชวยเหลือทั้งทางดานกฎหมายและการบําบัดรักษา  โดยเด็ก
ที่ถูกทรมานหรือทารุณกรรมจะถูกสงเขารับการรักษาโดยแพทย  และหากเด็กไดรับการกระทบ
กระเทือนทางดานจิตใจ  ก็จะมีจิตแพทยใหการบําบัดรักษา   โดยมีสถานสงเคราะหหรือบานพักฉุก
เฉินที่หนวยงานตาง ๆ  จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสถานที่ใหการดูแลรักษาและบําบัดฟนฟูจิตใจเด็กดังกลาว 
รวมทั้งการประสานกับครอบครัวเพื่อสงเด็กกลับคืน  เมื่อเด็กมีสภาพรางกายและจิตใจที่พรอมแลว 

 รัฐจัดทําสื่อเพื่อรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี    ไดแก  การจัดทําแผนพับ
เพื่อใหขอมูลแกประชาชนถึงวิธีการแกไขปญหา   การจัดทําหนังสือเร่ืองการพัฒนาสถาบันครอบ
ครัว   ซ่ึงใหความรูในเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับการสรางความมั่นคงในครอบครัว    รวมไปถึงเรื่องการ
แกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวดวย 

 จากการสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนไทย พ.ศ. 2539-2540 ในสวนที่
เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัวนั้น    พบวา  เด็กอายุ 6-12  ป  เคยประสบเหตุการณความ
รุนแรงในครอบครัวรอยละ 10.5   เด็กเคยถูกทํารายรางกายอยางรุนแรงจากคนในครอบครัว  
รอยละ 6.6   และถูกลวงเกินทางเพศจากบุคคลในครอบครัวรอยละ 0.2    ขอมูลดังกลาวเปนตัว
เลขที่สะทอนความรุนแรงของปญหาสังคมที่เกิดจากปญหาภายในครอบครัว   

 รัฐไดใหความสําคัญแกการบําบัดและการฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดและอยู
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ในปที่ผานมา  มีเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ฯ ไดรับ
การฝกอาชีพจํานวน 3,579  ราย  และไดเปดอบรมฝกทักษะอาชีพตาง ๆ ใหแกเด็ก  2,615  
ราย   นอกจากทักษะทางอาชีพแลวยังไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ฯ  โดยจัดอบรมคุณธรรม  จริยธรรมทั้งศาสนาพุทธ อิสลามและ
สงเสริมสุขภาพพลานามัยและสุขภาพจิตใหแกเด็กและเยาวชน 1,537  คน  สําหรับการฝกอบรม
ใหแกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ  ในภาควิชาสามัญก็ไดดําเนินการควบคูไปกับการฝกอบรมภาค
วิชาชีพ  สามารถดําเนินการฝกอบรมใหแกเด็กและเยาวชนได 7,629  คน  

ค.การใหการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเลี้ยงดู   
 ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  มาตรา 53  บัญญัติวาเด็กและเยาว

ชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการศึกษาอบรมจากรัฐ     คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสในคณะ
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กรรมการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ   จึงไดจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส  โดยมีขอบเขตมากกวาเฉพาะเด็กท่ีไมมีผูเล้ียงดูหรือถูกทอดทิ้ง
เทานั้น 

 การใหการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส  รัฐไดจัดการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาส
ประเภทตาง ๆ  ใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนราชประ
ชานุเคราะห  รวม  41  โรง  และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติจํานวน  129,402  คน  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหมีปญหาไมสามารถขยายการจัดตั้งโรง
เรียนใหครบทุกจังหวัดตามแผนที่วางไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  (ผลงานนโยบายรัฐ
บาล) โดยมากกวารอยละเกาสิบของเด็กเขาเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาได  แตมีปญหาการ
ตกหลนของเด็กที่ไมสามารถจบการศึกษาได 

 เด็กดอยโอกาส  ซ่ึงเปนผูเขารับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  โดยรัฐจัด
หาที่พักอาหาร วัสดุ อุปกรณและเครื่องใชตาง ๆ ที่จําเปนใหแกผูเรียน ผูเรียนประเภทประจํา  ระดับ
ประถมศึกษาใหการอุดหนุนสูงกวาผูเรียนปกติ คือ  12,600 บาทตอคนตอป มัธยมศึกษาตอนตน 
13,100 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 บาท สวนผูเรียนประเภทไป – กลับ ระดับ
ประถมศึกษาไดรับอุดหนุน 4,140 บาทตอคนตอป มัธยมศึกษาตอนตน 4,220 บาท มัธยม
ศึกษาตอนปลาย 5,120 บาท  

 ดานบริการเลี้ยงดูเด็ก ดําเนินการจัดตั้งและสงเสริมใหหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนและชุมชนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อแบง
เบาภาระของบิดามารดาที่ตองทํางานและพัฒนาความพรอมของเด็กดวย   เชน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนดอยโอกาส  ศูนยสงเคราะหเด็กที่พอแมยากจน   ศูนย
สงเคราะหเด็กในแหลงกอสราง  สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันในสถานที่ทํางาน  สําหรับชุมชนใน
ชนบทไดรวมกันจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อดูแลเด็กอายุ 3-6 ป ในชุมชน  โดยในป 2542 มี
จํานวนศูนย 7,580 ศูนย  และจํานวนเด็กที่ไดรับบริการ 354,081 คน   ทั้งนี้ศูนยบางแหงได
รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม  และคาใชจายตาง ๆ ของเด็ก    ตลอดจนการสงเสริม
อาชีพแกครอบครัวจากมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย  โดยในป 2542   
มี เด็กที่ ได รับการสนับสนุน   จํานวน  21,163 คน    สวนสถานสงเคราะห เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  มี 10 แหง  ดูแลเด็ก 752 คน  ในสวนภูมิภาค มี 32 แหง  ดูแลเด็ก จํานวน 
3,779 คน 

6.3.2.3 สถานการณเด็กกลุมตาง ๆ     
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 ในปจจุบันเด็กจํานวนมากถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว  ไรการเหลียวแลรวมทั้งถูกทารุณ
กรรมตาง ๆ  ขาดการคุมครอง  ไมวาโดยกฎหมายหรือจากการปฏิบัติโดยรัฐและเอกชนทําใหตองเปนเด็กเรรอน  
เด็กกําพรา  เด็กท่ีเสี่ยงตอการกระทําผิด  เด็กท่ีอยูในสภาพยากลําบาก ฯลฯ  

 สภาพปญหาที่เก่ียวของกับเด็กในดานความรุนแรงและการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ซึ่งเปน
เด็กท่ีประสบปญหาตาง ๆ หรือตกอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม  มีชีวิตความเปนอยูดอยกวาเด็กปกติท่ัวไป   
จําเปนตองไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษเพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น มีเด็กหลายประเภท   อาทิ  เด็กถูกบังคับ
ใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก   เด็กเรรอน  เด็กท่ีอยูในธุรกิจบริการทางเพศ  เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง  เด็กท่ีถูกทําราย
ทารุณ  เด็กยากจน (มากเปนพิเศษ)  เด็กชน กลุมนอย  เด็กมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  เด็กท่ีไดรับผลกระทบจาก
โรคเอดสหรือโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจ   เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  (คณะ
อนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ)   

 ก.แรงงานเด็ก 
 แรงงานเด็กที่มีอายุ 13-14  ป มีจํานวน 280,000  คน และจากการสํารวจของสํานัก

งานสถิติแหงชาติ รอบท่ี 1 พ.ศ.2542  ลดลงเหลือ 159,600 คน จากการตรวจแรงงานเด็กในป พ.ศ.
2542 พบวา   สถานประกอบการที่ผานการตรวจทั่วประเทศ     จํานวน   44,462    แหง   พบสถาน
ประกอบการที่มีการใชแรงงานเด็ก    จํานวน  1,335   แหง    หรือรอยละ  3.00    ของสถาน
ประกอบการที่ผานการตรวจแรงงานทั้งหมด  รัฐเตรียมความพรอมใหเด็กกอนเขาสูตลาดแรงงาน  
ในป 2545  มีการฝกอาชีพและฝกฝมือแรงงานใหม  ใหแกเด็กที่ยังไมเคยทํางานใหมีทักษะฝมือ
ขั้นพื้นฐาน พรอมที่จะทํางานกับภาคการผลิตในตลาดแรงงานจํานวน   24,368  คน และแรงงาน
เด็กในสถานประกอบกิจการไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวน 6,143 คน  นอกจากการเตรียม
ความพรอมโดยการฝกอาชีพใหแกเด็กแลว  ยังไดรณรงคเผยแพรความรูในการปองกันและแกไข
ปญหาแรงงานเด็กใหแกประชาชนจํานวน 502,761  คน  (ผลงานนโยบายรัฐบาล) 

ข.เด็กถูกทํารายทารุณ   
 ไดแกเด็กถูกทารุณทางรางกาย  จิตใจและทางเพศ  ตลอดจนถูกใชแรงงานเด็กอยางไมเปน

ธรรม  รวมทั้งการใชเด็กกระทําความผิด ท้ังนี้เด็กถูกระทําทารุณโดยบุคคลใกลชิดคือบิดา  มารดา ผูปกครอง  นาย
จางหรือครู จากจํานวนเด็กท่ีไดรับการชวยเหลือท่ีผานมาไมเกินปละ 100  คน   เด็กกลุมดังกลาวคาดวามีจํานวน
มากกวาตัวเลขท่ีปรากฎจากกลุมผูใหบริการ ท้ังนี้ พบวาศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  ไดแสดงตัวเลขในป  2541  วาเด็กถูก
ลอลวงทางเพศ  88  ราย ถูกทําราย 33  ราย  โสเภณีเด็ก  7  ราย  แรงงานเด็ก  4  ราย (สยช.แผนแกไขปญหาเด็กใน
ภาวะยากลําบาก)  

ค.การทํารายรางกาย   
 มีลักษณะที่ทํารายรางกายทั้งที่เจตนาและไมเจตนา   การลงโทษเพราะเด็กกระทําผิด เปนการ

สั่งสอนตามสมควรเชนนี้ไมเปนการทํารายรางกายกัน  แตหากเปนการลงโทษเพราะเหตุผลอ่ืน  เชน  พอกลับบาน
ดวยอารมณหงุดหงิดคางมาจากที่ทํางาน  แลวทุบตีลูก  เปนการทํารายรางกาย 

ง.การทํารายจิตใจ   



 253

 เปนการถูกกระทําใหกระทบจิตใจ  ซึ่งไมสามารถชี้ชัดจากการกระทําไดโดยตรง  เพราะไมมี
พยานหลักฐานปรากฎใหเห็นเหมือนเชนกรณีทํารายรางกาย  ประเทศไทยยังไมมีเกณฑท่ีจะวินิจฉัย  แตตาง
ประเทศจะทําเกณฑวินิจฉัยไวโดยดูจากอาการทางจิต ซึ่งตองใชนักวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก 

จ.การละเมิดทางเพศ   
 เมื่อเด็กถูกละเมิดแลวไมกลาพูดหรืออธิบายสิ่งที่เกิดกับตนใหผูอื่นรับฟง  โดยผูกระทํามักเปน

ผูใกลชิดหรือดูแล  ทําใหเกรงวาบุคคลนั้นจะตองรับโทษ  การติดตามคนหาขอเท็จจริงจึงเปนไปไดยาก   ปจจุบัน
จํานวนเด็กที่เปนเหยื่อทางเพศในประเทศไทยยังหาขอสรุปที่แนนอนไมได  เนื่องจากการคาดประมาณของบุคคล
แตละหนวยงานยังแตกตางกัน      โดยป พ.ศ.2538 กระทรวงสาธารณสุขคาดประมาณไววามีจํานวน 16,276 คน      
กรมประชาสงเคราะหคาดประมาณไว 20,000 คน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ   
คาดประมาณไว 30,000-40,000 คน   

ฉ.เด็กเรรอนและเด็กถูกทอดทิ้ง   
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 5  เร่ือง ครอบครัว  ระบุวา บิดามารดาจะตอง

อุปการะเล้ียงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตร  และเปนสิทธิของบิดามารดาในฐานะผูใชอํานาจปกครองผู
เยาว           แตก็ยังมีเด็กปราศจากครอบครัวและที่พักพิงถาวร ในพ.ศ. 2542 มีเด็กอายุตํ่ากวา  15  ปลงมาทั้งหมด 
8,111,925 คน  ซึ่งเปนเด็กท่ีไมอยูกับพอแม  1,209,045  คน  หรือคิดเปนรอยละ 14.9  ของจํานวนเด็กท่ีมีอายุตํ่า
กวา  15  ป ท้ังหมด  เปนเด็กกําพรา 37,524  คน และเด็กถูกทอดทิ้ง จํานวน 147,200  คน  หรือคิดเปนรอยละ 0.46 
และรอยละ  1.81  ของจํานวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา  15  ปท้ังหมด  ในขณะที่กรมประชาสงเคราะหรายงานจํานวนท่ี
รับเด็กไวอุปการะ พ.ศ.2542  ไดเพียง  6,097  คน  และสถานสงเคราะหเอกชนที่จดทะเบียนกับกรมประชา
สงเคราะหรายงานจํานวนเด็กท่ีอุปการะไว  119,163  คน (จากสถิติสวัสดิการสังคมและงานประชาสงเคราะห , 
2542)  แสดงใหเห็นวามีเด็กจํานวนถึง 23,488  คน  ท่ีเขาไมถึงบริการหรือถูกละเลยจากหนวยงานของรัฐ  นอก
จากนี้ยังพบวาบางรายตองออกมาเรรอน  ขอทานเพื่อการยังชีพ ซึ่งพบวามีเด็กเรรอน  ขอทานที่รางกายปกติ
จํานวน 1,420  คนและเด็กเรรอน ขอทานรางกายพิการจํานวน 182 คน  

 (สยช. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน)  (สยช. , แผนแกไขปญหาเด็กในภาวะยากลําบาก2545-
2549) 

 เด็กในกลุมนี้  รัฐใหความสําคัญกับการสงเคราะหและจัดสวัสดิการตลอดจนการออกกฎหมาย
คุมครองเปนหลัก  โดยมีการจัดบริการรูปแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้นในสถานสงเคราะหเด็กออน  สถานแรกรับ  สถานคุม
ครองสวัสดิภาพ  ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพ  บานพักเด็กและครอบครัว  สถานสงเคราะหคนพิการ  การจัด
หนวยแพทยเคล่ือนที่  ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษใหกับเด็กกลุมนี้  ในขณะที่องคกรเอกชนไดจัดบริการดาน
การคุมครอง  ฟนฟู  บําบัด และพัฒนา  ตลอดจนบานพักฉุกเฉิน ฯลฯ  (สยช. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน) 

ช.เด็กท่ีเปนผูกระทําผิดหรือเด็กในกระบวนการยุติธรรม 
 ในสวนศาลที่พิจารณา  ศาลที่พิจารณาคดีเก่ียวกับเด็กไมเพียงพอ  ไมครอบคลุมทุกจังหวัด  จึง

มีความแตกตางระหวางเด็กท่ีอยูนอกเขตอํานาจศาลคดีเด็กจะถูกขังรวมกับผูใหญ  และถูกกระบวนการที่ทําไว
สําหรับผูใหญลงโทษ  ในขณะที่เด็กท่ีอยูในอํานาจศาลเด็ก  จะไดรับการปฏิบัติตามกระบวนการของศาลเด็ก 
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 สถิติเกี่ยวกับการกักขัง  หนวงเหนี่ยว  และจําคุกนั้น    เนื่องจากการจัดตั้งศาลเยาว
ชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงมีเด็ก
และเยาวชนจํานวนหนึ่งที่ตองถูกควบคุมไวในเรือนจําทั้งในระหวางดําเนินคดีและตองคําพิพากษา  
ในชวงป 2538-2541 จํานวนรวม 234 คน  
 

6.3.3.รางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ....   
 
รางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน พ.ศ…. (ช่ือพระราชบัญญัติดัง

กลาวอาจมีการปรับเปลี่ยน)  เกิดจากความรวมมือระหวางสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทยกับ
สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน และคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ ของสภา
ผูแทนราษฎร โดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรางกฎหมายสวัสดิการเด็กและไดจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย และขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ๆ ทั้งในระดับอนุกรรมการ ระดับ
ผูเชี่ยวชาญไดรวบรวมขอคิดเห็นตาง ๆ จากการประชุม จัดทํารางพระราชบัญญัติสงเคราะห คุม
ครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ไดจัดทําการประชุมเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2536 เพื่อใหผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรวมกันแสดงความคิดเห็น 
และใหขอเสนอแนะ โดยผานขั้นตอนการคนควาวิจัย  การวิเคราะหขอมูล การพิจารณา การวิจารณ
ขอมูลตาง ๆ โดยผูปฏิบัติงานโดยตรงทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ฝายนิติบัญญัติ เด็กและเยาวชน ตลอด
จนสาธารณชนทั่วไป เพื่อใหการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีความเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคสําคัญมุงใหการพัฒนา สงเคราะห ฟนฟู และคุม
ครองสวัสดิภาพดวยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการ
พัฒนารอบดานในทางที่เหมาะสมตามวัย และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง
ชาติกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเพื่อที่จะไดพิจารณาผลักดินใหเกิดผลสําเร็จเปนกฎหมายเพื่อบังคับ
ใชตอไป ( ตอพงษพงษเสรี  2540 )  

รางพระราชบัญญัติคุมครอง  ฯ  ผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว    และในขั้นตอน
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร  รางกฎหมายดังกลาว  ไดมีการผลักดันเปน 10  ปกวาแลว ไมได
เพิ่งมีขึ้นเมื่อมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา  53 รางดังกลาวจะเปน
การเปลี่ยนแนวคิดใหมวาสังคมเปนอันตรายตอเด็ก  ไมใชเด็กเปนอันตรายตอสังคม เพราะฉะนั้น
เด็กจะตองไดรับการคุมครองปกปองเพื่อใหพนจากอันตรายและเด็กคนไหนที่เปนเหยื่อก็จะตองได
รับการฟนฟูแลวก็พัฒนาใหกลับคืนสูสังคมไดดวย (ศูนยสิทธิเด็กเอเซียเน็ท 2542)   รางพระราช
บัญญัติคุมครองสวัสดิภาพเด็ก   รางกฎหมายนี้จะวางกลไกใหภาคเอกชน โดยเฉพาะนักสังคม
สงเคราะห   นักจิตวิทยาเขาชวยเหลือภาครัฐ   โดยมีเปาหมายคือการชวยเหลือเด็ก  
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รางกฎหมายฉบับนี้มีขอโตแยงที่สําคัญคือกองทุน   สํานักงบประมาณ  กระทรวงการ
คลัง  กังวลวาประเทศไทยมีกองทุนมาก    ส้ินเปลืองงบประมาณ    ใครจะใชกองทุน   ใชอยางไร  
ตรวจสอบอยางไร     แตภาคเอกชนเห็นวาการทํางานกับเด็กตองมีเงินกองทุนชวยเหลือ  จึงเจรจา
กันไดขอสรุปเบื้องตนวา  จะใชเงินเริ่มตนจากรัฐบาลไมมาก  เพื่อใหรัฐบาลมีสวนรวมตั้งกองทุน   
(ศูนยสิทธิเด็กเอเซียเน็ท 2542 ) “ใหรัฐบาลใหทุนประเดิม” คือรัฐบาลจะใหเทาไหรก็ได   นอกจาก
นี้  ประเด็นกองทุน  มีการเสนอจากภาครัฐใหรวมกองทุนดานคนชราและเด็กเขาไวดวยกัน   แตก็มี
ขอโตแยงกันวาเปนงานคนละดาน 

ประเด็นโตแยงอื่น ๆ อาทิ   องคประกอบของคณะกรรมการวาสัดสวนระหวางรัฐ เอก
ชน และชุมชนจะเปนอยางไร    อํานาจที่จะแตงตั้งหนวยงานเขาไปใหการชวยเหลือฉุกเฉินกรณีที่
เด็ก เยาวชนและครอบครัวถูกทําราย ใชอํานาจไดมากนอยเพียงใด   เขาไปในบานประชาชนเวลาใด    
 
 
 

6.3.4.ประเมินและปญหาสิทธิเด็ก  เยาวชนและครอบครัวตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540    

 
 6.3.4.1 ประเมินสิทธิเด็ก  เยาวชนและบุคลในรอบครัว ตามเจตนารมณของรัฐ

ธรรมนูญ  
 
 จากการคาดการณ   กลุมเด็กและเยาวชนในอนาคตมีแนวโนมจะลดลงอยางตอ

เนื่อง  แตกลุมเด็กและเยาวชนก็ยังเปนกลุมที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด 
 งบประมาณ       จากขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

พบวา  รัฐบาลไทยยังคงใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน   โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของเดก็  
คือ  ไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนรอยละ  19.09  ของงบประมาณ
ทั้งหมดในป  พ.ศ. 2542  ซ่ึงรัฐไดใหความสําคัญกับการบริหารเพื่อพัฒนา  สติปญญา  ความรู  
และความสามารถในอัตราสูงสุด   โดยเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา      การบริการการศึกษา
ใหครอบคลุมกับเด็กทุกกลุม   พ.ศ. 2543 รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนจํานวน  168,770.8  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  20  ของงบประมาณแผนดิน  การจัดสรรงบ
ประมาณสะทอนใหเห็นวา ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งประกอบดวยนักการเมือง  ผู
บริหารหนวยงานและผูปฏิบัติงานไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางจริง
จัง  ดวยการจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการเทียบเทาขอตกลง  World  Summit  for  
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Social  Development  (สยช. นโยบายเยาวชนแหงชาติ) ซ่ึงจะเห็นไดวาถึงแมวาประเทศ
ไทยจะประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ  แตรัฐบาลก็ไมไดตัดงบประมาณในดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหไดรับประโยชนสูงสุดและไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแตละคน แตก็ยังมี
ปญหาที่งบประมาณไมถึงเด็กจริง ๆ อีกมาก   

 สิทธิเด็กภายหลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  
บังคับใชดีขึ้น การบัญญัติสิทธิเด็กในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540   เปน
แมบทใหทุกภาคสวนของสังคมตองปฏิบัติตาม   และไมมีการตั้งคําถามหรือขอสงสัยมากเหมือนใน
อดีตในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก  มีหลายหนวยงานชวยเรื่องเด็กมากขึ้น  มีกฎหมายหลาย
ฉบับที่ปรับปรุงแกไขเสร็จแลว  รวมถึงกําลังอยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกเด็ก  ไมวาจะเปน  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542   
ประกาศคณะปฏิวัติ  ฯลฯ   

 การออกกฎหมายบัญญัติที่กําหนดไวในมาตรา  53  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทยพุทธศักราช 2540  ผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  จะใชระยะเวลาในการพิจารณาอีก
พอสมควร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540ไมไดกําหนดเวลาไววาตองออก
ภายในเมื่อใด  ไมเหมือนบางมาตรา ในบทเฉพาะกาลจะระบุไววาตองออกภายในระยะเวลาที่
กําหนด  ถามีกฎหมายแลวก็ตองชวยกันตรวจสอบวามีปญหาการบังคับใชไดตามเจตนารมยหรือไม   
ที่สําคัญคือจะเนนกฎหมายฉบับเดียวไมได  กฎหมายฉบับเดียวไมสามารถแกปญหาไดหมด ปญหา
หลากหลายมากดังนั้นตองแกกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กอีกหลายฉบับ   

 การเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล  แมนวารัฐรวมถึงสถานสงเคราะหเอกชน
ที่จดทะเบียนกับกรมประชาสงเคราะห   จะใหการสงเคราะหเล้ียงดูเด็กไดมากขึ้น  แตก็ยังมีเด็กอีก
นับ  หมื่นคนที่เขาไมถึงบริการหรือถูกละเลยจากหนวยงานของรัฐ   

 เด็กกําพราถูกทอดทิ้งไดรับการเลี้ยงดูเปนลูกบุญธรรมมากขึ้น  เด็กพิการมีโอกาส
เขารับการศึกษาและเริ่มจัดอุปกรณเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวันมาก
ขึ้น     เด็กเรรอนไดเรียนหนังสือเพิ่มขึ้น  ที่สําคัญมากคือหนวยงานรัฐ  อาทิ  กรมประชาสงเคราะห
มีนโยบายที่จะใหเด็กไดอยูกับครอบครัวแทจริงของตนเองมากที่สุด  เพื่อจะไดรับความรับความอบ
อุนจากครอบครัว  รวมถึง การใหชุมชนเขามาดูแลเด็ก เชน การใหสมาชิกนิคมสรางตนเองนําเด็ก
ในสถานสงเคราะหไปดูแลตามโครงการพัฒนาเยาวชนสูชีวิตใหม 
 

6.3.4.2 ปญหาสิทธิเด็ก  เยาวชนและครอบครัว      
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 แมวาการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก  เยาวชนและครอบครัวจะดีขึ้นตามลําดับ  
แตปญหาที่ยังประสบก็ยังคงมีอยู ดังนี้   

 1.การปฏิบัติตามกฎหมาย เจาหนาที่ผูรักษากฎหมายยังไมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ 
และมองวาเปนเรื่องยุงยาก  เปนเรื่องภายในครอบครัว ฯลฯ  รวมถึงกระบวนการบังคับใชกฎหมาย
และกฎระเบียบเหลานั้นยังมีขอจํากัดอยูพอสมควร  ทําใหเด็กและเยาวชนบางกลุมยังไมไดรับการ
ปฏิบัติอยางเหมาะสม 

 2.ทัศนคติของประชาชน  ภาคประชาชนไมคอยใหความสําคัญดานเด็ก เมื่อเทียบ
กับเรื่องอื่น เชนเรื่องยาเสพติด   และวัฒนธรรมอํานาจนิยมยังคงฝงรากลึกในสังคมไทย  โดยคิดวา
ความคิดเห็นของผูใหญยอมถูกตอง  ความคิดเห็นของเด็กไมดีเทากับความคิดของผูใหญ  รวมถึงไม
เขาใจ  ขาดความรูสิทธิและนโยบายดานเด็ก  ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางไมทั่วถึงและมีการ
เลือกปฏิบัติตอเด็ก  นอกจากนี้   เจตคติที่ผูชายเห็นวาผูหญิงเปนเครื่องบําบัดทางเพศ  ทําใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนทางเพศจากผูหญิง  และคานิยมในการมีเพศสัมพันธกอนสมรสกอใหเกิดการ
ตั้งครรภนอกสมรส   และเด็กถูกทอดทิ้งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงเจตคติสังคมที่ประณาม  และ
ละเลยการใหความชวยเหลือตอหญิงตั้งครรภนอกสมรส  หญิงที่หยารางจากสามี  และหญิงที่เล้ียง
ลูกแตเพียงลําพัง  เปนแรงกดดันมารดาทําใหมีการปฏิเสธ  และละเมิดสิทธิเด็ก 

 3.กระบวนการยุติธรรม   การสงเด็กที่กระทําความผิดไมรายแรงเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม   โดยนําเด็กเขาไปไวในที่กักขัง เชนบานเมตตา เปนจํานวนมาก   เกิดปญหาการดูแลไมทั่ว
ถึง  และการนําเด็กที่กระทําผิดไมมาก     ไปรวมกับพวกที่กระทําผิดรายแรง  ทําใหเกิดการเลียน
แบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม   เปนการสรางปญหามากขึ้น   

 ปจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวยังไมสามารถเปดไดทั่วทั้งประเทศ     เนื่องจาก
ปญหาในเรื่องงบประมาณ  ทําใหในบางพื้นที่ไมมีศาลเยาวชนและครอบครัว   หรือแผนกคดีเยาว
ชนในศาลจังหวัดตั้งอยู  เด็กและเยาวชนตองถูกพิจารณาคดีรวมกับผูใหญและใชวิธีการแบบเดียว
กับศาลผูใหญ 

 ศาลที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับเด็กไมเพียงพอ  ไมครอบคลุมทุกจังหวัด  รวมถึงงบประมาณที่จัด
สรรใหกับเด็กผูกระทําผิดมีจํานวนนอย   เด็กสวนใหญจึงถูกขังรวมกับผูใหญ   

 4.ครอบครัว   ซึ่งเปนหนวยใกลชิดสงผลกระทบโดยตรงตอเด็กเปนสาเหตุใหเด็กตกอยูใน
ภาวะลําบาก เพราะบิดามารดามิไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทําหนาที่อยางสมบูรณในการเลี้ยงดู  ปกปองและ
แกไขปญหามิใหบุตรตกอยูในภาวะยากลําบาก   ย่ิงกวานั้นผูปกครองกลับเปนผูทําราย  ใชกําลังตอเด็กท้ังทางราง
กายและจิตใจเปนจํานวนมาก   

 สังคมยังไมตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวเทาที่ควร ขาดจิตสํานึกและพลัง
รวมกันที่จะพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาของครอบครัว 
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 5.การจัดการศึกษาเพื่อเด็กผูดอยโอกาส  มีปญหาหลายประการ ดังนี้   
 ขาดการปฏิบัติท่ีชัดเจน  แมจะมีแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนเปนการเฉพาะก็ตาม  แตยังมีการ

แยกสวนกันทํา  
 การจัดการศึกษามีความซ้ําซอนในบางกลุมเปาหมายและบางพื้นที่ในขณะที่ผูดอยโอกาสบาง

กลุมยังไมไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเปนธรรม   
 ขาดแคลนงบประมาณ  บุคลากรและทรัพยากรในการดําเนินงานใหสามารถบรรลุผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  บุคลากรบางสวนยังขาดความรู  ความเขาใจ  ความชํานาญ ฯลฯ 
 การจัดหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนยังไมเหมาะสม  เพราะหลักสูตรและวิธีการเรียนการ

สอนยังยึดวิธีการแบบเกา ๆ ไมเนนใหความสําคัญที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 6.  การทํารายทารุณทั้งทางรางกายและทางเพศ  เกิดขึ้นโดยคนที่ใกลชิด เชนใน

บาน ในโรงเรียน  บิดามารดาทํารายทารุณและฆาเด็ก การทํารายเด็กในครอบครัว นับวันผูที่กระทํา
ตอเด็กจะมีวิธีการที่โหดราย และพิสดารขึ้นเรื่อย ๆ   ผลกระทบจากการทําทารุณกรรมเด็ก  ทําให
เด็กหนีออกจากบานมาใชชีวิตเรรอน  การใชความรุนแรง   ในโรงเรียนก็ยังมีตัวอยางตอเนื่องมาอยู
เสมอ ปจจุบัน ครูไมไดใชไมเรียว แตยังมีการใชกําลังลงโทษนักเรียน  กรณีปญหาเด็กตางชาติ  ทัศ
นคติของเจาหนาที่แรงงานและตํารวจ เห็นวาเปนเด็กตางชาติ  ไมคอยใหความชวยเหลือ  นอกจากนี้
ยังมีปญหาการขาดความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชน  เมื่อพบวามีการละเมิดสิทธิเด็ก จึง
ไมแจงตอผูมีอํานาจดําเนินการทางกฎหมาย 

 7.กฎหมาย   กฎหมายที่ออกมาหลายฉบับลาสมัย  ไมสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เด็ก  เนื่องจากบังคับใชมาเปนเวลานาน   

 8. การเขาถึงบริการของรัฐ  เด็กในภาวะยากลําบาก เชน เด็กในชนบทหางไกล ยัง
ไมสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ  ของรัฐเมื่อเทียบกับเด็กกลุมอื่น  ๆ  ในสังคม  เนื่องจากบริการมีไม
เพียงพอและขาดความหลากหลายสําหรับเด็กบางกลุม 
  9. การใหบริการสงเคราะหเด็กและครอบครัวในปจจุบันไมเพียงพอ   จํานวนเด็ก
และครอบครัวที่ประสบความเดือดรอนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเพิ่มจํานวนมากขึ้น  การใหบริการ
แนะแนวและคําปรึกษา  ยังมีความเปนไปไดนอย  เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเร่ือง
การแนะแนว   และขาดกลไกในการนําผูมีความรูเหลานี้มาทํางานในองคกรของรัฐ 
 

6.3.5. ขอเสนอแนะ 
 
1.รณรงคเพื่อปรับทัศนคติตอเร่ืองสิทธิของเด็ก  โดยใหมีการพิจารณาปญหาจากปญหาของเด็กและ

ความตองการของเด็ก  เคารพในความเปนมนุษยของเด็ก  ท้ังนี้จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีปฏิบัติตอ
เด็กท้ังจากองคกรของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน   และปรับทัศนคติและปลุกจิตสํานึกในเรื่องคุณคาของเด็กให



 259

เกิดขึ้นในครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชนและทุกสังคม  ปรับทัศนคติท้ังของนักการเมือง  ขาราชการ ดวย  โดยยึดเด็ก
เปนศูนยกลางและใชกฎหมายเปนเพียงเคร่ืองมือในการทํางานโดยตองทําใหแตละสวนเขาใจถึงผลกระทบระยะ
ยาว เชนหากเด็กตกเปนเหยื่อ   สภาพจิตใจก็ตองเปลี่ยนแปลงไป อาจจะกลายเปนเด็กท่ีมีปญหาสามารถทําลาย
สังคมในอนาคต ดังนั้น   ตองทําความเขาใจตอครอบครัว  ชุมชนและตอเจาหนาที่  และรัฐบาล โดยจัดอบรมหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับผูท่ีเก่ียวของกับเด็ก อาทิ   ผูพิพากษา  ตํารวจ เพื่ อใหการทํ างานของ
หนวยงานตาง ๆ สงเสริมและคุมครองสิทธิมากขึ้น  รวมถึงรณรงคใหเด็กไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน  4 ประการ
(อนุสัญญาสิทธิเด็ก) เพื่อเปนหลักประกันแกเด็กนับตั้งแตเกิด  ซึ่งสิทธิพื้นฐาน  4  ประการ  ไดแก  1.สิทธิท่ีจะอยู
รอด  2.สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนาและการศึกษา  3.สิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองปองกันจากการถูกเอาเปรียบตาง 
ๆ  4.สิทธิในการมีสวนรวม รวมถึงสิทธิในทางการเมืองดวย  

2.กฎหมาย    ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับเด็กในกลุมตาง ๆ เพื่อใหสงเสริมและคุมครอง
สิทธิเด็กอยางมีประสิทธิภาพ  อาทิ  แกไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อไมใหมีการลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุก
ตลอดชีวิตเด็กอายุตํ่ากวา  18  ป   รวมถึงออกกฎหมายลงโทษแกผูทําการใด ๆ อันเปนการลวงละเมิดและเปน
สาเหตุใหเด็กตกอยูในภาวะยากลําบาก  ปรับกระบวนการผานหรือกล่ันกรองกฎหมายที่ลาชา  ใหทันกับปญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อมิใหเด็กตกเปนเหยื่อของกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนั้นตองทําใหการบังคับใชกฎหมายดาน
เด็กเปนจริงในทางปฏิบัติ    เพื่อใหเด็กทุกกลุมในสังคมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  และคํานึงถึงผล
ประโยชนสูงสุดของเด็กมากที่สุด 

3. กระบวนการยุติธรรม   
- ควรเพิ่มงบประมาณดานเด็ก  เพื่อจัดตั้งและปรับปรุงสถานพินิจและศาลเยาวชนและครอบครัวใหมี

อยางเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่     
-เพิ่มศาลคดีเยาวชนและครอบครัว   ใหขยายครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดหรืออยางนอยใหทั่ว

ทุกภูมิภาค  ควรเรงดําเนินการใหพื้นที่ที่ไมมีศาลเยาวชนและครอบครัว หรือศาลจังหวัดที่ไมมี
แผนกเยาวชนและครอบครัวใหนําวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน     ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.2534  ไปใชในศาลจังหวัด     เพื่อให
เด็กในพื้นที่นอกเขตอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว ไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเทา
เทียมกัน 

-เรงรัดการแกไขกฎหมายหามมิใหลงโทษประหารชีวิตเด็กเพื่อใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว 
-ในคดีที่เด็กกระทําผิดในครั้งแรกและเปนคดีเล็กนอยไมควรตองนําเด็กขึ้นสูศาล    
4.งบประมาณ รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ  เงินอุดหนุนหรือสงเสริมใหมี "กองทุนการศึกษาสําหรับ

เด็กดอยโอกาส" เพื่อสงเสริม  สนับสนุนใหแกหนวยงานภาครัฐ หรือองคการภาคเอกชนเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษา  และใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสอยางเพียงพอ สะดวก รวดเร็วและมีความคลองตัว  สามารถจัด
บริการทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  พรอมท้ังมีระบบและกระบวนการในการติดตาม กํากับ ดูแลการใชจายงบ
ประมาณที่มีความชัดเจน โปรงใส  การลงทุนจะสงผลใหการปฏิรูปการจัดการศึกษาใหครอบคลุมท่ัวถึงของ
ประชาชนทุกคน ทุกกลุม ในทุกพื้นที่ อันจะนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศใหมีความพรอมตอการ
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พัฒนาสังคมตอไป  นอกจากที่กลาวมา  ควรมีการระดมเงินอุดหนุนจากการบริจาคของผูมีจิตศรัทธาทั้งในและ
ตางประเทศเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง ดังที่ไดกลาวมาแลววางบประมาณดานเด็กไดรับจัดสรรมากถึง 20 %  ของงบ
ประมาณแผนดิน  แตก็ยังมีปญหางบประมาณไมถึงเด็ก  จึงควรมีกระบวนการตรวจสอบ  ติดตามการใชงบ
ประมาณเพื่อใหงบประมาณเกิดประโยชนแกเด็กสูงสุด   

5.การมีสวนรวม  บทบาทภาคราชการจะตองนอยลง  ภาคเอกชน  ภาคชุมชนควรเขามารวมงานดานนี้
มากขึ้น  โดยภาครัฐคอยกํากับดูแล   และควรประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของในการสงเสริม
และคุมครองเด็ก ไดแก กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ สํานักงานสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ   กระทรวง
ศึกษาธิการ ฯ  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติ
ธรรม  ศาลเยาวชนและครอบครัว องคการเอกชน  สถาบันการศึกษา  สื่อมวลชน  ชุมชน ฯลฯ      สงเสริมและ
สนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการเฝาระวังปญหาของเด็ก  สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาเด็ก  และ
สรางจิตสํานึกใหชุมชนมีบทบาทในการรับผิดชอบ  ชวยเหลือ  คุมครอง  บําบัด  ฟนฟูและพัฒนาเด็ก   

6.ครอบครัว  สงเสริมใหเด็กและครอบครัวมีความรูเร่ืองบทบาทหนาที่ของบิดา  มารดา
และผูปกครองในการเลี้ยงดูบุตร  และสงเสริมความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
ที่ดีของคนในครอบครัว ฐานที่สําคัญมากคือครอบครัว   หากไมพรอมอยามีครอบครัว   เพราะอาจ
เกิดการแตกแยกหยารางสูงมาก  หรือหากไมพรอมจะมีลูกก็อยามี  เพราะหากมีแลวไมพรอมจะดูแล  
ก็เปนการทํารายเด็ก  สนับสนุนการสงเคราะหครอบครัวในเรื่องที่พัก  เครื่องนุงหม  อาหาร  และยา
รักษาโรค   เนนสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัวเพื่อไมเกิดปญหาหนี้สิน  การหยาราง  แยกกัน
อยูและการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง  

ความรุนแรงในครอบครัว  การแยกเด็กออกจากผูปกครอง  การแยกเด็กออกจากผูปกครอง
เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก   ไมวาจะโดยถาวรหรือช่ัวคราว  จะไดรับความคุมครองและความชวย
เหลือพิเศษที่จัดใหโดยรัฐ   และการดูแลอาจรวมถึงการจัดใหอยูในความดูแลของสถาบันที่เหมาะ
สมสําหรับการดูแลเด็ก    ถาเกิดเหตุการณรุนแรงในครอบครัว   ตํารวจ ตองเปนกลุมรับผิดชอบ
หลัก และประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงในบานก็ควรมีบทบาทในการรวมกันคุมครองสิทธิเด็ก อาทิ  
การแจงเหตุ   ที่สําคัญ  รัฐควรดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งดานนิติบัญญัติ  บริหาร  สังคมและ
การศึกษาในการคุมครองเด็กจากความรุนแรงทุกประเภท ทั้งทางรางกายและจิตใจ  การทํารายหรือ
การกระทําอันมิชอบ  การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท  การปฏิบัติที่ผิดหรือแสวงประโยชน  
รวมถึงการกระทําอันมิชอบทางเพศขณะอยูในความดูแลของบิดามารดา 

ในกรณีที่มีการทํารายเด็ก ก็ตองมีการเยียวยาเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจผูทําราย  บําบัดเยียวยา
เด็กทั้งทางรางกายและจิตใจ   มีการจัดกิจกรรมคายครอบครัวเพื่อเชื่อมประสาน และเตรียมความ
พรอมระหวางเด็กและครอบครัว  กอนที่เด็กจะกลับคืนสูครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง   เนื่องจากอาจ
จํากัดดวยทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ในกฎหมายเฉพาะควรรองรับอํานาจองคกรจากภาคเอกชน เจา
หนาที่จากมูลนิธิตาง ๆ เชน กรมประชาสงเคราะห  ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  ตลอดจนบุคคลในชุมชนที่
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เด็กอาศัยอยูชวยเขาไปแกปญหา  ในลักษณะที่เปน Community  treatment โดยมีกิจ
กรรมเกี่ยวกับการใหองคกรเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการแกไขฟนฟู  โดยมีองคกรของรฐัเปน 
focal point ทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือ  ใหความสะดวก  และประสานงาน ( ตอพงษ  
พงษเสรี  2540)  

พัฒนาระบบเครือญาติในสังคมเพื่อรวมกันแกปญหาการทอดทิ้งเด็ก  โดยใหการสนับสนุน
ดานการเงินและการชวยเหลือดานตาง ๆ ที่จําเปน  จัดใหญาติหรือสมาชิกที่ดูแลเด็กไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณอยางสม่ําเสมอ      รวมทั้งเด็กในโครงการมีโอกาสพบกันดวย      ภายใตการใหคํา
ปรึกษาของนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา 

7. ฐานขอมูล  จัดทําฐานขอมูลเด็กในระดับจังหวัดและระดับชาติ  และสนับสนุนใหมีการวิจัยและขยาย
ผลเพ่ือการแกปญหาเด็กในภาวะยากลําบาก เพื่อเปนฐานในการกําหนดนโยบาย  แนวทางชวยเหลือ  รวมทั้งความ
หลากหลายของบริการใหเด็กไดมีโอกาสเลือกมากขึ้น 

8.การศึกษา   อาจสอดแทรกสิทธิเด็ก ใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ ต้ังแตเด็ก  ผูใหญ  ผูปกครอง องคกรปก
ครองสวนทองถิ่น  โดยอาจสอดแทรกไวในหลักสูตรการเรียนการสอน  รวมถึง  สงเสริมใหสถานศึกษามีเครือขาย
กับหนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อปองกันและชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงไดทันที 

รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเด็กผูดอยโอกาส  
การจัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาสตองมีรูปแบบและวิธีการที่มีความยืดหยุนเหมาะสมกับสภาพชีวิต

ของเด็กดอยโอกาสแตละประเภทและกลุมเปาหมาย (คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส นโยบาย
และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส)  รูปแบบแรก การจัดการศึกษาในระบบ   มีท้ังที่มุงจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  12 ป ตามระบบเชนเดียวกับสถานศึกษาทั่วไป   รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะหหรือโรงเรียน
เฉพาะสําหรับผูดอยโอกาส  รูปแบบที่สองการจัดการศึกษานอกระบบ  ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาสามัญ   การจัดหลักสูตรวิชาอาชีพเพื่อผูดอยโอกาส   และการจัดหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานสําหรับผูดอยโอกาส    รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ประกอบดวย  การจัดบาน
ฉุกเฉินเพื่อผูดอยโอกาส   การจัดครูเดินสอน   การจัดครูขางถนน   การจัดการศึกษาทางเลือก   และการจัดการ
ศึกษาเชิงบําบัด 

9.เรงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน  เพื่อทํางาน
รวมกันในการดําเนินงานตาง  ๆ เพื่อใหเด็กทุกกลุมในประเทศไทยไดรับผลประโยชนสูงสุด  อาทิ  
จัดเวทีใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้นตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับ
ชาติและนานาชาติ  ควรประสานความรวมมือจัดตั้งเครือขายในชุมชนตาง ๆ  เพื่อใหการ ชวยเหลือ
เด็กที่ถูกกระทําทารุณโหดราย อยางมีระบบและกวางขวางมากขึ้นในทุกชุมชน 

10.สนับสนุนใหจัดตั้งหนวยงานดานการใหคําปรึกษาแกครอบครัวใหมีอยางเพียงพอและ
กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเนนเรื่องคุณภาพและความสะดวกในการเขารับบริการ 
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ขอเสนอแนะการจัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาส  มีดังตอไปนี้   
1.มีนโยบายและแผนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาสที่มีความชัดเจน  รวมท้ังมียุทธศาสตรและแนว

ทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผูดอยโอกาสในแตละกลุมเปาหมาย 
2.รัฐตองมีมาตรการเชิงรุก   ในการชวยเหลือผูดอยโอกาสเปนพิเศษเพื่อใหผูดอยโอกาสสามารถเขาถึง

บริการทางการศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพ  
3.มีฐานขอมูลดานการจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส  โดยใหหนวยงานทุกหนวยงานที่เปนหนวยงาน

ของรัฐและหนวยงานเอกชน  มีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบและสามารถใหบริการขอมูลได
อยางกวางขวาง 

4.ปรับปรุงกฎ  ระเบียบ และขอบังคับที่เปนอุปสรรคตอการเขารับบริการทางการศึกษาของผูดอยโอกาส 
5.ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง   หนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส  ตองจัดใหมี

หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่สามารถสนองความตองการในการดํารงชีวิต  และการพัฒนาความเปนอยูของ
ผูดอยโอกาสโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดกระบวนการเรียนรู 

6.การประสานความรวมมือ   หนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาเพื่อ
ผูดอยโอกาส   ตองเปดโอกาสใหสังคม ท้ังที่เปนหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน  ครอบครัว ชุมชนและทอง
ถิ่นตลอดทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีบทบาทและใหความรวมมือในการจัดการศึกษาเพื่อผูดอย
โอกาส  ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาไดอยางเต็มท่ี 

7.การรับผูดอยโอกาสอยางยืดหยุน    การจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสตองมีระบบและกระบวนการ  ใน
การรับผูดอยโอกาสเขาเรียนที่มีความยืดหยุน  เหมาะสม  และใหผูดอยโอกาสสามารถเขารับการศึกษาไดโดยไมมี
ขอผูกพันหรือเง่ือนไขที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของผูดอยโอกาส 

8.การชวยเหลือองคกรเอกชน   ตองจัดใหมีระบบการใหการสนับสนุนและการใหความชวยเหลือองคกร
ภาคเอกชนที่ทําหนาที่จัดการศึกษาแกผูดอยโอกาส ท้ังในดานงบประมาณ  ดานวิชาการ สื่อ  เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  สวัสดิการ  การพัฒนาบุคลากร  ตลอดถึงการลดอุปสรรคที่เปนกฎ  ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ตอการ
ดําเนินงานขององคกรเอกชน 

9.การประสานงาน  การจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสตองจัดใหมีระบบและกระบวนการในการประสาน
งานและการสรางเครือขายระหวางองคกรภาครัฐกับองคกรภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศอยางจริงจัง
และตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดกระบวนการในการประสานความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษาใหแกผูดอยโอกาสไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  รวมถึงขยายการดําเนินงานในลักษณะสหวิชาชีพในการเขามาชวยเหลือเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิให
ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

10.จัดระบบปองกันการออกกลางคัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตน  โดยแสวงหาแนวทางในการใหการสนับสนุน  ชวยเหลือผูเรียนโดยวิธีตาง ๆ อาทิ  การใหทุนการศึกษา  
การฝกอาชีพหารายไดระหวางเรียน  การจัดที่พักในโรงเรียน  การบริการอาหาร ฯลฯ  

11.รณรงค ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจและปรับเปลี่ยนคานิยมท่ีสงเสริมธุรกิจทางเพศ  และ
การสรางปญหาที่นําไปสูการใชความรุนแรงตอเด็กและสตรี  โดยอาศัยระบบสื่อมวลชนและมีการสอดแทรกไวใน
การเรียนการสอนทุกระดับ  รวมถึงสงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขและใหมีทัศนคติวาปญหา
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ของเด็กเปนปญหาของชุมชนและครอบครัว   ประกอบกับควรมีการเผยแพรอนุสัญญาใหกวางขวางมากขึ้น รวม
ท้ังมีการติดตามประเมินผล  วัดความรูความเขาใจและความตระหนักในเรื่องนี้กับกลุมตาง ๆ ท่ีไดเผยแพรไปแลว
ดวย(คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
ขอเสนอแนะดานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540      
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  มาตรา  53   ครอบคลุมการ

สงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก  เยาวชนและบุคคลในครอบครัวพอสมควร   แมวาเปนการเนนสิทธิ
ในดานการสงเคราะห  แตขาดมิติในดานการมีสวนรวมและการพัฒนา และมาตราดังกลาวเนน
เฉพาะเด็กที่ไมมีผูดูแล   มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาจากรัฐ  แตไมเนนถึงเด็กที่มีผูดูแล   
แตผูปกครองไมสามารถเลี้ยงดูได   อยางไรก็ตามในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540  มาตราอื่นก็มีการบัญญัติถึงเรื่องการมีสวนรวมและการพัฒนาไวอยูแลว อาทิ  มาตรา  80 
วรรคแรก  ของรัฐธรรมนูญ  มีแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมถึงการเสริมสรางความเขม
แข็งของครอบครัวดวย (หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ)   นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญอีกหลาย
มาตราไมไดเปนเรื่องเด็กโดยตรง  แตก็เปนการพัฒนาเด็ก   อาทิ  การศึกษาไดบัญญัติไวในมาตรา  
43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540    

การจะเพิ่มมิติที่กลาวมาก็อาจนําไปบัญญัติไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือใน
นโยบายและแผนที่เกี่ยวของแทน   ที่สําคัญคือใหรีบออกกฎหมายประกอบตามมาตรา 53 ของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540   และกฎหมายตาง ๆ   และควรผลักใหเกิดมาตร
การรองรับที่หลากหลายในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ   อาทิ  ใหความรูกับเด็กในการใชสันติวีธี  
ทําใหคนมีจิตใจที่ออนโยนข้ึน เชนเรื่องการรณรงคเร่ืองความรุนแรงตอเด็ก หรือการศึกษาที่สอน
คนใหรูจักใชสันติวิธี 

 
ขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติดานเด็กท่ีตองออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช 2540   
1) รางพระราชบัญญัติขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ…. 
-หนาที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่  
บุคคลที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดที่พบเห็นการกระทําดวย

ความรุนแรงในครอบครัว มีหนาที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
การแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคกอน เมื่อไดกระทําโดยสุจริต  ยอมไดรับความคุมครอง และ
ไมกอใหเกิดความรับผิดแกผูแจงทั้งทางแพงและอาญา 
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 ในการสอบปากคําผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองจัด
ใหมีนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงรองขอ อยูรวมใน
ขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษา  ในกรณีจําเปนเรงดวน ซ่ึงมีเหตุอันควรไมอาจรอนักสังคม
สงเคราะห หรือนักจิตวิทยาหรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงรองขอ ใหพนักงานเจาหนาที่
ทําการสอบปากคําไปกอน โดยไมตองมีบุคคลดังกลาวรวมอยูดวย แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอ
บุคคลดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวน 

-มาตรการคุมครองชั่วคราว 
ใหมีมาตรการบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงเปนการชั่วคราวในชั้น

สอบสวน  รวมถึงในชั้นการพิจารณาของศาล  ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม โดย
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว และออกคําสั่งใด ๆ ไดเทาที่จํา
เปน และพอสมควรแกกรณี ซ่ึงรวมถึงการหามผูกระทําความรุนแรงเขาไปในที่พํานักของครอบครัว 
หรือหามเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว   ถาเหตุการณหรือพฤติการณของผูกระทําความรุนแรง
ไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจแกไขเพิ่มเติม หรือเพิกถอนมาตรการหรือวิธีการที่
ศาลกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมอีกก็ได 

-หลักครอบครัวเปนศูนยกลาง 
 การพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัวที่ไมรายแรงนั้น ไมวาการพิจารณาคดีจะ
ไดดําเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงกัน หรือประนีประนอมกัน
ในขอพิพาท โดยคํานึงถึงความสงบสุขและขออยูรวมกันในครอบครัว  เพื่อการนี้ใหศาลคํานึงถึง
หลักการดังตอไปนี้  เพื่อประกอบดุลพินิจดวย คือ  

(1) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชาย
และหญิงที่สมัครใจเขามาอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสไดก็
ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของ
บุตรเปนสําคัญ 

(2) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้น
ตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว 

(3) การคุมครองสิทธิของสมาชิกในครอบครัวที่เปนผูเยาวและสงเสริมสวัสดิภาพของ
สมาชิกในครอบครัวที่เปนผูเยาว 

(4) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาใหปรองดองกันและปรับปรุงความ
สัมพันธระหวางกันเอง และกับบุตร 

ในการพิจารณาพิพากษาความผิด ถาศาลเห็นสมควรอาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัด
รักษา คุมความประพฤติผูกระทําผิด ใหผูกระทําชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข   ทํางานบริการ
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สาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงหรือทําทัณฑบนไวตามวิธีการ
และระยเวลาที่ศาลกําหนดแทนการลงโทษก็ได 
 

2) รางพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ…. 
-องคประกอบคณะกรรมการคุมครองเด็ก คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ   
ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  ประกอบดวย  ตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวของ 

และผูทรงคุณวุฒิจากผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู 
จิตวิทยา กฎหมาย แพทย   โดยจะตองมีผูแทนจากองคกรภาคเอกชนและแตงตั้งจากผูมีประสบ
การณซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในดานสวัสดิการเด็ก   โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของหญิง
และชาย    

-อํานาจหนาที่  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการสงเคราะหคุม

ครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระ

ราชบัญญัตินี้  
(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 
(4) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 48 
(5) วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
(6) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน

ดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจ
เขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 
สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ  หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ 
และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 

(7) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ
การวินิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(8) ประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณ
สุข  

(9) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก 
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ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจังหวัด ประกอบดวย สวนราชการที่เกี่ยวของ  และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย  โดยจะตองมีผูแทนจากองคกรภาคเอกชน และแตงตั้งจาก
ผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็ก กรรมการตองคํานึงถึงการมีสวนรวมทั้งหญิงและชาย   

 คณะกรรมการคุมครองเด็กระดับจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายและมาตราการใน

การสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชน

ที่ปฏิบัติงานดานการศึกษา และสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวม
ทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองส
วัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห คุมครองสวัส
ดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด 
แลวแตกรณี 

(3) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตอเด็ก
โดยมิชอบ 

(4) กําหนดแนวทางสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก 

(5) จัดหาทุนเพื่อสงเคราะห  คุมครองสวัสดิภาพ  และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก 

(6) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการวินิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(7) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
-การปฏิบัติตอเด็ก   ไมวากรณีใดใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมให

มีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
-หนาที่ของบิดา มารดา  และผูปกครอง  บิดามารดา  ผูปกครอง  หรือผูปกครองสวัสดิภาพ 

ตองใหการอุปการะ เล้ียงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสม
ควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถ่ิน  แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ํา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนมิ
ใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 

บิดามารดาหรือผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้ 
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(1)ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่รับจางเลี้ยงเด็ก
หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน 

(2)ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใด ๆ โดยไมจัดใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือใหการเลี้ยง
ดูที่เหมาะสม 

(3)จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนนาจะเกิด
อันตรายแกกายหรือจิตใจของเด็ก 

(4)ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 
(5)ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น  ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม หามมิให ผูใด

กระทําการ ดังตอไปนี้ 
(1) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก 
(2) จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแกเด็กที่อยูใน

ความดูแลของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของเด็ก 
(3) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรแกวัย หรือนา

จะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด 
(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหแกบุคคล

อ่ืนที่มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว 
(5) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไปเปนขอทานเด็กเร

รอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําดวยประการใดอันเปน
การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 

(6) ซ้ือหรือขายเด็ก หรือแลกเปลี่ยนเด็กกับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  
(7) ใชจาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทบการอันอาจเปนอันตรายแกภายหรือจิตใจมี

ผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก 
(8) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือใหกระทําการใด

เพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ของเด็กหรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก 

(9) ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลนการพนัน
สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา 

(10) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการอันมี
ลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อการใด 
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(11) จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุรา บุหร่ี ยาเสพติดใหโทษ หรือของมึนเมาอยางอื่น
แกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทางการแพทย 

ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตาม จะตองใหการ
ชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยมิชักชา   

-  เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไดแก 
(1) เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา 
(2) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
(3) เด็กที่บิดามารดาหรือผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใด ๆ เชน ถูกจํา

คุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือโรค
ประสาท 

(4) เด็กที่บิดามารดาหรือผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสง
ผลกระทบตอพัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

(5) เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ  ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 

(6) เด็กพิการ 
(7) เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก 
(8) เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหถาบิดามารดาหรือผูปกครองรองขอและแสดง

ใหเห็นวาสามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
ส่ังใหเด็กพนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกบิดามารดาหรือผูปกครองรับไปปกครองดูแล
ได แมวายังไมครบกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะหก็ตาม 

-การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคําปรึกษา

และฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับ
ผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

- กองทุน  เปนสิ่งที่สําคัญมาก  มาตรา 53  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธ
ศักราช 2540 2540  วรรคที่ 2  บัญญัติไววาเด็กจะตองไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ 
เพราะเด็กพวกนี้ไมมีคนดูแลจึงจําเปนตองมีกองทุน 
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กองทุนวาดวยการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยอาจจะไดรับงบ
ประมาณจาก  
 1.  ใหรัฐประเดิมตั้งกองทุนดวยเงินจํานวนหนึ่ง 
 2. ที่มากองทุนอาจจะไดมาจากการรับบริจาคจาค  หรือจากแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ
หรือตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ  หรือบุคคลอื่นใด 
 3.ดอกผลของเงินของกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค 

4.รายไดอ่ืน ๆ  
 

6.4.สิทธิผูสูงอายุ 
 

6.4.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
 
มาตรา  54  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  มีสิทธิไดรับความ

ชวยเหลือจากรัฐ  ท้ังนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอภิปรายวา  ในอดีตมีปญหาที่เกิดจากการใหความชวยเหลือ

จากรัฐมากจนเกินไป  ดังที่ปรากฎขึ้นแลวในประเทศนิวซีแลนดและประเทศกลุมสแกนดิเนเวีย  จึง
ตองวางขอจํากัดการชวยเหลือใหเปนไปในกรณีที่จําเปนเทานั้น  ทั้งเปนการคํานึงถึงขีดความ
สามารถของภาครัฐ  เพื่อมิใหรัฐตองรับภาระมากจนเกินความจําเปนอีกดวย 

ที่ประชุมมีมติใหตัดคําวา  “ไมมีผูดูแล”  ออก  และเพิ่มคําวา  “พอแกการดํารงชีพ”    
ไวทายคําวา   “ไมมีรายได” 

ที่ประชุมใหขอมูลวากรมประชาสงเคราะห  ปฏิบัติงานดานนี้อยูแลว   นับตั้งแต พ.ศ. 2540  
โดยสงเคราะหผูที่ไมมีผูดูแลหรือพึ่งตัวเองไมไดและถูกลูกทอดทิ้ง 

มีผูขอถอนญัตติแตฝากเปนขอสังเกตไววา   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534  
กําหนดวาไมวาผูสูงอายุจะมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพหรือไม  จะไดรับการอนุเคราะหจากรัฐ  
การเขียนวา   เฉพาะผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพเปนการจํากัดสิทธิมากเกินไปใน  
การไดรับการชวยเหลือจากรัฐ  ซ่ึงอาจจะไมไดเปนในรูปของเงิน  อาจเปนรูปแบบอื่นก็ได   

(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญวันที่  26  พฤษภาคม , 23  
เมษายน  2540 ,บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ  คร้ังที่  12  วัน
อังคารที่  10  มิถุนายน  2540 ,รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่  17  (เปนกรณี
พิเศษ)   วันเสารที่  12  กรกฎาคม  2540) 
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6.4.2. สถานการณดานสิทธิของผูสูงอายุ 
 

6.4.2.1 ขอมูลผูสูงอายุ 
 

 รายงานการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ 2544 มีขอมูลในดานตาง ๆ ของ
ผูสูงอายุหลายดาน  ไมวาจะเปนโครงสรางประชากร  การศึกษา   แรงงาน   รายได และสวัสดิการ   
ในดานโครงสรางประชากร   ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
สืบเนื่องมาจากในปจจุบันการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การแพทย และการสาธารณ
สุขไดเจริญกาวหนามากขึ้น ในพ.ศ.2543  ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุถึง 5.7 ลานคน จาก
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 62.5 ลานคนคิดเปนรอยละ 9.2 ของประชากรทั้งสิ้นและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณวาอีก 5 ปขางหนาหรือเมื่อส้ินสุด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2549 ผูสูงอายุในประเทศไทยจะสูงถึง
เกือบ 7 ลานคน หรือคิดเปนประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ  ทําใหประเทศไทยจะ
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในอีก  15  ปขางหนา 

 รายงานวิจัยของศศิพัฒน  ฯ   เมื่อพิจารณาสถิติยอนหลัง ณ พ.ศ.2538  ประชา
กรอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวนรอยละ 8.11 ของประชากรทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.19 
ในพ.ศ.2543 และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ 11.36 หรือประมาณ 7.6.ลานคน  ในพ.ศ.2553 
และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ 15.28 หรือประมาณ  11  ลานคน  ใน พ.ศ. 2563 นอกจากนั้น ในกลุม
ประชากรที่เร่ิมเขาสูวัยสูงอายุ คือ ผูมีอายุระหวาง 50 – 59 ปนั้นตางมีอัตราเพิ่มจากรอยละ 8.42 
ในพ.ศ.2542 เปนรอยละ 11.32 ในพ.ศ.2553 และรอยละ 12.89 ในพ.ศ. 2563  ดังสถิติตอไปนี้ 
 
ตารางประมาณการประชากรประเทศไทย 
 
อายุ (ป) 2538 2543 2553 2563 
0-9 10,848,000 

(18.26) 
10,526,000 

(16.87) 
9,791,000 

(14.56) 
9,108,000 

(12.92) 
10-19 11,523,000 

(19.40) 
11,107,000 

(17.80) 
10,429,000 

(15.51) 
9,721,000 

(13.79) 
20-29 11,151,000 

(18.77) 
11,442,000 

(18.34) 
10,985,000 

(16.34) 
10,328,000 

(14.65) 
30-39 9,517,000 

(16.02) 
10,171,000 

(16.30) 
11,112,000 

(16.53) 
10,754,000 

(15.25) 
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40-49 6,833,000 
(11.50) 

8,166,000 
(13.09) 

9,659,000 
(14.37) 

10,731,000 
(15.22) 

50-59 4,713,000 
(7.93) 

5,255,000 
(8.42) 

7,611,000 
(11.32) 

9,091,000 
(12.89) 

60 ปขึ้นไป 4,848,000 
(8.11) 

5,734,000 
(9.19) 

7,637,000 
(11.366) 

10,777,000 
(15.28) 

รวม 59,403,000 
(100) 

62,401,000 
(100) 

67,224,000 
(100) 

70,510,000 
(100) 

อัตราการเพิ่ม 1.18% 0.97% 0.81% 0.47% 
 
ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, วารสารประชากรศึกษา, ปที่ 
6, ฉบับที่ 1,  

 
 ก.ดานการศึกษา    สืบเนื่องมาจากระบบการศึกษาในอดีตที่ยังใหบริการไมทั่วถึง

เชนนี้ในปจจุบัน ผูสูงอายุสวนใหญจึงมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาคือประมาณรอยละ 62.6 
รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาประมาณรอยละ 3.2 ขณะที่เกือบ 1 ใน 4 ของผูสูงอายุทั้งสิ้น
ไมเคยเรียนหนังสือ เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูสูงอายุชายและหญิงจะเห็นไดอยางชัดเจนวาผูสูงอายุ
ชายมีสัดสวนของผูมีการศึกษาสูงกวาหญิงในเกือบทุกระดับการศึกษา ขณะที่ผูสูงอายุหญิงจะมีสัด
สวนที่ไมมีการศึกษาสูงกวา 2 เทาของผูสูงอายุชาย 

 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลมีสัดสวนผูมีการศึกษาในระดับสูงกวาระดับมัธยมศึกษา
ขึ้นไปสูงกวาผูสูงอายุนอกเขตเทศบาล  ขณะที่สัดสวนของผูไมมีการศึกษาและมีการศึกษาต่ํากวา
ประถมศึกษาตอนตนที่อยูนอกเขตเทศบาลจะสูงกวาในเขตเทศบาล  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน
ภาคที่ผูสูงอายุมีการศึกษาระดับประถมศึกษาสูงสุดคือรอยละ 75.6 รองลงมาคือ ภาคกลาง (ไมรวม
กรุงเทพมหานคร) รอยละ 63.8 ภาคใตและภาคเหนือมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 54.9 และ
รอยละ 54.7 ตามลําดับ กรุงเทพมหานครเปนภาคที่มีสัดสวนผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาต่ําที่
สุด คือรอยละ 46.5 แตจะมีสัดสวนของผูสูงอายุที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาสูงกวาภาคอื่นๆ 

 ข.แรงงานของผูสูงอายุ   เมื่อจําแนกสถานภาพแรงงานของผูสูงอายุออกเปน 2 
กลุมคือ กลุมที่อยูในกําลังแรงงานและกลุมที่ไมอยูในกําลังแรงงาน โดยกลุมผูที่อยูในกําลังแรงงาน
ประกอบดวยผูมีงานทํา ผูไมมีงานทําและผูที่รอฤดูกาล สวนกลุมที่ไมอยูในกําลังแรงงานประกอบ
ดวยผูที่ทํางานบาน ชราหรือไมสามารถทํางานได จากขอมูลพบวาเกือบ 2 ใน 3 ของผูสูงอายุทั้งสิ้น
เปนผูไมอยูในกําลังแรงงานคือประมาณ 3.8 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 66.4 ขณะที่มีผูสูงอายุเพียง 
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1.9 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 33.3 มีงานทํา ในกลุมผูสูงอายุที่ไมอยูในกําลังแรงงานพบวา มาก
กวารอยละ 55.0 เปนผูที่ชราหรือ ไมสามารถทํางานได และประมาณรอยละ 9.1 ทํางานบาน 
  ผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีรูปแบบของสถานภาพแรงงาน
ไมแตกตางกัน  เชนเดียวกับผูสูงอายุในภาคตาง ๆ โดยภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)         
ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตพบวา กวารอยละ 60 ของผูสูงอายุเปนผูไมอยูใน
กําลังแรงงานยกเวนกรุงเทพมหานครที่มีสัดสวนของผูไมอยูในกําลังแรงงานสูงสุด (รอยละ 80.7) 
ภาคใตเปนภาคที่มีผูสูงอายุทํางานสูงสุดคือรอยละ 38.1 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
เหนือ ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) และกรุงเทพมหานคร (รอยละ 37.6, 34.1, 31.1 และ 
19.1 ตามลําดับ)  

 ค.รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูสูงอายุ   ผูสูงอายุที่มีงานทําสวนใหญมีรายไดคอนขาง
ต่ํา   คือมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 2,000 บาท (รอยละ 64.6) รองลงมามีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนประมาณ 2,001 - 4,000 บาท (รอยละ 21.9) ผูสูงอายุในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร
มีรูปแบบที่แตกตางไปจากผูสูงอายุที่อยูนอกเขตเทศบาลและภาคอื่น ๆ กลาวคือผูสูงอายุในเขตเทศ
บาลจะมี รายได เฉลี่ ยต อ เดื อนสู งสุ ดประมาณ  2,001 – 4,000 บาท   ขณะที่ ผู สู งอายุ ใน
กรุงเทพมหานครคอนขางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงประมาณ 4,001 – 6,000 บาท (รอยละ 28.9) 
  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสูงอายุชายและหญิงมีความแตกตางกันกลาวคือ ในกลุม
รายไดนอยกวาหรือเทากับ 2,000 – 4,000 บาท พบวาผูสูงอายุหญิงมีสัดสวนสูงกวาผูสูงอายุรวม 
(รอยละ 66.7 และ 23.6 สําหรับผูสูงอายุหญิง และรอยละ 63.4 และ 21.0 สําหรับผูสูงอายุชาย) 
ขณะที่รายไดเฉลี่ยของผูสูงอายุชายในกลุมรายไดตั้งแต 4,001 บาทขึ้นไปมีสัดสวนสูงกวาผูสูงอายุ
หญิงอยางเห็นไดชัด 
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แผนภูมิ รอยละของผูสูงอายุจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน และเพศ พ.ศ.2543 
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  จากจํานวนประชากรผูสูงอายุทั้งสิ้น 5.5 ลานคนมีผูที่ไดรับสวัสดิการคารักษา
พยาบาลประมาณ 4.2 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 77.2 ของผูสูงอายุทั้งหมด ผูสูงอายุที่ไดรับสวัสดิ
การสวนใหญไดรับบัตรสงเคราะหซ่ึงไดแกบัตรผูมีรายไดนอย บัตรผูสูงอายุ บัตรทหารผานศึก ฯลฯ 
ซ่ึงมีรอยละ 52.8 รองลงมาคือสวัสดิการของขาราชการบํานาญรอยละ 11.3 และบัตรประกันสุข
ภาพรอยละ 11.1  

 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีรอยละของผูที่ไดรับสวัสดิการคารักษา
พยาบาลสูงกวาในเขตเทศบาล คือรอยละ 82.4 และ 55.2 ตามลําดับ ซ่ึงสวนมากผูที่อยูนอกเขตเทศ
บาลจะไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลจากบัตรสงเคราะหถึงรอยละ 61.6 รองลงมาจากบัตร
ประกันสุขภาพรอยละ 12.8 ทั้งนี้จากเกณฑของผูมีสิทธิที่จะไดรับมักเปนผูมีรายไดต่ําซึ่งสวนมาก
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล สําหรับผูสูงอายุในเขตเทศบาลสวนมากไดรับจากสวัสดิการขาราชการ
หรือขาราชการบํานาญรอยละ 28.5 และบัตรสงเคราะหรอยละ 16.5 

 สําหรับกรุงเทพมหานครพบวา  รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับสวัสดิการคารักษา
พยาบาลมีสัดสวนตอคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ คือมีเพียงรอยละ 43.8 เทานั้น  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครสามารถพึ่งพาตนเองไดในเรื่องคารักษาพยาบาล ซ่ึงสวน
มากผูสูงอายุที่ไดรับสวัสดิการมักไดจากสวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญรอยละ 29.8 รอง
ลงมาคือบัตรสงเคราะหรอยละ 5.7 

 เมื่อพิจารณาการไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลจําแนกตามภาคตาง ๆ พบวาใน
แตละภาคผูสูงอายุไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลคอนขางสูงคือรอยละ 70 ขึ้นไป โดยผูสูงอายุใน
ภาคเหนือไดรับสวัสดิการสูงสุดคือรอยละ 89.9 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และ
ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) (รอยละ 84.1, 78.0 และ 71.2 ตามลําดับ) ผูสูงอายุในเกือบทุก
ภาคสวนใหญจะไดรับสวัสดิการจากบัตรสงเคราะห โดยภาคเหนือผูสูงอายุไดรับสวัสดิการจาก
บัตรสงเคราะหถึงรอยละ 66.9 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 63.6) และภาคที่ได
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รับสวัสดิการจากบัตรสงเคราะหนอยกวาภาคอื่น ๆ คือภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) เพียง
รอยละ 47.5 

 
6.4.2.2 นโยบาย  แผน กฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ 
 

 กฏหมายที่เก่ียวของกับผูสูงอายุมีท้ังกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ   
ในระดับระหวางประเทศมีกฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับ  อาทิ  อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ   
องคการแรงงานระหวางประเทศไดใหความสนใจในสวัสดิภาพของผูสูงอายุ  โดยไดออกอนุสัญญาจํานวน  2  
ฉบับ (ฉบับที่  35 และ 36)  กําหนดหลักประกันการชราภาพ  โดยจายเงินบํานาญใหกับผูสูงอายุท่ีพนวัยทํางานแลว   
ปฏิญญามาเกาของคณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจและสังคม  ภูมิภาคเอเซียและแปซิฟก  ฯลฯ  

 ในระดับประเทศมีนโยบาย  แผน  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของหลายฉบับ   
 1.ปฏิญญาผูสูงอายุไทยเปนการแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงของประเทศไทยในอันที่จะดําเนิน

มาตรการตาง ๆ  เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ   
 2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 

2542  มีคณะกรรมการทําหนาที่เสนอแนะคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย  แนวทางและการดําเนินงานดาน
การสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุ  เพื่อใหเปนไปอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ตองสงเคราะหผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได  

 3.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2543   กฎหมายประกันสังคมฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหความคุมครองดานสวัสดิการแกผูใชแรงงานในดานตาง ๆ อาทิ  คารักษาพยาบาล  คาชดเชย  กรณีถูกเลิกจาง  
การคลอดบุตร  การประสบอันตราย  การเสียชีวิต  ตลอดจนประโยชนทดทดแทนกรณีชราภาพ  

 4.ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ท่ีบัญญัติวาบุตรมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา 
 5.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  รัฐธรรมนูญไดใหการรับรองหลักการของ

สิทธิมนุษยชนที่วามนุษยทุกคนรวมทั้งผูสูงอายุ   ถือวามีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน (มาตรา 4) 
และการไมใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลหลายประการรวมทั้งดานอายุดวย (มาตรา 30)  รวมถึงมาตรา 
54 ท่ีบัญญัติใหมีการชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดเพียงพอจากรัฐ  โดยเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ขณะนี้ได
มีการยกรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุเพื่ออนุมัติใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ   ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป  
มาตรา  80  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  บัญญัติขอความที่เก่ียวของกับคนพิการไววา   

 "รัฐตองสงเคราะหคนชรา  ผูยากไร  ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได" 

 6.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  8 (พ .ศ.2540-2544) ไดมี
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของคนไทย  โดยกําหนดการพัฒนาประชากรกลุมผูดอยโอกาส 
ซ่ึงมีทั้งเด็กในภาวะยากลําบาก เด็กและสตรี คนพิการและรวมทั้งผูสูงอายุที่ยากจนไมมีญาติหรือผู
เล้ียงดูนอกจากนี้ในนโยบายการพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม ใหสงเสริมและสนับสนุนการ
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พัฒนาคน โดยกําหนดใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและครอบครัวดวยการดําเนินการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของคนในชุมชนและครอบครัว สงเสริมใหมีการนําศักยภาพของผูสูงอายุ
ที่มีความรูความสามารถดานตาง ๆ มาใชประโยชนตามความเหมาะสมแกตนเอง ชุมชนและสังคม
ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนากลุมผูสูงอายุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 
สรุปไดโดยสังเขป คือ 

  1.จัดสวัสดิการ เพิ่มเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุกลุมนี้ (จากเดิมไดรับ 200 
บาทตอเดือน) และขยายบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา ตลอดจนลดหยอนคาโดยสารสําหรับ
พาหนะเดินทางทุกประเภท และบริการสาธารณสุขตาง ๆ แกผูสูงอายุที่ยากจนทั้งในเมืองและ
ชนบทในรูปแบบที่เหมาะสม 

  2.สงเสริมใหครอบครัวเห็นความสําคัญและเอาใจใสดูแลผูสูงอายุควบคู
ไปกับการเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว รวมท้ัง
พิจารณาใหส่ิงจูงใจแกบุตรหรือญาติที่ดูแลผูสูงอายุที่ยากจน 

  3.สนับสนุนใหองคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน  องคการสาธารณ
ประโยชน   องคการกุศลสาธารณะ องคการศาสนา และชุมชน เขามามีสวนชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ
ในรูปแบบ   ตาง ๆ พรอมทั้งกําหนดใหมีมาตรการทางกฎหมายในการกํากับ  ดูแลและสงเสริม
หนวยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวของกับผูสูงอายุใหมีการดําเนินงาน  และจัดบริการตาม
มาตรฐานขั้นต่ําที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูรับบริการ 

 7.นโยบายและมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุระยะยาว (พ.ศ.2535 
- 2554) 

 ในสมัยรัฐบาลของนายอานันท  ปนยารชุน ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนิน
งานดานผูสูงอายุเปนพิเศษ  จึงไดมีการกําหนดนโยบายและมาตรการระยะยาว (พ.ศ.2535 – 
2554) โดยมีนโยบายสําคัญ 8 ประการ คือ 

  1. สงเสริมและใหบริการการเรียนรูตาง ๆ ที่จะใหผูสูงอายุรูจักการปรับ
ตัว การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การปองกันโรค และการออกกําลังที่ถูกตอง รวมทั้งใหมีความ
สามารถที่จะดํารงชีวิตในบั้นปลายอยางมีคุณคาและมีความสุข 

  2.ใหมีบริการพื้นฐานและสวัสดิการสังคม  ตลอดจนการสงเคราะหดาน
ตาง ๆ ตามความตองการและจําเปนอยางเพียงพอแกผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่มีรายได
ต่ําและไมมีผูอุปการะ 
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  3. สนับสนุนใหผูสูงอายุทํางานตามกําลัง ความถนัด ความสามารถ และ
ประสบการณ เพื่อที่จะถายทอดประสบการณและความชํานาญงานใหแกชนรุนหลัง รวมทั้งไดทํา
ประโยชนอ่ืน ๆ แกสังคม 

  4.สงเสริมลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวแบบสังคม
ไทยดั้งเดิม รวมทั้งเสริมสรางคานิยมในการใหความเคารพ และกตัญูกตเวทีแกผูสูงอายุ 

  5.สนับสนุนใหสถาบันศาสนามีบทบาทสําคัญในการเผยแพรคุณธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค ตลอดจนเปนที่พึ่งทางจิตใจ โดยเฉพาะแกผูสูงอายุ 

  6.สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน และภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญ ใน
การจัดสรร สวัสดิการบริการผูสูงอายุ และใหโอกาสผูสูงอายุไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ อยาง
เหมาะสมและเกิดประโยชนทั้งแกผูสูงอายุและสังคม 

  7. สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากร  สําหรับดูแลรักษาและให
บริการผูสูงอายุ 

  8.ใหมีการจัดการเก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย  ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
            8. แผนระยะยาวแหงชาติสําหรับผูสูงอายุ  

 แผนระยะยาวแหงชาติสําหรับผูสูงอายุ  ฉบับที่ 1 (2525-2544) กําหนดนโยบาย
ดานการสงเคราะหผูสูงอายุไว คือ การสงเคราะหผูสูงอายุทั่วไปในรูปศูนยบริการ ซ่ึงใหบริการดาน
สังคมสงเคราะห การรักษาพยาบาล การภาพบําบัด นันทนาการ และใหความชวยเหลือทางการเงิน 
เพื่อใหผูสูงอายุสามารถอยูกับครอบครัวไดตามปกติ นอกจากนั้น กรณีที่มีความทุกขยากเดือดรอน 
ขาดผูอุปการะ ขาดแคลนที่อยูอาศัย หรือขาดผูดูแล ผูสูงอายุสามารถที่จะรับบริการจากสถาน
สงเคราะหของรัฐและเอกชนได  ทั้งนี้มีเปาหมายที่ใหผูสูงอายุมีความพอใจในบริการสวัสดิการ
สังคม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ รูปแบบและประโยชนของบริการสวัสดิการสังคมสามารถตอบ
สนองตอปญหาและความตองการของผูสูงอายุอยางแทจริง 
  แผนผูสูงอายุระยะยาวฉบับที่ 2 (2545-2564) ไดใหความสําคัญตอที่อยูอาศัยและ
สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดไวในมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ
มีที่อยูอาศัย และสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับที่พัก
อาศัยและสภาวะแวดลอมของผูสูงอายุ สนับสนุนใหองคการทั้งภาครัฐ ชุมชนและเอกชนเขามามี
สวนรวมในการรับผิดชอบและจัดบริการดานที่พักอาศัยและสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผู
สูงอายุ กําหนดมาตรการแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัย การปรับปรุงที่อยูอาศัย และระบบ
บริการและเครือขายการเกื้อหนุน ซ่ึงระบุใหมีการปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบใหสามารถ
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อํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุในการดํารงชีวิตและติดตอสัมพันธกับสังคม กลุม และบุคคล ลด
ราคาคาโดยสารระบบขนสงสาธารณะและระบบขนสงมวลชนแกผูสูงอายุ จัดบริการระบบขนสง
สาธารณะใหสะดวกเหมาะสมกับผูสูงอายุ จัดทํามาตรฐานสถานที่สาธารณะแกผูสูงอายุ เชนถนน
ทางเดิน อาคาร หองสุขา จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะแกผูสูงอายุ เชน ถนนทาง
เดิน อาคาร หองสุข จัดทํามาตรฐานสวนสาธารณะและสนามกีฬาสําหรับการออกกําลังกาย และพัก
ผอนที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ จัดใหมีสวนสาธารณะและสนามกีฬาสําหรับการ
ออกกําลังกายและพักผอนที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุอยางเพียงพอ 

 9.แผนประชาสงเคราะหแมบท ฉบับที่  5  (พ.ศ.2545-2549) 
 เปนแผนชี้นําการดําเนินงานของกรมประชาสงเคราะหซ่ึงไดกําหนดยุทธศาสตร

ในการพัฒนางานประชาสงเคราะห  5  ยุทธศาสตรหลัก  ไดแกยุทธศาสตรพัฒนาการจัดบริการ
ดาน  สวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงและไดมาตรฐาน  ทั้งนี้มีการกําหนดแนวทางการพัฒนางานสวัสดิ
การดานผูสูงอายุ ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดบริการดานสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงและไดมาตร
ฐาน  อาทิ  พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใหมีความหลากหลายและตรงกับ
ปญหาความตองการของผูสูงอายุมากขึ้น  
 

6.4.3. รางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 
 
 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538  เห็นชอบในขอสังเกต
และขอเสนอของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี  เยาวชน และผูสูงอายุ  วุฒิสภา  ซ่ึงกําหนดใหมีการ
จัดทํารางกฎหมายคุมครองผูสูงอายุขึ้น  โดยเนื้อหาสาระเปนกฎหมายเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ  และ
กระทรวงสาธารณสุขไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดทํารางปฏิญญาวาดวยผูสูงอายุ
และรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  และคณะทํางานจัดทํารางพระราชบัญญัติผูสูงอายุขึ้น  ซ่ึงมีผูแทน
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และผูแทนของกรมประชาสงเคราะหเขารวมเปนคณะ
กรรมการและคณะทํางานดังกลาวดวย 
 ในสวนของกรมประชาสงเคราะห  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากฎหมายสวัสดิการผู
สูงอายุขึ้น  เพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติวาดวยผูสูงอายุ  โดยสาระสําคัญที่บรรจุไวในรางพระราช
บัญญัติดังกลาว จะสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ประกอบดวย  
สิทธิของผูสูงอายุ  สวัสดิการผูสูงอายุ  ทั้งนี้  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไดใหความเห็น
ชอบในการสงรางพระราชบัญญัติในสวนที่กรมประชาสงเคราะหจัดทําใหกับกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อผนวกไวในรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ….. 
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 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขในฐานะฝายเลขานุการ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติผู
สูงอายุ  พ.ศ….  ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐ
มนตรีแลว และคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุดังกลาว  และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาซึ่งผานการพิจารณาแลว  และผานการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีและเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป   

กฎหมายดังกลาวมีการพิจารณามากอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
บังคับใช    เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติถึงมาตรา 54  ดานสิทธิผูสูงอายุไว  ก็มีการผลักดันกันมากขึ้น   
โดยกระทรวงสาธารณสุขเปนผูยกราง  มีเร่ืองการดูแลสุขภาพและสิทธิดานตาง ๆ ของผูสูงอายุ   
กฎหมายผูสูงอายุที่ตองออกตามรัฐธรรมนูญ  มีประเด็นโตแยง   อาทิ     การยกเวนภาษีอากรใหกับ
ผูที่เล้ียงดูผูสูงอายุ   การจัดตั้งกองทุนผูสูงอายุ   
 

6.4.4.ประเมินและปญหาสิทธิผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธ
ศักราช 2540    
 

6.4.4.1 ประเมินสิทธิผูสูงอายุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
 

 จากขอมูลเงื่อนไขและสถานการณการเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  9  (พ.ศ.2545-2549) ระบุวาโครงสราง
สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ และสังคมเมืองมากขึ้น โดยประชากรกลุมเด็กจะมีสัด
สวนลดลงจากรอยละ 23.0 ในป พ.ศ.2545 เปนรอยละ 21.9 ในป 2549 

 ผูสูงอายุเปนกลุมที่มีลักษณะพิเศษเหมือนกับผูหญิงและเด็กที่มีโอกาสถูกละเมิด
สิทธิไดงาย   ผูสูงอายุมีรางกายที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา  สมรรถภาพการทํางานต่ําลง  โดยเฉพาะผู
สูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  รัฐธรรมนูญเลยตองเนนเปนพิเศษวาควรใหสิทธิในการ
เขาถึงบริการตาง ๆ  หรือรัฐตองใหความชวยเหลือเปนพิเศษ  

 การบัญญัติเรื่องผูสูงอายุในรัฐธรรมนูญ มาตรา  54     เนนในเรื่องรายได  กลาวคือไมมีรายได
เพียงพอแกการยังชีพ แตถามีรายไดเพียงพอแตไมมีคนดูแล  เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได  ประเด็นอยูที่รายได
ในการยังชีพเพียงพอหรือไม     ถาไมมีรายไดคนที่ตองดูแลก็จะประสบความยากลําบาก    อยางไรก็ตาม   ผูสูง
อายุทุกคนไมไดตองการความชวยเหลือจากรัฐทั้งหมด  

 กฎหมายที่ตองออกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  54   บัญญัติไววาทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็
ตองมีกฎหมายลูกออกมารองรับ   ขณะนี้กฎหมายบัญญัติยังไมออกมา  ผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา  และนําเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร      
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 ในขณะที่  กฎหมายบัญญัติยังไมออก  หนวยงานที่เกี่ยวของก็ไดดําเนินงานที่เกี่ยว
ของอาทิ   สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ    ก็พยายามผลักดันในแงวิชาการ  แตวาตองรอใหกฎหมาย
บัญญัติออกมาเพื่อใหงานขยายไดในการชวยเหลือผูสูงอายุทางดานวิชาการและการแพทย 

 นโยบายของรัฐที่มีตอผูสูงอายุมีอยู 2 ระดับ คือ    ระดับมหภาค  ซ่ึงปรากฏอยูใน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) และแผนพัฒนางานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535-2539)   ระดับ แผนเฉพาะ ไดแก 
แผนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.2525-2544)จากนโยบายของรัฐใน 2 ระดับนี้  
แตการบริการยังกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขตเมืองมากกวาชนบท บริการที่จัดใหจึงไมสามารถครอบ
คลุมในกลุมผูสูงอายุอยางแทจริง ขอนาสังเกตของการจัดทําแผนระดับมหภาค และระดับเฉพาะ คือ
นโยบายของรัฐที่จัดทําขึ้นถูกละเลย ในระดับผูปฏิบัติงานระดับจุลภาค มีการประสานงานนอยมาก
ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน และการประสานงานจากระดับลางสูระดับบน ฉะนั้นจะเห็น
วาการบริหารงานของรัฐจึงเปนเฉพาะเรื่อง ขาดการคํานึงถึงบริการที่ครบวงจรและบริการเชิงรุก ซ่ึง
จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางจริงจัง (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 
2538) 

 สําหรับนโยบายดานสวัสดิการสังคมที่ใหกับผูสูงอายุนั้นมีอยูนอยมาก และรัฐยัง
ไมมีมาตรการทาง สวัสดิการสังคมใหผูสูงอายุอยางชัดเจน  กลาวโดยสรุปแลว นโยบายของรัฐและ
มาตรการทางสังคมที่มีตอผูสูงอายุในประเทศไทย  ยังดําเนินงานในลักษณะแยกสวน  เนนเปนเรื่อง
เฉพาะของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ และมาตรการทางสังคมอื่น  ๆ  ยังมิไดดําเนินการเพื่อให
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผูสูงอายุ  

 กฎหมายและนโยบายที่สงเสริมและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ มีมานานแลว  ตั้งแต
กอนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  บังคับใช   แตเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  มีกฎหมายและนโยบาย
ที่ออกมาบังคับใช อาทิ  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2543  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2542    แผนผูสูงอายุระยะยาวฉบับที่ 2 
(2545-2564)  ในดานหนวยงานกับการดําเนินการคุมครองสิทธิผูสูงอายุ  นับไดวาดีขึ้นตามลําดับ  
การสงเคราะหคนชราในสถานสงเคราะหคนชรา  มีจํานวนสถานสงเคราะหเพิ่มขึ้นและรองรับ
จํานวนผูสูงอายุไดมากขึ้น   การสงเคราะหคนชราในรูปแบบศูนยบริการผูสูงอายุมี 13 แหง ให
บริการผูสูงอายุได 20,000  คน   และการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  เพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 300 
บาท  จํานวน  400,000  คน  ซ่ึงมากขึ้นกวาในอดีต 
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 มีจํานวนผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้นและมีวงเงินที่สูงขึ้น
จาก 200 บาทตอเดือน เปน 300 บาทตอเดือน และบทบาทของวัดกับชุมชนไดเขามาดูแล ผูสูงอายุ
มากขึ้นตามโครงการศูนยบริการผูสูงอายุในวัดโดยชุมชน   

 การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในระยะแรก สวนใหญจะจัดใหกับผูสูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้ง  หรือผูเรรอน โดยภาครัฐ แตในระยะหลังการจัดสวัสดิการจะไมมุงเนนใหกับผูสูงอายุกลุม
ใดกลุมหนึ่ง แตจะเปนสวัสดิการที่จัดใหกับผูสูงอายุทั่ว ๆ ไปใหไดรับประโยชนสูงสุด  ซ่ึงดําเนิน
การทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 งานการสงเสริมผูสูงอายุมีการพัฒนาขึ้นมาก  แผนงานดานสูงอายุ มีวิสัยทัศนเนน
ครอบครัวและชุมชนเปนดานแรกในการเกื้อกูล   โดยมีสวัสดิการจากรัฐเปนระบบเสริมเพื่อใหเกิด
หลักประกันในวัยสูงอายุ และความมั่นคงของสังคม   
   
 
 
 

6.4.4.2 สภาพปญหาของผูสูงอายุ   
 

 ดังที่ไดกลาวไวแลววาจํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามลําดับ  ประกอบกับพัฒนาการทาง
ดานการแพทยและสาธารณสุขของประเทศท่ีเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องทําใหอายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรยืน
ยาวมากขึ้น  ทําใหคาดการณไดวาภายใน  10  ป ขางหนา  ประชากรที่มีอายุมากกวา  60  ปจะมีจํานวนรวมกันไม
นอยกวา  7-8  ลานคน  จํานวนผูสูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้นยอมนําไปสูปญหาในหลาย ๆ ดาน ดังนี้  

 1.ผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง  ขาดคนดูแล  ไมสามารถพึ่งตนเองได  ความสัมพันธในครอบครัวมีแนว
โนมเปลี่ยนแปลงไป  ผูสูงอายุในชนบทถูกทอดทิ้งเนื่องจากบุตรหลานอพยพยายถิ่นฐานเขามาอยูอาศัยในเมือง  ผู
สูงอายุท่ีอยูในเมืองมีปญหาเรื่องคนดูแลเปนเหตุใหตองไปใชบริการของรัฐ  อาทิ  สถานสงเคราะหคนชราของกรม
ประชาสงเคราะหมากขึ้น 

 2.บริการสังคมและสวัสดิการในดานตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ  บริการสังคมและส
วัสดิการในดานตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุมีขอบเขตและรูปแบบที่จํากัดไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูสูงอายุที่ เพิ่มมากขึ้นได  อาทิ  จํานวนสถานสงเคราะหคนชราของกรมประชา
สงเคราะหที่ยังไมเพียงพอ  การขาดแคลนบุคลากรทางแพทยที่มีความชํานาญเฉพาะทาง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทางดานผูสูงอายุ  การใหบริการสาธารณะตาง ๆ  ที่ไมเอื้อตอสภาพรางกายของผูสูงอายุ  
เชน  รถโดยสารประจําทาง  รถไฟฟาของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ  นอกจากนี้สวัสดิการตาง ๆ ที่รัฐ
จัดใหในปจจุบันยังจํากัดอยูในวงแคบเฉพาะผูสูงอายุเพียงบางกลุมไมเพียงพอที่จะตอบสนองตอผู
สูงอายุทั่วไปได  เชน  สวัสดิการในเรื่องคารักษาพยาบาลของขาราชการที่เกษียณอายุแลว ฯลฯ  
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งานสวัสดิการผูสูงอายุ  ใหประโยชนแกผูสูงอายุในสังคมเมืองเปนสวนใหญ  บริการตาง ๆ ยังมิได
กระจายสงไปยังตัวหมูบานเทาใดนัก ทั้งนี้เพราะบุคลากรที่ทํางานในดานนี้มีนอย 

 รวมถึงปญหาการไมทราบวามีบริการสงเคราะหใหผูสูงอายุ   การบริการการ
สงเคราะหผูสูงอายุโดยรัฐ ไดเร่ิมใน พ.ศ.2496  ซ่ึงหากจะนับจนถึงวันนี้ก็นานถึง  50 ปแลว แตผล
การศึกษาในหลาย ๆ แหงกลับไดพบวา ผูสูงอายุ (โดยเฉพาะในเขตชนบท) สวนใหญไมทราบวา
สังคมไดจัดใหมีบริการอะไรสําหรับกลุมตนเองบาง ไมรูวามีหนวยงานที่ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ
โดยเฉพาะ ซ่ึงนับเปนอุปสรรคที่สําคัญที่ทําใหผูสูงอายุตองเผชิญกับปญหาแตโดยลําพัง     จากการ
ศึกษาวิจัยที่ผานมา ไดพบวา ผูสูงอายุจํานวนไมเกินรอยละ 40 เทานั้นที่ทราบวา มีหนวยงานที่ให
บริการสงเคราะหหรือใหสวัสดิการ  

 การเขาไมถึงบริการ  ผูสูงอายุบางสวนที่ตองการรับบริการบางอยางจากสังคม  
เชน การรักษาพยาบาล หรือการสงเสริมอาชีพ ก็มักจะอยูในกลุมของผูที่ไมมีความสามารถหรือมีขอ
จํากัดในการไปขอรับบริการ เชน ไมมีคนพาไปรับบริการ ไมมีเงินคารถไปสถานบริการ ไปไหน
ตามลําพังไมได ฯลฯ นอกจากนี้ผูสูงอายุยังเห็นวา  บริการที่หนวยงานตาง ๆ   มีอยูหรือจัดใหนั้นไม
ตรงกับความตองการของตนเอง เชน ตองการความชวยเหลือในเรื่องรายได แตหนวยงานไม
สามารถชวยได ฯลฯ ดังนั้น การที่ผูสูงอายุเหลานี้จะไดรับการบริการจึงขึ้นอยูในเงื่อนไขที่วา เมื่อไร
จึงจะมีการบริการเขาไปในชุมชนท่ีอยูอาศัย เมื่อไรที่ตนเองจะไดรับการตอบสนองตรงตามความ
ตองการ หรือเมื่อไรจะมีผูชวยเหลือนําสงไปยังสถานบริการ    

 ผูสูงอายุสวนมากเขาใจวา การใหการสงเคราะห คือ การไดรับการชวยเหลือโดย
ตนเองไมตองทําอะไรเลย (เพราะจะไดรับการชวยเหลือในทุก ๆ เร่ือง)  จะเห็นไดวา ผูสูงอายุมี
ความเขาใจนอยมากเกี่ยวกับสวัสดิการที่สังคมจะใหกับตนเอง และโดยความเขาใจดังกลาว ผูสูงอายุ
ที่ตองการที่พึ่งและไมมีความสามารถในการที่จะชวยเหลือตนเองไดอีกแลว จึงมีความตองการที่จะ
ไดรับการสงเคราะหจากสังคม ขณะที่ผูสูงอายุที่คิดวา ตนเองยังสามารถพึ่งตนเองไดหรือมีความ
ตองการที่จะพึ่งตนเอง หรือไมอยากใหสังคมเห็นวาตนเองเปนคนไรความสามารถ ก็จะไมยอมเขา
ไปรับรูหรือขอรับการสงเคราะหที่สังคมไดจัดไวให 

 ที่อยูอาศัย  ถึงแมปญหานี้คอนขางจะพบนอยในประเทศไทย โดยจากสถิติของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีผูสูงอายุที่อายุ  60  ปขึ้นไปไมมีที่อยูอาศัย รอยละ 11.4 หรือจํานวน 
2,876 คน ซ่ึงผูสูงอายุลักษณะดังกลาว ไดเขาอาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชราไรญาติขาดที่พึ่ง
จํานวน 20 แหงทั่วประเทศ     และมีคําถามอยูเสมอวา บริการที่ รัฐจัดใหเปลาในรูปของการ
สงเคราะหเปนบริการที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุสวนใหญจริงหรือไม  จนปจจุบันทํา
ใหเกิดแนวคิดดานชุมชนและครอบครัวขึ้นมาในรูปของการจัดศูนยบริการชุมชน หรือชมรมผูสูง
อายุ แทนการบริการที่รัฐจัดใหเพียงอยางเดียว  นอกจากนี้แลวรัฐยังขาดการวิเคราะหและประเมิน  
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ศักยภาพของผูสูงอายุในภาคเมืองและภาคชนบท ที่มีความตองการที่แตกตางกันในบริการดานสวัส
ดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ผลที่ปรากฏออกมาคือ การใหบริการมิไดตอบสนองความตองการ
ของผูสูงอายุอยางแทจริง 

 3.บุคลากรขาดความรูและความเขาใจ  ในดานการปฏิบัติงานใหบริการผูสูงอายุ ท้ังหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน ตางก็มีปญหาในดานบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในการดูและผูสูงอายุ โดยเฉพาะในสถาน
สงเคราะหไดพบวา บุคลากรสวนใหญ นอกจากนักสังคมสงเคราะหแลว เปนบุคลากรที่มีความรูทางดานการให
การสงเคราะหและความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาของผูสูงอายุนอยมาก 

 ความไมตอเนื่องการดําเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ   ท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุท่ีผานมามีความไมตอเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวกรรมการที่เปนผูแทนของหนวยงานบอยมาก 

 4.ผูสูงอายุถูกทารุณกรรมทางดานรางกายและจิตใจจากลูกหลานหรือคูสมรส  ในครอบครัวท่ี
ดอยการศึกษามักจะพบปญหาในลักษณะตาง ๆ ดังนี้  การใชความรุนแรงของบุคคลในครอบครัว  การทิ้งขวางไมดู
แลเอาใจใสกัน  การมีบุตรโดยไมพึงปรารถนา  การติด      ยาเสพติด  การประกอบอาชญากรรม  ตลอดจนการขาด
ความสํานึกในบุญคุณของผูสูงอายุ  เปนผลใหครอบครัวลมสลาย  ผูสูงอายุมีชีวิตอยูอยางไรความหมายและเปน
ภาระครอบครัว 

 ปญหาดานสุขภาพจิต เปนสิ่งที่บุคลากรหนวยงานตางๆ ไมสามารถเขาไปมีบทบาทชวยเหลือ
ไดอยางมีประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันครอบครัว ซึ่งปจจุบันสถาบันครอบครัวของไทย
ไดรับความกระทบกระเทือนจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจมาก จึงไมมีความเขมแข็งเพียงพอที่เขารวมแกไข
ปญหาอยางจริงจัง ทําใหการแกไขปญหาที่ดําเนินการโดยหนวยงานตาง ๆ มักจะเปนการแกไขท่ีปลายเหตุ หรือแก
ปญหาเฉพาะหนามากกวา 

 5.ผูสูงอายุประสบปญหาการปรับตัวในการอยูรวมกับคนตางวัย ตางความรู ตางประสบการณ  
ตองปรับตัวมากขึ้นกอใหเกิดความกดดันทางดานจิตใจ  เกิดความเครียด  นอกจากนี้คานิยมและการแสดงออก
ของผูท่ีอยูในวัยอ่ืน ๆ  ท่ีจะพึงมีตอผูสูงอายุไดเปล่ียนแปลงไป  ทําใหผูสูงอายุตองปรับตัวใหยอมรับกับสภาวะนั้น 
ๆ กอใหเกิดปญหาทางดานจิตใจแกผูสูงอายุเชนกัน 

 6.กฎหมายที่บังคับใชเพื่อการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุมีหลายฉบับแยกกันอยูภายใตการดูแล
ของหลายหนวยงาน  บางฉบับก็ใชบังคับมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับกาละสมัย  ประกอบกับรัฐก็มิไดดําเนิน
การใหความรูดานสิทธิตาง ๆของผูสูงอายุใหกับประชาชนเทาที่ควร  ทําใหประชาชนสวนใหญไมมีความรูเก่ียวกับ
กฎหมายที่คุมครองสิทธิของผูสูงอายุ  ไมรูถึงสิทธิ  หนาที่ท่ีพึงมีตอผูสูงอายุ  

 7.ขาดการสํารวจวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุ  ทั้งดานจํานวนผูสูงอายุโดยทั่วไปและที่
ประสบความทุกขยากเดือดรอน ถูกทอดทิ้ง ขอมูลที่มีอยูในปจจุบันนี้ ไดมาจากกลุมผูสูงอายุบาง
กลุมที่ยังไมเปนตัวแทนของภาพรวม ทําใหมีปญหาในการจัดบริการสวัสดิการตาง ๆ เพราะผูสูงอายุ
แตละกลุม แตละชุมชน แตละวัฒนธรรม มีสภาพปญหาและความตองการที่ตางกัน 

 8.ขาดงบประมาณที่จะมาสนับสนุนงานดานนี้  เพราะเมื่อเปนแผนระดับประเทศ
การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทั่วประเทศ  ทําใหปญหาผูสูงอายุมิไดจัดเปนปญหาสําคัญ เนื่อง
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จากประเทศไทยอยูในระยะของการพัฒนา  รัฐบาลจึงใหความสําคัญของปญหาในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจมากกวา ทําใหงบประมาณที่จะสนับสนุนงานดานนี้มีนอย ในสวนของภาคเอกชนเอง การ
ดําเนินงานสวนใหญตองอาศัยงบประมาณที่ไดมาจากผูมีจิตศรัทธาบริจาค ซ่ึงทําใหมีงบประมาณ
นอยและไมคอยแนนอน การดําเนินงานจึงมีขอบเขตการใหบริการที่คอนขางจํากัดและไมตอเนื่อง 

 9.แผนไมไดรับการนําไปปฏิบัติ  ถึงแมจะเขียนไวสงเสริมคุมครองสิทธิไดดีเพียง
ใดก็ตาม  ปญหางบประมาณ  และมีนโยบายของรัฐอะไรที่เรงดวน  วิสัยทัศน  ภารกิจ  ซ่ึงมีผลตอ
การปฏิบัติจริง   การจัดทําแผนของหนวยงานรัฐมีการอางอิงรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนแมบทหลัก 
อนุสัญญาที่เกี่ยวของในแตละกลุม และในเรื่องแผนพัฒนาชาติ แผน 8,9  แตละแผนก็พยายามที่จะ
ทําใหครอบคลุมทั้ง 3  กลุม โดยเฉพาะแผนพัฒนาฉบับที่ 9     แตเมื่อจัดทําแผนหลักแลวก็ไมเกิดผล
ในทางปฏิบัติ  

 สาธารณสุข  แผนงานสงเสริมสุขภาพ พบวา มีการจัดโครงการทางดานสุขศึกษา
และประชาสัมพันธอยูมากมาย เพื่อมุงใหความรูทางดานสุขศึกษาแกประชาชนกลุมผูสูงอายุ แต
โครงการตางๆ เหลานี้ใชวิธีการแบบดั้งเดิม และเปนวิธีการเดียวกับกลุมเปาหมายทั่ว ๆไป จึงทําให
ไมเกิดการสงเสริมการเรียนรูแกผูสูงอายุมากนักเนื่องจากผูสูงอายุไมสามารถจําขอมูลขาวสารได
นาน 

 10.การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ แตก็ยังไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่นัก ขอมูลที่ได
พบวา มีโรงพยาบาลเพียงรอยละ 8.1 เทานั้น ที่มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ และชมรมผูสูงอายุสวน
ใหญก็จัดตั้งอยูในโรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐมากกวาในชุมชนที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงได
งาย ผลที่เกิดขึ้นทําใหมีความครอบคลุมของพื้นที่ที่มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุคอนขางต่ํา 
 

6.4.5. ขอเสนอแนะ   
 
1.นโยบายรัฐ รัฐคงจะตองมีการทบทวนและดําเนินการในเรื่องผูสูงอายุทั้งในระดับ

จุลภาคและระดับมหภาค      โดยมีการประสานงานในระหวางหนวยงานของภาครัฐ และ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เชน การดําเนินงานผูสูงอายุ นาจะเกี่ยวของกับนโยบายทางสังคมอื่น 
ๆ ที่สนับสนุนใหการดําเนินงานเปนจริงมากขึ้น  อาทิ  การควบคุมมิใหคาครองชีพสูงเกินไป  
สนับสนุนใหมีการออมในรูปแบบตาง ๆ สรางแรงจูงใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของผูสูงอายุ  
การลดหยอนภาษีสําหรับผูเล้ียงดูผูสูงอายุ การลดภาษีนําเขาสําหรับเครื่องมือแพทยที่ใชสําหรับการ
รักษาดูแลสุขภาพ การมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูสูงอายุ เชน การเดินทาง การบริการสื่อ
สารอื่น ๆ และการมีบริการสุขภาพเคลื่อนที่มากขึ้น ฯลฯ นอกจากนี้ การใหบริการแกผูสูงอายุควร
จะเปนเชิงรุกมากขึ้น  เนนใหชุมชนและครอบครัวเขามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุที่เปนธรรมชาติ
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มากขึ้น ทั้งในดาน   ชีวภาพ ดานสังคมและจิตใจ การพัฒนาดานตาง ๆ ดังกลาวนี้มีความจําเปน
อยางยิ่งที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อเตรียมความพรอมในการรับสถานการการเติบโตของประชากรผูสูงอายุ
ในอนาคตตอไป  นอกจากนี้  รัฐควรใชนโยบายเชิงรุก อาทิ  บริการทางดานสาธารณสุข  ก็ตอง
เปลี่ยนเปนนโยบายเชิงรุก เชน สถานีอนามัยแทนที่จะรอใหคนไขมาก็ตองออกไปสํารวจชุมชนเพื่อ
ใหใชบริการไดทั่วถึง   

2.รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหองคการเอกชน   องคการพัฒนาเอกชน   องคการ
สาธารณะประโยชน  และชุมชนเขามามีสวนชวยเหลือดูแลผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ  

ควรมีการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ที่ใหบริการ
ดานสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ กับองคกรชาวบานในแตละชุมชน เพื่อใหสามารถจัดบริการใหตรง
กับปญหาและความตองการของผูสูงอายุและเพื่อใหอยูในหลักการสงเคราะหที่วา สงเคราะหเพื่อให
สามารถชวยเหลือตนเองได กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหจึงควรมีความหลากหลาย โดยใหสอดคลองกับ
ศักยภาพ หรือความสามารถในการทํากิจกรรมของผูสูงอายุในแตละชุมชนควรสงเสริมสนับสนุน
ใหเกิดองคกรสาธารณประโยชนที่ดําเนินงานในเรื่องคุมครองและพิทักษสิทธิผูสูงอายุ ในทํานอง
เดียวกันกับทีทําในเรื่องเด็ก สตรี คนพิการ ฯลฯ ซ่ึงทําใหสังคมตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น และเขา
ใจในสาเหตุแหงปญหา อันจะชวยใหเกิดการที่เกิดการมีสวนรวมในระดับมหาภาคที่จะปองกันแก
ไขปญหาอยางถูกวิธีมากขึ้น  นอกจากนั้น  ควรสงเสริม  สนับสนุนใหองคกรเอกชน  องคกรทอง
ถ่ิน  และประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ เชน  งานดานสถาน
สงเคราะห  ควรเปดโอกาสใหชุมชนใกลเคียง  และภาคเอกชนที่สนใจเขามารวมเปนกรรมการ เพื่อ
ใหคําแนะนําเขาอยูในสถานสงเคราะห  ซ่ึงทําใหกิจกรรมขยายวงกวาง ไดรับการสนับสนุนจากชุม
ชนใกลเคียง   รวมถึง  สนับสนุนการสรางเครือขายการดําเนินงานในทุกระดับ เชน การสนับสนุน
งานเกี่ยวกับชมรมผูสูงอายุ การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุควรเปนการกระทําในระดับชุมชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน มากกวาที่จะใหโรงพยาบาลเปนผูดําเนินการเพราะมีขอบเขตจํากัด และเปนภาพพจน
ของการรักษาพยาบาลกวาการสงเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ผูสูงอายุในชุมชนที่อยูหางไกลจากโรง
พยาบาลไมสามารถที่จะมารวมกิจกรรมได 

การสนับสนุนงานดานอาสาสมัคร การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานภาคเอกชนที่ให
บริการในพื้นที่  การสงตอผูสูงอายุที่ประสบปญหาไปยังหนวยงานอื่นใหไดรับบริการตามความ
เหมาะสมของสภาพปญหา  เปนตน 

ตลอดจนจัดใหผูสูงอายุไดเปนวิทยากรไดถายทอดความรูและประสบการณของชีวิตใหแก
เด็กและเยาวชนในดานจริยธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงความรู
ในสายสามัญและสายอาชีพเพื่อใหเด็กเยาวชน ไดมีความรูเสริมเพิ่มทักษะใชเวลาวางใหเกิด
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ประโยชน  รูจักแสวงหารายได   ลดรายจายในครอบครัว โดยรัฐใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานดังกลาวขององคการพัฒนาเอกชนดวย   

3.การจัดสวัสดิการสังคม   
 3.1 สถานที่จัดบริการ    เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญ จะไมคอยเดินทางไปไกลจาก

ชุมชนที่ตนอยูอาศัยและบางคนก็มีขอจํากัดที่จะเดินทางไปไหนโดยลําพัง สถานที่จัดบริการจึงควร
กระจายอยูในแตละชุมชน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการไปใชบริการ  โดยรัฐควรจัดบริการชุมชน
ใหกับผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ใหมีบริการหนวยเคลื่อนที่ในการเยี่ยมเยียนและจัดบริการดานตาง ๆ ที่จําเปน
ในการดํารงชีวิตใหแกผูสูงอายุที่บาน  ขยายเครือขายการดําเนินงานใหเปนไปอยางกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูสูงอายุที่อยูในชนบท  สนับสนุนองคกรเอกชน  กลุมชาว
บาน  ตลอดจนผูสูงอายุเขามาเปนผูดําเนินงาน  รัฐหรือองคกรสาธารณกุศลนาจะจัดหนวยงานสวัส
ดิการเคลื่อนที่เร็วออกไปบริการในเชิงรุก ดําเนินการใหสวัสดิการที่สมควรทันทีที่ไดรับแจง มิตอง
รอใหเปนขาวในเชิงลบออกมา ก็จะเปนประโยชนแกผูสูงอายุอยางยิ่ง 

นอกจากนี้รูปแบบการใหบริการและกิจกรรมตาง ๆ ควรมีความหลากหลายสามารถตอบ
สนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางแทจริงไมวาจะเปน   

3.2 ลดราคาคาโดยสารระบบขนสงสาธารณะและระบบขนสงมวลชนแกผูสูงอายุ 
3.3 ปรับปรุงบริการระบบขนสงสาธารณะใหสะดวกเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

 3.4 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะแกผูสูงอายุ เชน ถนน ทางเดิน 
อาคาร หองสุขา 

 3.5ใหสิทธิในการลดหยอนหรือยกเวนภาษีรายไดแกผูสูงอายุ และลดหยอนภาษี
รายไดใหแกบุคคลที่อุปการะผูสูงอายุไวในครอบครัว 

 3.6รัฐควรจัดบริการชุมชนและสวัสดิการตาง ๆใหกับผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียง
พอแกการยังชีพโดยไมคิดมูลคาหรือราคาพิเศษ  เชน  การใชบริการรถโดยสารประจําทางหรือ
รถไฟโดยไมเสียคาใชจาย  หรือการจัดสรรเบี้ยยังชีพที่เหมาะสม  จํานวนเงินที่รัฐสงเคราะหใหคน
ชราที่ไมมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 300  บาทตอเดือนไมเพียงพอ  นาจะปรับวงเงินใหมากกวา
นี้  และระบบการคัดเลือกคนยากจนเพื่อใหเบี้ยยังชีพตองมีความเปดเผย  โปรงใส  ตรวจสอบได  
นอกจากนี้ควรกําหนดมาตรการแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัย  การปรับปรุงเพื่อที่อยูอาศัย 
และระบบสาธารณูปโภค  สําหรับผูสูงอายุ  และผูสูงอายุที่ทํางานมาตลอดและเกษียนอายุ  รัฐนาจะ
ตองใหสวัสดิการคุมครอง และพิจารณาในเรื่องการลดหยอนภาษีที่ไดมาจากบํานาญ   

 3.7 การสรางกิจกรรมที่จะชวยแกไขปญหาที่ผูสูงอายุเผชิญอยู  ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ ดานจิตใจ หรือดานรางกาย ควรจะเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพ หรือความ
สามารถที่ผูสูงอายุแตละคนมีอยู อันจะเปนการชวยใหผูสูงอายุไดรับการฟนฟูสภาพจิตใจไป
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พรอมๆ กับการแกปญหาชีวิต ทั้งยังจะชวยผูสูงอายุไดรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอสังคม ซ่ึงจะทําใหผู
สูงอายุมีความพอใจในการมีชีวิตอยูมากขึ้น  

4.ครอบครัว   การใชครอบครัวเปนพื้นฐานการใหบริการ มีวัตถุประสงคในการใหบริการ
อยู 3 ลักษณะกลาวคือ  

 1.ในลักษณะที่เปน การปองกัน โดยจะชวยใหบุคคลรูสึกผาสุข อบอุนและชวยลด
ผลกระทบทางลบที่เกิดจากความเครียดในชีวิตประจําวัน 

 2.ในลักษณะที่เปนการ บําบัดรักษา จะชวยแบงเบาภาระงานของนักวิชาชีพที่ให
บริการแกผูมีปญหาตาง ๆ โดยทั้งนักวิชาชีพและสมาชิกในครอบครัว สามารถพัฒนาการทํางาน
รวมกันเพื่อกอใหเกิดบริการที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 3. ลักษณะที่เปนการ ฟนฟู นั้น แนวคิดนี้เปรียบเสมือนสภาวะแวดลอม ที่จะชวย
ใหผูรับบริการปรับตัวไดดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น  หลังจากฟนภาวะวิกฤต  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจ็บ
ปวยทางรางกายและจิตใจ 

 แนวคิดนี้ ไดถูกนํามาใชในประเทศไทยประมาณ 20 ป โดยกระทรวงสาธารณสุขไดนําไป
ใชในการดูแลสุขภาพของผูเจ็บปวยเรื้อรังเรียกวา การดูแลที่บาน (Home - Cared) ซ่ึงเปนโครงการ
ดูแลที่ตอเนื่อง โดยครอบครัวจะเขามามีสวนรวมปฏิบัติงานกับองคการ ในปจจุบันไดขยายขอบขาย
การใหบริการไปยังผูพิการ เด็กปญญาออน ผูติดยาเสพติด และผูติดเชื้อเอดส ฯลฯ การใหบริการรูป
แบบนี้ มีสวนผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายไป ถึงการดูแลของชุมชน (Community Based 
Rehabilitation, CBR) และชุมชนบําบัด (Community Therapy, CT) อีกดวย การศึกษาหลายแหง
ไดระบุวา แนวคิดนี้ใชไดดีในแงการปองกันโรค การดูแลสุขภาพตนเอง         การรักษาอยางงาย 
ฯลฯ โดยทําใหชวยลดปริมาณการปวยที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไดเปนอยางมาก และสามารถ
ชวยใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การสนับสนุนชวยเหลือครอบครัวของผูสูงอายุใหเขามามีบทบาทในการใหสวัสดิการแกผู
สูงอายุก็เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงหมายความวา พรอม ๆ กับที่ใหการบริการผูสูงอายุ ก็
ตองพัฒนาสถาบันครอบครัวของผูสูงอายุใหมีความสามารถหรือมีศักยภาพที่จะทําหนาที่นี้ไดอยาง
เขมแข็ง ดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต  หลักการที่สําคัญที่สุดคือใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวไดตาม
ปกติ   

5. สิทธิในการตัดสินใจ    ถึงแมผูสูงอายุอาจจะจําเปนตองไดรับการพึ่งพิงของ 
ลูกหลาน สิทธิผูสูงอายุก็อาจถูกละเมิดไปโดยไมตั้งใจ เชน ผูสูงอายุบางคนตองการอยางหนึ่ง ลูก
หลานตองการอยางหนึ่ง ลูกหลานควรพิจารณาถึงความตองการของผูสูงอายุวาเขาตองการอะไร 
และตองไมละเมิดสิทธิตัดสินใจของผูสูงอายุ 
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6. รณรงค  สงเสริม ใหความรู  สงเสริมใหครอบครัวดูแลผูสูงอายุ  สมาชิกใน 
ครอบครัวปฏิบัติตอผูสูงอายุดวยความรักความเอาใจใส  ตามวัฒนธรรมที่ดีของไทยที่เนนความ
กตัญูและความเอื้ออาทรตอกัน ใหความรูตอผูสูงอายุในดานตาง ๆ อาทิ การรักษาสุขภาพ  อนามัย  
การใชสิทธิในสวัสดิการตาง ๆ การเขาถึงบริการสาธารณะที่รัฐจัดให  ตลอดจนการใหความรูใน
เร่ืองสิทธิประโยชนของผูสูงอายุที่มีอยูตามกฎหมาย ฯลฯ  รวมถึงควรมีการเตรียมความพรอม
สําหรับผูที่อยูในวัยกอนผูสูงอายุในดานตาง ๆ อาทิ  ในเรื่องสุขภาพอนามัย  เศรษฐกิจ และจิตใจ  
เพื่อที่บุคคลเหลานี้เมื่อถึงวัยผูสูงอายุจะไดเปนผูสูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุดและ
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข   นอกจากนี้  ใหความรู  ความเขาใจสิทธิและ
หนาที่ของผูสูงอายุ เพื่อใหดํารงตนอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี  รวมถึงสิทธิในดานตาง ๆ นอกจากรอรับ
ความชวยเหลือเทานั้น   ตองควบคูไปกับผูสูงอายุมีหนาที่อะไรในสังคมดวย   รวมถึงแนวความคิด
การพึ่งตนเอง   เนนวาการรอรับการสนับสนุนจากรัฐ  เพียงอยางเดียวไมเพียงพอ   ตองชวยตัวเอง  
เนนการพึ่งตนเองใหได เชนการประกอบอาชีพ  รวมถึงจัดทําหรือสนับสนุนโครงการที่ เปน
ประโยชนตอผูสูงอายุ   อาทิ  โครงการผูสูงอายุเล้ียงเด็ก  (โครงการตวมเตี้ยมเลี้ยงเตาะแตะ) ฝกใหผู
สูงอายุเล้ียงดูเด็ก แลวก็เปนการทําใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในการชวยดูเด็กกําพรา  และทําใหเด็ก
กําพรารูสึกอบอุนที่มีผูสูงอายุมาชวยดูแล      

สงเสริมใหสังคมไดเห็นคุณคาของผูสูงอายุ  สงเสริมการจัดกิจกรรมและการรวมกลุมของผู
สูงอายุ โดยการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุใหเพียงพอ สนับสนุนใหผูสูงอายุสมัครเขาเปนสมาชิกในกลุมที่
มีกิจกรรม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายการประสานงานของผูสูงอายุใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ  สงเสริมการจัดตั้งและดําเนินงานชมรมผูสูงอายุ
และเครือขาย   สนับสนุนกิจกรรมขององคกรเครือขายผูสูงอายุ   รวมถึง จัดใหมีการศึกษาเกี่ยวกับผู
สูงอายุ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเริ่มตั้งแตระดับ
อนุบาล   จัดบริการการอบรมในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมแกผูสูงอายุ  จัดบริการใหคํา
ปรึกษาทั่วไปในสถานบริการทางสุขภาพของรัฐและเอกชน 

7. การทํางาน  สนับสนุนใหผูสูงอายุทํางานตามกําลัง  ความถนัด  ความสามารถ 
และประสบการณ   โดยไมจําเปนตองเกษียณอายุเมื่อ  60  ป  ผูสูงอายุคนใดที่สามารถทํางานตอไป
ไดก็ควรเปดโอกาสใหทํางานตอไป  เพื่อเปนการเคารพในคุณคาและทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมี
คุณคาและเปนประโยชนตอสังคม   โดยสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีรายไดจากการทํางาน
ในระดับที่เปนธรรมและเพียงพอแกการยังชีพ     จัดหาอาชีพที่เหมาะสมใหแกผูสูงอายุ การลด
หยอนภาษีใหแกผูสูงอายุที่ยากจนและตองมีภาระในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการลดหยอนภาษี
ใหแกผูที่เล้ียงดูผูเปนบุพการีที่สูงอายุที่ยากจน หรือไมสามารถเลี้ยงดูตนเองได  สงเสริมการทํางาน
ทั้งเต็มเวลาและไมเต็มเวลา  ทั้งในระบบและนอกระบบ  สงเสริมการฝกอาชีพและจัดหางานให
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เหมาะสมกับวัยและความสามารถ   สงเสริมการรวมกลุมของชุมชนเพื่อจัดทํากิจกรรมเสริมรายได 
โดยใหผูสูงอายุมีสวนรวมดวย 

8.  ดานสุขภาพอนามัย  ควรเพิ่มและเสริมสมรรถภาพของสถานีอนามัยในการดูแล 
รักษาพยาบาลผูสูงอายุเพราะปจจุบันสถานีอนามัยเปนบทบาทในดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุคอน
ขางนอย การเพิ่มสมรรถภาพนี้จะตองดําเนินการไปพรอม ๆ กับการจัดสรรงบประมาณที่เดนชัด
และเพิ่มมากขึ้น สวนรูปแบบในการดูแลผูสูงอายุควรจะดําเนินการโดยใหสถานีอนามัยมีสวนรวม
ในการพัฒนารูปแบบไปดวย      สนับสนุนและสงเสริมใหมีบริการสุขภาพทั้งทางกายและจิต
สําหรับผูสูงอายุ ทั้งในดานการปองกัน การสงเสริมสุขภาพการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก รวมทั้ง
การรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้โดยใหความสําคัญสูงแกพื้นที่ชนบทยากจน  เนนการสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรคทั้งกายและจิตโดยใหเรงเผยแพรความรูในงานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้ง
ในเมืองและชนบท 

9.สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาดานผูสูงอายุ  เพื่อทราบความตองการของผู 
สูงอายุ  ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม  รวมทั้งจะตองไดปรับปรุงรูปแบบของบริการ
สังคมใหมีความสอดคลองกับสถานการณสังคมอยูตลอดเวลา   สําหรับการประมวล และพัฒนา
องคความรูดานผูสูงอายุ  และการติดตามประเมินผล  การดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ  ควร
มีมาตรการ   สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานวิจัยดําเนินการประมวลและพัฒนาองคความรูดาน
ผูสูงอายุที่จําเปนสําหรับการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดําเนินการที่เปน
ประโยชนแกผูสูงอายุ  สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยดานผูสูงอายุโดยเฉพาะที่เปนประโยชน
ตอการกําหนดนโยบาย  การพัฒนาการบริการ และสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางเหมาะสม   มาตรการ  ดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูง
อายุแหงชาติที่มีมาตรฐานอยางตอเนื่อง  มาตรการพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหเปนระบบ
และทันสมัย 

10.  การศึกษา   เรงรัดจัดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบใหมี
รูปแบบและเนื้อหาสาระที่ผูสูงอายุจะเขารวมและไดรับประโยชนอยางแทจริง  เนนความสําคัญดาน
การศึกษาเพื่อชีวิตในครอบครัว (Family Life Education) ทั้งการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงชีวิต  ดวยการระดมความรวมมือจากภาค
เอกชน โดยเฉพาะจากสื่อมวลชนทุกรูปแบบ พรอมทั้งสรางความเขาใจใหแกประชาชนวา สุขภาพผู
สูงอายุจะดีหรือไมขึ้นอยูกับสุขภาพแตเยาววัย  การชะลอความเสื่อมของสุขภาพตองทํามาแตเด็ก 
โดยการรูจักปองกันรักษาสุขภาพ ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมอยูเสมอ 
 

ขอเสนอแนะดานรัฐธรรมนูญ   
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เนนรายไดเปนเกณฑในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ   โดยกําหนดเฉพาะ
รายไดไมเพียงพอนั้น รายไดของผูสูงอายุเทาใดจึงเรียกวาไมเพียงพอแกการยังชีพ    ซึ่งก็ไมไดกําหนดตายตัว 
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  และผูสูงอายุที่รายไดเพียงพอแตตองการไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐก็มีความชวยเหลือดังกลาวมีหลายรูปแบบ  ไมไดมีแตเรื่องเบี้ยยังชีพ  อยางไรก็ตามหนวย
งานรัฐไดดําเนินการใหความชวยเหลือผูสูงอายุมาตั้งนานแลวกอนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดวยซ้ําไป     

ขอเสนอแนะดานรัฐธรรมนูญ  ยังไมเสนอใหแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ  แตที่เนนคือ ให
รีบออกกฎหมายบัญญัติตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญ  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ของสังคม  มาตรา  54  รัฐธรรมนูญ  เปนการประกันสิทธิขั้นต่ําที่สุดของผูสูงอายุ  กลาวคือเปนสิทธิ
ที่ตองไดรับการชวยเหลือจากรัฐ  ถาไมไดรับการชวยเหลือจะไมสามารถดํารงชีวิตได  สวนสิทธิขั้น
สูงเปนเรื่องการพัฒนา   ถึงแมจะมีการวิจารณวารัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว   เปนการเนนสิทธิใน
ดานการสงเคราะห  แตขาดมิติในดานการมีสวนรวมและการพัฒนา  อยางไรก็ตามในรัฐธรรมนูญ
มาตราอื่นก็มีการบัญญัติถึงเรื่องการมีสวนรวมและการพัฒนาไวอยูแลว  เพียงแตไมไดเนนไวใน
มาตราที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรง   อาทิ  การศึกษาไดบัญญัติไวในมาตรา  43 ของรัฐธรรมนูญ
อยูแลว  การจะใสเพิ่มมิติที่กลาวมาก็อาจนําไปบัญญัติไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  
กฎ  หรือในนโยบายและแผนที่เกี่ยวของได   กลาวโดยสรุปคือ มาตรานี้เขียนไวดีอยูแลวและควร
ผลักใหเกิดมาตรการรองรับที่หลากหลายในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ   และหนวยงานที่เกี่ยว
ของควรปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มกําลังตอไป   

 
ขอเสนอแนะดานพระราชบัญญัติท่ีตองออกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ดานผูสูงอายุ   
พระราชบัญญัติสูงอายุควรมีมิติดานการพัฒนา การฟนฟู การใชทรัพยากรผูสูงอายุใหเปน

ประโยชนตอสังคม การใหผูสูงอายุมีสวนรวมในสังคม 
 -  องคประกอบ   ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ ประกอบ
ดวยทั้งภาคการเมือง  ขาราชการ   องคการพัฒนาเอกชนดานผูสูงอายุ  ผูทรงคุณวุฒิ     โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย    
 -  อํานาจหนาที่  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการสงเสริมสถานภาพ บทบาท และกิจกรรม
ของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   

(2) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว โดย
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนประสานงานติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว 
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(3) สนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาผูสูงอายุ 

(4) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 

(5) เสนอรายงานสถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยสอง
ปตอคร้ัง 

(6) ประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ   
(7) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผูสูงอายุตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให

เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
-  สิทธิผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการคุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนในดานตาง ๆ 

โดยไมคิดมูลคาดังนี้ 
(1) การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
(2) การศึกษาตามความเหมาะสม 
(3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 
(4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมใน

ลักษณะเครือขายหรือชุมชน 
(5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร 

สถานที่ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 
(6) การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกนําไป

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
(7) การใหคําแนะนํา ปรึกษาหรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี 
(8) การจัดที่พักอาศัยใหตามความจําเปน 
(9) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
(10)  การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

-  กองทุน   กองทุนสําหรับผูสูงอายุ  ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคลหรือจากองคกร

ทั้งในประเทศและตางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม 
(3) ดอกผลของเงินของกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่ได

รับบริจาค 
(4) รายไดอ่ืน ๆ 
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6.5สิทธิผูพิการหรือทุพพลภาพ 
 

6.5.1หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 ดานสิทธิคนพิการ 

 
มาตรา  55  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ  มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและ

ความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ท้ังนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในชวงแรกของการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  มีสมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เสนอใหเพิ่มสิทธิคนพิการในการเลือกตั้ง  
และเพิ่มสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  อาทิ  ระบบขนสงมวลชนใหมีบันได
เล่ือน  ลิฟท  ถนน หองน้ํา  ทางเดิน เพื่อใหไปใชสิทธิเลือกตั้งไดดวย  เสนอใหผูพิการสามารถเขา
ไปศึกษาอบรมในสถานศึกษาตาง ๆ ได  แลวก็มีการจัดอุปกรณการเรียนการสอนให  เชน  คนหู
หนวกก็ตองมีลามภาษามือที่มีคุณภาพดวย  ฯลฯ   

ที่ประชุมมีการถกเถียงเรื่องถอยคําวาจะใชคําวาผูพิการหรือทุพพลภาพ   ที่ประชุมมีมติ
เสนอใหใสเขาไปทั้ง  2  คํา  คือพิการและทุพพลภาพ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  ขอแปรญัตติเพิ่มขอ
ความตอไปนี้ดวย  คือ  “ไดรับการศึกษา  การฝกฝน  การบริการดูแลและสุขภาพ”  เพื่อใหบุคคล
ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะนั้น  รวมถึงการไดรับการศึกษา  
การฝกอาชีพ  การฟนฟูสมรรถภาพ  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองได  และเกิด
ความรูสึกมีคุณคา มีความหวังไดรับความเมตตาจากสังคม  ถาบัญญัติไวเฉพาะความชวยเหลืออ่ืน
จากรัฐอาจยังไมชัดเจน 

คณะกรรมาธิการชี้แจงวา   การบัญญัติเร่ืองความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐนั้นไวกวาง ๆ และ
ควรมอบใหรัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรที่จะออกกฎหมายกําหนดรายละเอียดการใหความชวย
เหลือใหเปนไปตามแรงผลักดันของประชาชนตอไป  ในกรณีการไดรับสิทธิเร่ืองการศึกษาขั้นพื้น
ฐานไมนอยกวา  12  ปนั้น  มีมาตราที่บัญญัติครอบคลุมถึงบุคคลซึ่งพิการและทุพพลภาพอยูแลว     
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(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 วันที่ 30  มกราคม , 23  เมษายน , 26  พฤษภาคม  2540 , บันทึกการประชุมคณะ
กรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  คร้ังที่  12  วัน
อังคารที่  10  มิถุนายน  2540, รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540  คร้ังที่  17  (เปนกรณีพิเศษ)  วันเสารที่  12  กรกฎาคม  2540) 

6.5.2.สถานการณดานสิทธิของคนพิการ 
 
กระทรวงสาธารณสุขไดสํารวจพบวาประเทศไทยมีคนพิการกวา  4.8 ลานคน  แตรายงาน

ประจําป 2544 ของกรมประชาสงเคราะห  มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประชาสงเคราะห
เพียง  301,260 คนเทานั้น  ในจํานวนคนพิการทั้งหมดเปนผูพิการทางกายมากที่สุด  รองลงมา
คือผูพิการทางสติปญญา  ผูพิการทางสายตาและทางหูมีจํานวนใกลเคียงกัน  นอกจากนี้ยังมีผูพิการ
ซํ้าซอนและกลุมคนพิการทางจิตใจดวย   การประกอบอาชีพของคนพิการนั้นพบวา คนพิการที่มี     
งานทํามีไมถึงรอยละ  2  ของจํานวนทั้งหมด  

รายงานการสํารวจขอมูลพื้นฐานคนพิการในวัยเรียนและกอนวัยเรียนของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2541  พบวามีจํานวนผูพิการที่มีอายุระหวาง  0 
– 19 ป ทั้งสิ้น  52,220  คน  สวนการคาดประมาณจํานวนผูพิการในเขตเมืองไดจํานวนรวมทั้ง
ส้ิน  14,365  คน   รวมจํานวนผูพิการที่มีอายุระหวาง 0-19  ป ทั่วประเทศทั้งสิ้น  66,585  
คน หรือคิดเปนรอยละ  0.38  ของประชากรที่มีอายุระหวาง  0-19 ป  จากขอมูลสํานักงาน
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  ระหวางป พ.ศ.2538–2542 มีคนพิการอายุระหวาง 
0-19 ป ที่จดทะเบียนแลวจํานวน   43,482 คน    ซ่ึงพิการจากการประกอบอาชีพ     อุบัติเหตุ     
โรคเร้ือรัง  และความสูงอายุ  ขณะที่ความพิการแตกําเนิดและพิการจากโรคติดเชื้อลดลง 

 
6.5.2.1 นโยบาย  แผนงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับคนพิการ 

 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิคนพิการมีหลายฉบับทั้งกฎหมายระหวาง

ประเทศหรือกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ  อาทิ  ปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ  ที่ยึดหลักเคารพความเปนมนุษยไมวาจะมีรางกายเปนอยางไร  กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง   และกติการะหวางประเทศ   วาดวยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  กติการะหวางประเทศทั้ง  2  ฉบับเปนการยืนยันถึงสิทธิของ
มนุษยตามปฏิญญาสากล ฯ  
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 สําหรับกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคน
พิการ  ประกอบดวย     

 1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มีหลายมาตราที่บัญญัติ
สงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการใหเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   ไมใหมีการเลือก
ปฏิบัติ  และตองใหความชวยเหลือคนพิการในดานตาง ๆ  ดังปรากฎใน มาตรา  4 , 30  , 55 และ  
80  มาตราที่เกี่ยวของกับคนพิการโดยตรงคือมาตรา 55  และ 80 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540      มาตรา  55  ไดกลาวไวในเบื้องตนแลวสวนมาตรา 80  วรรคสอง  ได
บัญญัติใหรัฐตองสงเคราะห  ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่ง
ตนเองได 

 2.พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  ประเทศไทยได
ประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งกําหนดใหคนพิการไดรับการคุมครอง  การสงเคราะห  การ
พัฒนา  การฟนฟูสมรรถภาพและใหไดรับโอกาสในดานตาง ๆ  รวมทั้งใหสังคมมีสวนรวมในการ
เกื้อกูลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

 3.กฎกระทรวงฉบับที่  4  (พ.ศ.2542)     มาตรา 17 (1)  ของพระราช
บัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 บัญญัติใหลักษณะอาคาร  สถานที่  ยาน
พาหนะ  หรือบริการสาธารณะอื่นตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง   จึงเปนที่มาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออก
กฎกระทรวงดังกลาว   โดยมีสาระสําคัญใหเจาของอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะหรือบริการ
สาธารณะที่มีอุปกรณอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการและมีสัญลักษณสากลเพื่อคนพิการ       
มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปนสองเทาของเงินที่เสียไปออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิ 

 4.ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือ
ส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ.2544     คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการออกระเบียบนี้เพื่อใหการกําหนดอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการใน
อาคาร  สถานที่  ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่น  ไดมาตรฐานและมีความเหมาะสม  โดยมี
รายละเอียดเชน  ทางเขาสูอาคารใหอยูในระดับเดียวกันกับพื้นลานจอดรถ  หากอยูตางระดับตองมี
ทางลาดสามารถขึ้น-ลง   และทางลาดนี้ใหอยูใกลที่จอดรถ   สถานีขนสง  สถานีรถไฟและทา
อากาศยาน  ตองมีทางลาดในพื้นที่ตางระดับทุกแหง   ยานพาหนะ  รถไฟตองมีทางเดินระหวางทีน่ัง่
ทั้งสองขางใหมีความกวางไมนอยกวา  90  เซนติเมตร ฯลฯ    

 เมื่อเชื่อมโยงกับ  พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งเปนกฎหมายหลักหรือ
กฎหมายแม   ไมไดกําหนดสภาพบังคับเอาไวกลาวคือ   ไมมีบทลงโทษผูไมปฏิบัติตามกฎหมายแต
เปนมาตรการในการจูงใจ   อาทิ  ลดหยอนภาษีให  
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 5.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ใน มาตรา  10 ของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มาตรา10 วรรค 3  คนพิการมีสิทธิไดรับความสะดวก   ส่ือ บริการ และ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการสื่อสาร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  ซ่ึงกฎ
กระทรวงตามมาตรา  10 วรรค 3   ไดผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว เมื่อวันอังคารที่ 30  
กรกฎาคม  2545 ที่ผานมา  

 6.ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ออกต้ัง
แตพ.ศ.2539  กําหนดใหคนพิการที่ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได  มีฐานะยากจน  
หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพรายละ  500 บาทตอเดือน 

 
 นโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิคนพิการประกอบ

ดวย   
 1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  8 (พ.ศ.2540-2544)  

กําหนดนโยบายในการพัฒนาคนพิการไวในสวนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของคนไทยในบทที่6 
การพัฒนาประชากร กลุมดอยโอกาสขอ 3  การพัฒนากลุมคนพิการ มีแนวทาง  อาทิ  สนับสนุน
ใหคนพิการไดรับบริการทางการแพทย และการฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่องและกวางขวาง  โดย
เนนจัดบริการใหการรักษาพยาบาลแบบใหเปลาแกคนพิการที่ยากจน   สงเสริมใหคนพิการไดรับ
บริการการศึกษาในทุกระดับ  โดยเนนการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ  สวนการศึกษาพิเศษนั้นใหมี
เฉพาะเทาที่จําเปน   ใหมีบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพ  สรางสภาพแวดลอมดาน
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนพิการ  จัดสวัสดิการสังคม  โดยใหเบี้ยยังชีพแกคน
พิการที่มีสภาพความพิการรุนแรง ฯลฯ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ) 

 2.แผนแมบทดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ พ.ศ.2540-2544    
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2541  เห็นชอบในหลักการแผนแมบทดัง
กลาวเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติและใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย  แผนงาน  
แนวทาง  มาตรการและงบประมาณตอไป โดยมีหนวยงานตาง ๆใหความเห็นประกอบ แผนดัง
กลาวมีวัตถุประสงคโดยสรุปคือเพื่อใหคนพิการไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพในดานการแพทย  
การศึกษา ฯลฯ  เพื่อใหคนพิการสามารถดูแลตนเองหรือไดรับความชวยเหลือจนมีความพรอมที่จะ
ดําเนินชีวิตและบทบาทในสังคม  เพื่อสงเสริมงานวิชาการและเผยแพรขาวสารการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในดานตาง ๆ  และเพื่อสนับสนุนใหชุมชน องคกรทองถ่ินและองคกรภาคเอกชนมีบทบาท
และมีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมากขึ้น 

 แผนแมบทดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดังกลาว  มีหนวยงานตาง ๆ ให
ความเห็นสรุปไดดังนี้  กระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นวาการเรงขยายการศึกษาแกคนพิการทั้งใน
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และนอกระบบโรงเรียนนั้น  จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43  ซ่ึงไดระบุวา "บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่ รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย"   
กระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นโดยสรุปวาสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปน
หนวยงานที่มีศักยภาพและควรมีบทบาทสําคัญในการสรางระบบประสานแผนแมบทดังกลาว   รัฐ
บาลควรสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานการฟนฟูสมรรถภาพการแพทยอยาง
จริงจัง  และจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญสูง   สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใหความเห็นวาควรเนนใหคนพิการพึง่ตนเองได
มากกวาการสงเคราะหเพียงอยางเดียว  โดยใหครอบครัว  ชุมชน  ภาคเอกชนและองคกรพิการอื่น ๆ 
รวมเปนฐานในการดําเนินงานตาง ๆ  และควรใหความสําคัญการวิจัยและพัฒนาระบบขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับคนพิการทั้งจํานวนและสภาพความพิการ    สํานักงบประมาณเห็นวากระทรวงแรงงาน ฯ 
ควรประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการโดยกําหนดเปาหมายของแผนงาน  
กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของงาน  ตลอดจนประมาณการความตองการงบประมาณใหสอด
คลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน ฯลฯ   

 3.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ.2545 – 2549  แผนดัง
กลาวจัดทําขึ้นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ  ที่ 9 พ.ศ.2545-
2549 รวมถึงไดบูรณาการหลักพื้นฐานแนวคิดและทิศทางการดําเนินงานดานคนพิการจากรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 ปฏิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย 
พ.ศ.2541 การปฏิรูปศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพ ฯลฯ  ทั้งนี้ไดปรับใหสอดคลองกับบริบท
ของสังคมไทย เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในการเสริมสรางความกาวหนา สิทธิ
และความเสมอภาคของคนพิการ ในกระบวนการพัฒนาในทุกดานตลอดจนสรางความชัดเจนของ
แผนฯ เพื่อใหทุกสวนที่เกี่ยวของ นําไปวางแผนปฏิบัติการตอไป 

 4.มติคณะรัฐมนตรี   เพื่อใหการคุมครองคนพิการมีผลอยางจริงจังมากขึ้น  คณะรัฐ
มนตรีจึงไดใหความสําคัญในเรื่องนี้  โดยมีมติเมื่อวันที่  10  มีนาคม  2541  ระบุใหองคกร
สาธารณะจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะใหแกคนพิการมากยิ่งขึ้น (รายงานสิทธิ-กติกา) 

 5.รางพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  ผูดอยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ   กระทรวงศึกษาธิการไดประสานงานกับคณะกรรมการกฤษฎีกา  พิจารณาราง
กฎกระทรวงเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการรางพระราชบัญญัติจัดตั้ง
กองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ  ผูดอยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ (ผลงานการปฏิรูปการ
ศึกษา)  
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 6.รางพระราชบัญญัติสถาบันแรงงานคนพิการแหงชาติ   คณะอนุกรรมการ
พิจารณากฎหมาย  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ไดพิจารณาแลวมีขอสังเกตหลาย
ประการ  อาทิ  ใหพิจารณาควบคูไปกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในคราวเดียว ฯลฯ  และไดสงเรื่องไปใหกรมประชาสงเคราะหพิจารณาดําเนินการตอไป   

 
 

6.5.2.2 การดําเนินงานสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการ 
 

 1. การพัฒนา  สงเสริมความรู  ทักษะ  อาชีพ  สวัสดิการสังคมใหกลุมคนพิการ
และผูดอยโอกาส   

 รัฐดําเนินการขยายบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพใหคนพิการที่อยูใน
วัยแรงงานทั้งในเมืองและชนบทและกําหนดมาตรการสงเสริมการมีงานทําเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางจริงจัง  รวมทั้งจัดระบบประสานงานบริการและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  จัดทําแผน
การดําเนินงานสงเสริมอาชีพคนพิการที่ชัดเจนและเปนระบบ  รวมทั้งรณรงคประชาสัมพันธให
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนรับคนพิการใหมากขึ้น 

 ปจจุบันมีจํานวนคนพิการที่จดทะเบียนทั่วประเทศ  320,033  คน  คนพิการรอยละ
ประมาณ 20 ของคนพิการที่จดทะเบียนไดรับบริการสวัสดิการสังคม   แตอยางไรก็ตามมีการให
ความชวยเหลือในเครื่องชวยความพิการ เพื่อใชในกิจกรรมประจําวันและประกอบอาชีพเปนรถโยก
และรถเข็น ปละ 2,000 กวาคัน  การจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการดานเบี้ยยังชีพคนพิการ ไดรับ
เพิ่มขึ้นทุกป มีผูรับเบี้ยยังชีพคนพิการจํานวน 25,000 คน หรือรอยละ 45 ของผูพิการที่อยูใน
เกณฑการไดรับเบี้ยยังชีพจากจํานวนคนพิการ ประมาณ 55,000 คน ระบบการคุมครองทาง
สังคมยังไมมี ประสิทธิภาพในการรองรับคนพิการที่ประสบปญหา  (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหงชาติ พ.ศ.2545 – 2549)   

 มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนการทํากิจกรรมใหแกองคกรที่เกี่ยวกับคนพิการและ
องคกรคนพิการปละไมต่ํากวา 20 ลานบาท การมีสวนรวมไดกระจายลงไปสูสวนภูมิภาค โดยการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการสาขาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการประจําจังหวัด ซ่ึงมีคนพิการเปนคณะ
กรรมการดวย แตอยางไรก็ตาม บทบาทขององคกรคนพิการและผูนําคนพิการ ยังอยูในสวนกลาง
เปนสวนใหญ  

 กรมประชาสงเคราะห  ไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการขึ้นตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  เพื่อใหการสงเคราะห  
พัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการไดรับการฟนฟูใน  
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4  ดาน  ไดแก  การแพทย  การศึกษา  สังคม  และอาชีพ ฯลฯ ซ่ึงการดําเนินงานในป 2544  มีดัง
นี้   

 
 
 
 

การดําเนินการ จํานวน (คน) 
1.การลงทะเบียนสมัครงาน 742 
2.การฝกอาชีพในศูนยฝกอาชีพและชุมชน 1,005 
3.จัดหางานในสถานประกอบการ 
(ตั้งแตเร่ิมดําเนินการมีจํานวนทั้งสิ้น  9,789 ราย) 

2,441 

4.ใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายละ  20,000  บาท 
เปนเงิน  86.22  ลานบาท (ตั้งแตเร่ิมดําเนินการมีจํานวนทั้งสิ้น  
21,142  คน) 

4,116 

5.ใหเบี้ยยังชีพคนละ  500  บาทตอเดือน 20,000 
6.ใหการจดทะเบียน  30,761 
การสงเคราะหครอบครัวคนพิการ  
ใหคําปรึกษาแนะนํา 
สงเคราะหครอบครัว 
สงเขาสถานสงเคราะหและศูนยฟนฟูอาชีพ 
ประสานสงตอหนวยงานอื่น 
 

29,048 
8,488  ครอบครัว 

1,699 
345 

การสงเคราะหกายอุปกรณและเครื่องชวยความพิการ 1,413 
การสงเคราะหคนพิการในสถานสงเคราะห 9 แหง 3,969 
 
ที่มา : รายงานประจําป 2544 ของกรมประชาสงเคราะห  และนโยบายรัฐบาล 2544  

 
 2.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการทุพพลภาพ   
 รัฐไดเรงรัดใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่รับผิดชอบการให

บริการประชาชน  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับผูพิการ  เชน 
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หนวยงาน ทางลาด โทรศัพท บันไดเลื่อน หองน้ํา อ่ืน ๆ 
การรถไฟ 
แหงประเทศไทย 

    
* 

 

บริษัทขนสง  จํากัด     
* 

สรางหองสุขาสําหรับคน
พิ ก ารที่ ส ถ านี ข น ส ง ผู
โดยสาร (จตุจักร) 

องคการขนสงมวลชน
 กรุงเทพ   

    จัดทํารถโดยสารประจํา
ทางปรับอากาศสําหรับคน
พิการที่ใชรถ วีลแชร 

องคการโทรศัพท 
แหงประเทศไทย 

  
* 

   

การสื่อสาร 
แหงประเทศไทย 

    บริการฝากสงเครื่องอาน
สําหรับคนตาบอด 

กรมที่ดิน   * *  
กรมโยธาธิการ     การวางผังออกแบบอาคาร 
กรมราชฑัณฑ     ทําโครงการจดทะเบียนผู

ตองขังพิการทั่วประเทศ  
รวม  496  คน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 (สถานศึกษา)         * 

   
* 

ติดลิฟทไฮโดรลิค  จัดทํา
ปายบรรยายรวมในสวน
จัดแสดงเปนอักษรเบลล 

 
3. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

 - โรงเรียนเฉพาะคนพิการไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนศึกษาพิเศษ  41  โรง  ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางและเขตการศึกษา  1  ถึง  12  
รวม  13  ศูนย  ใหการดูแลนักเรียนจํานวน  12,185  คน  และใหการสนับสนุนนักเรียนพิการ
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ในโรงเรียนเฉพาะทาง  (โรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ)  จํานวน  12  โรง  มีนักเรียน
ในความดูแลจํานวน  1,697  คนและกรมอาชีวศึกษา  ไดขยายการรับนักศึกษาพิการเขาเรียนเปน
ช้ันเรียนเฉพาะทางเพิ่มขึ้น  15  แหง   แตละแหงเปดสอนตามความพิการอยางนอย  2  ประเภท ๆ 
ละ  20  คน  และสถานศึกษาที่มีความพรอมรับนักศึกษาตาบอดมาเรียนแลว  1  แหง  คือวิทยาลัย
สารพัดชางนครหลวง   

 - โรงเรียนทั่ วไป    จากขอมูล   ณ   วันที่   10  มิ ถุนายน   2544  ไดใหการ
สนับสนุนการจัดเรียนรวมแกเด็กพิการในโรงเรียนปกติ  ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน  รวม  
882  แหง  จํานวนนักเรียน  5,302  คน  นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดเรียนรวมในโรงเรียนปกติ  จํานวน  9,283  
คน  สําหรับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในปการศึกษา  2544  มีนักศึกษาเรียนรวมใน
ช้ันเรียนปกติประมาณ  3,600  คน (สําเร็จออกไปประมาณ  850  คน)  ใหบริการนักเรียน
พิการในโรงเรียนกีฬาและวิทยาลัยพลศึกษา จํานวน  24  คน  กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดทํา
การศึกษาทดลองและพัฒนาสื่อ  รวมทั้งจัดทําคูมือสําหรับสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ  พรอมทั้ง
สรางเครื่องมือประเมินผลหลักสูตรการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ รวม  3  หลักสูตร  (ไดแก  การใช
ภาษามือแบบเบ็ดเสร็จ  หลักสูตรอักษรเบลลและหลักสูตรสําหรับบุคคลออทิสติก)  และขอสอบ
เพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนสําหรับผูพิการทางการมองเห็น  ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย  นอกจากนี้  สถาบันราชภัฎไดใหบริการวิชาการแกศูนยศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน  โดยมีผลการวิจัยและสื่อการเรียนที่มีคุณภาพใหการสนับสนุนในระยะที่ผานมาไดใหการดู
แลนักศึกษาพิเศษ  658  คน  และมีนักเรียนพิเศษที่มารับบริการในศูนยการศึกษาพิเศษ  จํานวน  
482  คน  นอกจากนั้น  ยังไดผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ  ในสถาบันราชภัฏ  6  
แหง  ปละ  120  คน   รวมทั้งใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มแกเด็กพิการและครอบครัวจํานวน 
2,000  คนตอป 

 ดานการศึกษา  เมื่อพิจารณาขอมูลเชิงปริมาณในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในปการศึกษา 2543 มีจํานวนนักเรียนที่เปนเด็กพิการ 126,148 คน  เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเด็ก
พิการในวัยเรียน จํานวน 564,783 คน (จากฐานขอมูล ป พ.ศ. 2543)  แสดงวาการจัดการศึกษา
พิเศษสําหรับเด็กพิการเพียงรอยละ  22.34  ที่มีโอกาสไดรับการศึกษาแตก็มีแนวโนมในการขยาย
บริการการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการเพิ่มมากขึ้น  โดยจะเห็นวามีจํานวนนักเรียนพิการทั้ง 
9 ประเภท  เพิ่มขึ้นจาก  69,644 คน ในปการศึกษา 2542  เปน 126,148 คน ในปการศึกษา 2543  
คิดเปนรอยละ  82.08  แสดงวา  รัฐไดพยายามจัดการศึกษาใหเด็กพิการไดรับการศึกษาตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาพิเศษจําเปนตองมีบุคคลากรที่มีความรูทางดานการจัด
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การศึกษาพิเศษ เขามารวมดําเนินการดวย  แตในสภาพปจจุบันโรงเรียนรวมมีครูทางดานการศึกษา
พิเศษนอยมากสัดสวนของครูตอจํานวนนักเรียนพิการ เปน 1: 105   (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี)  

 แมวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดพยายามขยายการจัดการศึกษาพิเศษมาโดยตลอด  
โดยจะเห็นไดวาในปการศึกษา 2536 มีคนพิการวัยเรียนในกลุมอายุ  7 –14 ป มีโอกาสเขาเรียน
เพียง 7,246 คน เทานั้น (คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ,2543 อางอิงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ , 2537 )  หลังจากที่ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 แลว กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดถือเปนหนาที่ที่จะตอง
ดําเนินการใหคนพิการมีสิทธิไดรับการศึกษาเชนเดียวกับคนปกติโดยไดพยายามเรงรัดขยายบริการ
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหเพิ่มมากขึ้น  คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ  ไดสํารวจพบวา ในปการศึกษา 2540 สามารถจัดได 28,000 คน  และในป 2541 จัด
บริการเพิ่มขึ้นเปน 35,000 คน ซ่ึงนับวานอยมาก (คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อ
คนพิการ,2543)  และเพื่อใหการขยายการศึกษาสําหรับคนพิการเปนไปอยางกวางขวางและทั่วถึง
มากขึ้นในปการศึกษา  2542 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศนโยบายวา “ ผูพิการทุกคนที่อยาก
เรียนตองไดเรียน”  หลังจากที่ไดประกาศนโยบายดังกลาวหนวยงานที่เกี่ยวของไดเรงรัดขยายการ
ศึกษามากขึ้นสงผลใหมีการขยายตัวในดานปริมาณโดยมีจํานวนคนพิการทุกประเภท  ไดเขาศึกษาในปการ
ศึกษา 2542 เพิ่มขึ้นเปน  110,327 คน  (คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ , 2543 )  

 ผูพิการซึ่งเรียนอยูในสถานศึกษาสําหรับผูพิการ  ผูเรียนประเภทประจํา  ในระดับ
ประถมศึกษาไดรับอุดหนุนในอัตราสูงกวานักเรียนปกติคือ 13,020 บาทตอคนตอป  มัธยมศึกษา
ตอนตน 13,500 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 บาท สวนผูเรียนประเภทไป – กลับ ใน
ระดับประถมศึกษาไดรับอุดหนุน 2,700 และ 4,140 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,000 
และ 4,620 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,200 และ 5,520 บาท ขึ้นอยูกับสังกัดของ
สถานศึกษาสําหรับผูเรียนที่เรียนรวมในโรงเรียนปกติ  ระดับประถมศึกษาไดรับอุดหนุน  1,400 
บาท และมัธยมศึกษาตอนตน  4,330 บาท 

 งบประมาณ   งบประมาณแผนดินเปนแหลงเงินที่ใหการสนับสนุนคาใชจายใน
การแกไขปญหาของคนพิการแหลงใหญที่สุด  ทุกปรัฐตองจัดสรรงบประมาณคาใชจายประจําปให
แกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับคนพิการโดยตรงหลายหนวยงานเชน  สํานักงานคณะกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  กรมประชาสงเคราะห   กรมการแพทย  กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญ
ศึกษา  และยังจัดสรรงบประมาณคาใชจายประจําปใหแกหนวยงานอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับคนพิการ
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โดยตรง เชน สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  กรมอาชีวศึกษา  สถาบันราชภัฏ โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ฯลฯ   (วิริยะ 2539) 

 
6.5.2.3ความเคลื่อนไหวเพื่อใหเกิดการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการ  

  
  คนพิการไดเขามีสวนรวมอยางมากในการยกรางกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะที่ออกตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 2534   
และคนพิการไดพยายามเรียกรองใหมีการแกไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคารป 22 ของกรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย ก็ไดมีการยกรางดังกลาวโดยไดนํา สาระและแนวคิดของ พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถ
ภาพคนพิการ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว    ไปแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมใน 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารป 22  ขณะนี้รางผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว 

 กลุมคนพิการผลักดันประเด็นตาง ๆที่เกี่ยวของกับคนพิการ  โดยมีขอเสนอดังนี้  
 1.ใหมีเร่ืองราวของคนพิการในหลักสูตรของโรงเรียนทั่วไปตั้งแตช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1  ถึงระดับมหาวิทยาลัย   โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคนพิการเพื่อใหเด็กทั่วประเทศรูเร่ืองราว
คนพิการ และรองรับเด็กพิการที่เขาไปเรียนดวย  และจําเปนตองมีหลักสูตรเฉพาะของคนพิการ เชน
หลักสูตรครูตองมีหลักสูตรบังคับใหเรียนเรื่องการเรียนการสอนของคนพิการ หรือระดับมหาวิทยาลัย 
สถาปตยกรรม วิศวกร ก็ตองเรียนเรื่องกฎหมายวาดวยส่ิงอํานวยสะดวก หรือคณะนิติศาสตรก็ตองมี
กฎหมายเรื่องคนพิการ   

 2.ขอใหมีคณะกรรมการประชาสัมพันธเพื่อใหสังคมเขาใจความสามารถของคน
พิการเห็นความจําเปนในเรื่องสิทธิประโยชนความเทาเทียมกัน ใหมีส่ือเร่ืองคนพิการอยูเปนระยะ ๆ      

 3.อาชีพ  ใหหนวยงานของรัฐตองจางคนพิการ ใหรัฐวิสาหกิจตองจางคนพิการเขา
ทํางาน 200:1  เหมือนในภาคเอกชน  ถาไมจางก็ตองจายเงินเขากองทุน  หากไมจางตองหางานอื่น
ใหคนพิการทําเชน  ใหมีสถานที่ขายของ  

 4. การเขาถึงสิทธิความรูสาธารณะ   ขอใหมีสถานีวิทยุ  โดยนําหนังสือมาอานใน
สถานีวิทยุ   เพื่อใหคนที่อานหนังสือไมไดก็ฟงสถานีดังกลาว  และใหมีสถาบันลามสําหรับคนหู
หนวก   
  5.กําลังจัดทําแผนคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ซ่ึงจะผลักดันไปสูการมีคณะ
กรรมการแหงชาติที่เปนองครวมดานคนพิการ  
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6.5.3.รางพระราชบัญญัติคนพิการ ท่ีตองออกตามมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540   
 

กฎหมายบัญญัติที่ตองออกตามรัฐธรรมนูญ  อาจพิจารณาจากพระราชบัญญัติที่ออกไปแลว
วาสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 หรือไมและถามีขอบกพรองก็
ปรับปรุงแกไข และยังสามารถออกกฎหมายลูกไดหลายฉบับ   กฎหมายไมไดหามวากฎหมายที่ตอง
ออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  มีไดฉบับเดียว    วิธีการอาจจะออก
เปนกฎหมายเฉพาะ   หรือนําเจตนารมณของมาตรานี้ไปใสไวใน  กฎหมายอื่นที่ไมใชเฉพาะเรื่อง
คนพิการ   มีทางเลือก 2 แนวทาง คือ  

1.ออกกฎหมายฉบับใหมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2540 มาตรา  55    

2.แกไขพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ พ.ศ. 2534   ใหสงเสริมและคุมครองสิทธิของคน
พิการมากขึ้น      
 ปจจุบันกําลังแกไขพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 2534  สวนการรางพระราช
บัญญัติฉบับใหมเลยนั้นก็มีแนวคิดอยูแตไมไดดําเนินการอยางจริงจังเทาใด  และการนําเอาเจตนา
รมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ไปบัญญัติในในพระราชบัญญัติ
อ่ืน  ก็มีหลายฉบับ  เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542    รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหง
ชาติ พ.ศ….  ซ่ึงมีเร่ืองของคนพิการ   ก็พยายามนําเอาเจตนารมณของคนพิการไปใสไวในนั้นดวย   
 

6.5.4.ประเมินและปญหาสิทธิคนพิการ  
 
 6.5.4.1 ประเมินสิทธิคนพิการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   
 
 มาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บัญญัติเพื่อให

คนพิการไดสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันกับคนอ่ืน ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะและความ
ชวยเหลืออ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงจะชวยใหคนพิการนั้นมีคุณภาพชีวิตที่เทาเทียมและเสมอ
ภาคกับคนอื่น  หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   เปนเรื่องสิทธิของคนพิการ ที่จะมีหลักประกันอันเปน
หลักการขั้นพื้นฐานที่จะไดรับ   

 มาตรา 55 และ 80 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  
เปนการเนนแนวคิดที่รัฐตองใหการสงเคราะห  แตไมไดเนนใหพัฒนาคนพิการที่มากไปกวาการ
สงเคราะห อยางไรก็ดี มาตรา  55  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  
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เปนการเขียนที่กวาง  ซ่ึงก็สามารถตีความใหเปนประโยชนกับคนพิการมากที่สุดในการพัฒนาคน
พิการ  มากกวาการสงเคราะหไมวาจะเปนในดานการแพทย  การศึกษา  การอาชีพและทางสังคม  
เพื่อจะไดพึ่ง   ตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี  บทบาทและมีสวนรวมในสังคมไดเชนเดียวกับคนปกติ     
แตสามารถกลาวไดวาสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีสวนรวมของคนพิการไดสอดแทรกไว
ในหมวดสิทธิ  เสรีภาพ  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและหมวดอื่น ๆ  อยูแลว  เพียงแตไมไดระบุคาํ
วาคนพิการไวชัดเจน   

 กอนที่จะมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา 55  ที่กําหนดใหรัฐชวย
เหลือคนพิการ   มีพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งออกมาตั้งแต พ.ศ. 2534  กอนมี
รัฐธรรมนูญ และไดออกเปนกฎกระทรวงตามมาอีกหลายฉบับ  แตการมีรัฐธรรมนูญมาตรา  55  
และ 80  ก็ทําใหนําไปอางอิงเพื่อเปนประโยชนกับคนพิการไดตามสมควร     

 กฎหมายที่จะออกมาหลายฉบับ  รวมถึงกฎหมายที่ออกมาใชบังคับแลว  ไดสอด
แทรกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เร่ืองคนพิการไวดวย 
เชน  กฎหมายที่ควบคุมการวางผังเมือง ควบคุมการจัดบริการสาธารณะ ควบคุมการออกแบบขนสง
สาธารณะ ควบคุมการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสาร   กฎหมายควบคุมอาคารก็ไดนําเอา
เจตนารมณมาตรา 55  ไปบัญญัติไวโดยออกเปนกฎกระทรวง  

 สิ ทธิ ของคนพิ ก ารได รับ การส ง เส ริม และคุ ม ครองมากขึ้ น ต ามลํ าดั บ   
พิจารณาไดจากความกาวหนาในดานกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบายและแผน มีมากขึ้นพิจารณาไดจาก    

 -  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542   นําเจตนารมณของ มาตรา  55 กับ 
มาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540ไปบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  มาตรา10 วรรค 3  คนพิการมีสิทธิไดรับความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวย
เหลืออ่ืนใดทางการสื่อสาร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  ซ่ึงกฎกระทรวง 
มาตรา10 วรรค 3  ก็ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว เมื่อวันอังคารที่ 30  กรกฎาคม ที่
ผานมา  จากมาตราดังกลาว  ในอนาคตคนพิการก็จะมีโอกาสในดานการศึกษามากขึ้นและจะเชื่อม
โยงกับการมีงานทําตอไป   

 รัฐบาลประกาศใหเปนปการศึกษาเพื่อคนพิการ  พ.ศ. 2542  และเปนปสงเสริม
อาชีพคนพิการ พ.ศ. 2545  เพียงแตวาการประกาศในเชิงนโยบายกับการปฏิบัตินั้นก็ยังไมคอยได
ดุลยกันเทาไร  ในทางปฏิบัติคอนขางถูกละเลย   อยางไรก็ดี   สังคมเริ่มใหความสนใจมากขึ้น ใน
เชิงประชาสัมพันธ ในเชิงการสรางภาพลักษณ   

 จากการที่มีกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จากพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถ
ภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ทําใหองคกรคนพิการแข็งแรง ทํางานไดเร็ว ทํางานหลายเรื่องไดมีคุณภาพ 
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เร่ืองกฎหมายตางๆ ก็ใชเงินจากกองทุนนี้มาจัดสัมมนา    จัดกิจกรรมรณรงคสิทธิประโยชนตาง ๆ  
คนพิการคอนขางมีบทบาทในกองทุน 

 การดําเนินการของหนวยงานรัฐในการสงเสริมและคุมครองสิทธิคนพิการ  นับได
วาดีขึ้น   อาทิ  การเพิ่มเบี้ยยังชีพเปนเงิน  500  บาทตอเดือน  การมีกองทุนกูยืม   การสรางสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะเพิ่มขึ้น  ไมวาจะเปนลิฟต  ทางลาด  บันไดเลื่อน  หองน้ํา   
ฯลฯ  รวมถึงศึกษาทดลองและพัฒนาสื่อ  รวมทั้งจัดทําคูมือสําหรับสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ  
พรอมทั้งสรางเครื่องมือประเมินผลหลักสูตรการศึกษา   ดานการศึกษา มีโรงเรียนสําหรับคนพิการ
มากขึ้น  มีทั้งโรงเรียนเฉพาะ   และโรงเรียนทั่วไป  ที่เปนการเรียนรวมกันระหวางคนพิการกับคน
ปกติ 

 การมีสวนรวมของคนพิการในการยกรางกฎหมาย  นโยบาย  ระเบียบ  กฎ ตาง ๆ 
รวมถึงกิจกรรมทุกประเภทและระดับนับวาเปนที่นาพอใจ   มีกระบวนการการมีสวนรวม  ภาครัฐ
เปดโอกาสใหคนพิการไดเปนตัวแทนเขาไปรวมยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการเสมอ   ซ่ึง
นับวาเปนการปกครองที่ควรจะเปน  และทําใหกฎหมาย  นโยบายที่ออกมาคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของคนพิการเปนสําคัญ    การสนับสนุนการมีสวนรวม  การดําเนินงานดานนี้ นับไดวามีความกาว
หนาเปนอยางยิ่ง คนพิการมีสวนรวมในทุกระดับ ทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ แตยังขาดการมีสวน
รวมในการติดตามและประเมินผล 

  แมวาสิทธิคนพิการจะไดรับการสงเสริมและคุมครองมากขึ้น  แตการตอบสนอง
จากภาครัฐโดยรวมยังคอนขางลาชา  อาจจะดีขึ้นบางเพราะมีกฎหมายผูกมัดอยู    แตวากลไกตางๆ  
ที่จะรองรับใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  นําไปสูการปฏิบัตินั้นยังลา
ชา  

 
6.5.4.2 สภาพปญหาสิทธิของคนพิการ  
 

 ถึงแมวาภาพรวมสิทธิของคนพิการจะไดรับการสงเสริมและคุมครองมากขึ้น  ไม
วาจะพิจารณาจากกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบายและแผน   การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
แตปญหาของคนพิการก็ยังคงดํารงอยู  ดังตอไปนี้   

 1. การศึกษา   อนึ่งปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเรื่องการเรียนรวม  นอกจาก
เร่ืองงบประมาณที่มีจํากัดแลว  ยังขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและผูชํานาญการพิเศษ  รวมทั้งเคร่ือง
มืออุปกรณที่เหมาะสมดวย  สถานศึกษาและสถาบันฝกอบรมอาชีพที่จัดบริการแกบุคคลทั่วไป  
ปฏิเสธที่จะรับคนพิการเขาศึกษา  สถานศึกษาที่มีอยูขาดศักยภาพในการจัดการศึกษาใหกบัคนพกิาร
เนื่องจากขาดเครื่องมือเครื่องใช  ส่ือการเรียนการสอนรวมทั้งบุคลากรที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ  
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ขาดเอกสารตํารา  ขอมูลขาวสาร  งานวิจัยและหองสมุดสําหรับคนพิการ  ไมมีภาษามือไทยมาตร
ฐานสําหรับคนหูหนวกตลอดจนการขาดศูนยขอมูลคนพิการมาตรฐานทําใหคนพิการไมสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนไดอยางสมบูรณ 
  กลไก ระบบ และกระบวนการ ในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ยังดําเนินการไม
ตอเนื่องกัน ขาดความพรอมในดานการบริหารจัดการและบุคลากรในการสอน  ทําใหการขยายการ
ศึกษายังไมทั่วถึงในทุกประเภทความพิการ ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมยังไมกระจายไปสูคน
พิการทุกประเภท    

 โรงเรียนอนุบาลสําหรับสําหรับเด็กพิการ โดยทั่วไปมักพบอยูในโรงเรียนการ
ศึกษาพิเศษ  คือเปนชั้นเรียนระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพรอม เปนโรงเรียนเฉพาะสําหรับคน
พิการ ซ่ึงมีอยูไมมากนัก  และยังขาดแคลนบุคลากร  อุปกรณเครื่องไมเครื่องมือที่ใชในการเรียนการ
สอน  และมีปญหาไดรับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐนอยมาก   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี
เด็กพิการไมมากนักที่เขาเรียนรวมกับเด็กทั่วไป (วิริยะ 2539 ) 

 2. สาธารณสุข   คนพิการสวนใหญอาศัยอยูในชนบทและมีฐานะยากจน    ครอบ
ครัวของคนพิการไมสามารถรับภาระดูแลคนพิการเหลานี้ได  ทําใหตองขายคนพิการใหแกบุคคล
อ่ืน   หรือตองเรรอนขอทาน  สวนครอบครัวที่ตองการใหคนพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  ไมมี
เงินเพียงพอที่จะเปนคาใชจายในการนําคนพิการไปรับบริการ ณ  สถานที่ใหบริการที่อยูหางไกล
จากที่พักอาศัยได    คนพิการสวนใหญไมเคยไดรับการดูแลรักษาจากแพทยหรือแพทยเฉพาะดาน
เลย  รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณทางการแพทยและเครื่องชวยคนพิการชนิดตาง ๆ เชน เครื่องชวยฟง
สําหรับผูบกพรองทางการไดยิน  รถเข็นสําหรับคนพิการและรถโยก เปนตน 

 การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยของกระทรวงสาธารณสุขนั้น  มักจะเนนที่คน
พิการดานแขนขาลําตัว  ยังมิไดใหบริการคลุมไปถึงในกลุมของคนหูหนวกและตาบอดแตอยางใด  
ในกระบวนการของการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยนั้น  ก็ยังมิไดนําเอาการกีฬาหรือดนตรีมา
ชวยอยางจริงจัง  สถาบันพยาบาลเอกชนตาง ๆ ก็มิไดใหความสนใจในการที่จะใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแกคนพิการเพราะการใหบริการดังกลาวจะหวังผลตอบแทนที่มีกําไรนั้น
เปนไปไดยาก  นักจิตวิทยาหรือจิตแพทยที่ใหบริการนั้นก็ลวนแตเปนบุคลากรที่มีไวใหคําปรึกษา
แนะนําแกคนทั่วไปอยูแลว  มิไดจัดไวแกคนพิการโดยเฉพาะหรือมีความเชี่ยวชาญในดานของคน
พิการโดยเฉพาะ  และการใหบริการก็เปนการใหบริการในเชิงรับมิใชในเชิงรุกกลาวคือใหบริการ
เฉพาะเมื่อมาหาเปนครั้งคราวไป  แตขาดแคลนการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใจในเชิงรุกที่
จะชวยใหคนพิการมีกําลังที่จะตอสูกับชีวิตตอไป  รวมถึงปญหาแพทยไมรับรองใหคนพิการ  โดย
อางวาไมใชแพทยเฉพาะทาง   แตถาตองใชแพทยเฉพาะทางในการรับรอง  ก็จะมีปญหาแพทยไม
เพียงพอ 
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 3. สาธารณสถานและยานพาหนะขนสงสาธารณะ  สวนสาธารณะ  ถนนหนทาง
ตลอดจนทางเดินเทา  ผูจัดทํามิไดคํานึงถึงคนพิการ  สถานที่เหลานี้สวนใหญยังไมมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการอยางเหมาะสมและเพียงพอ  เชน ทางลาด  ราวจับ  ลิฟทขนสงคนพิการ  
อักษรเบลล  ทําใหคนพิการมีปญหาและอุปสรรคในการเดินทาง  การติดตอราชการ  หรือการเขาไป
ในอาคารสถานที่ตาง ๆ ทําใหขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพในดานตาง ๆ 
ของคนพิการไดอยางเต็มที่  หนวยงานของรัฐไมมีปรัชญาความคิดที่จะใหบริการสาธารณะแกคน
ไทยทุกคน  จึงไมไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไวใหสําหรับคนพิการ (วิริยะ 2539)   การเดิน
ทางยากลําบาก   เชนโดยรถยนตสวนตัว  แมจะมีระเบียบใหออกใบขับขี่ได  แตคนพิการมักไมได
รับ  ใบขับขี่  กรณีคนตาบอด สุนัขนําทางสําหรับคนตาบอดหามนําขึ้นขนสงสาธารณะ   

 - ทางเดินเทาและถนน  ทําขึ้นเพื่อคนพิการนอยมาก     ทางเดินเทาสวนมากมิไดมี
ทางลาด  ถึงแมบางแหงไดทําทางลาดแตมิไดดูแลหามมิใหจักรยานยนตขึ้นมาใช   

 - ขนสงสาธารณะทางบก  ไมวาจะเปนกรณีของรัฐหรือเอกชนมักไมไดคํานึงถึง
คนพิการ  รถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย  มีประตูเขาโบกี้ตาง ๆ เปนประตูแคบและคนพิการ
ขาที่ใชรถเข็นสําหรับคนพิการไมสามารถขึ้นรถไฟได  เพราะตัวรถไฟสูงกวาชานชาลา 

 - รถเมลไมมีเสียงบอกเมื่อถึงปาย   
 - ขนสงสาธารณะทางน้ํา  ทาเทียบเรือมักจะชันและโคลงเคลงไปมาอยูตลอดเวลา 

เรือกับทาเทียบอยูกันคนละระดับทําใหขึ้นลงลําบาก 
 - การขนสงทางอากาศ  คํานึงถึงคนพิการมาก  มีเจาหนาที่คอยพาคนพิการไปขึ้น

เครื่องบิน  มีรถเข็นสําหรับคนพิการไวใหเพื่อพาคนพิการใหไปถึงตําแหนงที่นั่งที่ตองการ  ในกรณี
ของคนตาบอดที่มีสุนัขนําทางเจาหนาที่ก็จะจัดที่นั่งในตําแหนงเพื่อใหสุนัขนําทางคนตาบอดนอน
ไดอยางสบาย 

 - อาคารสถานที่สาธารณะ  ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ  สถานที่ทําการของ
อําเภอ  สถานีตํารวจ และศาลไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ เชน  ทางลาด     

 4. การรวมกลุม   คนพิการในตางจังหวัดที่สามารถชวยเหลือตนเองไดยังมจีาํนวน
นอย  อีกทั้งยังขาดการศึกษา  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ขาดการรวมกลุม  ขาดผูนําในการจัดตั้ง
องคกรของคนพิการในรูปของสมาคมที่มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย  นอกจากนี้ความยุงยาก  
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ทําใหเกิดความลมเหลวในการจัดตั้ง  การรวมกลุมของคนพิการในภูมิ
ภาคจึงขาดความมั่นคง  ขาดการตรวจสอบที่เปนระบบ  ไมสามารถสงเสริมหรือสนับสนุนการพัฒ
นาศักยภาพของคนพิการไดอยางแทจริง 

 5. การขึ้นทะเบียนคนพิการหรือออกบัตรประจําตัวคนพิการ    มีขั้นตอนที่ยุงยาก  
เสียเวลาและคาใชจาย  การออกหนังสือรับรองความพิการจากแพทยไมไดรับความสะดวก  แพทย
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จํานวนมากไมยอมออกหนังสือรับรองความพิการให  ทําใหคนพิการไมสามารถขึ้นทะเบียนคน
พิการหรือขอออกบัตรประจําตัวคนพิการได  ทําใหคนพิการตองเสียสิทธิประโยชนที่ควรจะไดบาง
ประการ  เชน  ไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการได   

 คนพิการจํานวนมากยังไมไดขึ้นทะเบียน  หรือมีบัตรประจําตัวคนพิการ  ดวยไม
ทราบขอมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนคนพิการ  สถานที่ขึ้นทะเบียนมีเพียงแหงเดียวที่สํานักงาน
ประชาสงเคราะหจังหวัดหรือสํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  นายแพทยจาํนวน
มากไมยอมออกหนังสือรับรองความพิการใหแกคนพิการ  

 6. ทัศนคติของสังคม  บุคคลที่เกี่ยวของ  ครอบครัวและของคนพิการเองที่มีตอ
คนพิการในทางลบ   โดยความเชื่อวาคนพิการเปนผลผลิตของบาปกรรมของคนพิการเองหรือของ
ครอบครัวทําใหครอบครัวไดรับความอับอาย ไมอยากเปดเผยใหใครทราบโดยเก็บไวในบานไมให
ไปไหน  และไมไดรับการฝกฝน เชน เด็กตาบอดไมไดรับการฝกใหคลาน เจตคติของคนในครอบ
ครัวทําใหคนพิการมีความคิดที่ไมชวยเหลือตนเองดวย และคนพิการในภายหลังก็ถูกทอดทิ้ง   
กรอบความคิดในดานลบตอคนพิการเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
ไทยและนําไปสูส่ิงที่ไมพัฒนาคนพิการตามมาอีกมากมาย  ความเชื่อพื้นฐาน รากเหงา หรือมรดก
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนวัฒนธรรมในเชิงอุปถัมภ  ไมใชวัฒนธรรมความเชื่อในศักยภาพของมนุษย 
การเชื่อในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน  ถึงแมวามีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวดีเพียงใดก็ตาม   
แตไมเปลี่ยนทัศนคติก็ทําใหการพัฒนาคนพิการเปนไปไดอยางยากลําบาก รวมถึงเจาหนาที่ของรฐัมี
ความเชื่อวาคนพิการไมมีความสามารถที่จะเรียนหรือฝกฝนอาชีพใดได   ยิ่งผูใชอํานาจรัฐเมื่อมา
วินิจฉัยเร่ืองคนพิการโดยมีทัศนคติในดานลบตอคนพิการ  ยิ่งเปนการปดกั้นโอกาสของคนพิการ    
รวมถึงทัศนคติของผูบริหารโรงเรียน ครู   คิดวาการเรียนรวมระหวางคนปกติกับคนพิการจะกอให
เกิดปญหา      

 เจาของสถานประกอบการมีความเชื่อวาคนพิการไมสามารถทํางานได  หรือทําได
แตไมดีเทากับบุคคลทั่วไป  ตลอดจนตัวคนพิการเองที่ขาดความกระตือรือรนที่จะฟนฟูสมรรถภาพ
ในทุก ๆ ดาน  เพราะเชื่อวาคนพิการเปนปมดอยเปนเรื่องที่นาอับอาย   

 7. กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิคนพิการ  
หรือเลือกปฏิบัติตอคนพิการ    กฎหมายอื่นที่จํากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ  ไดแก  หาม
คนพิการเปนนายหนาขายประกันชีวิต  หามรับราชการบางประเภท เชน เปนทหาร  ตํารวจ  หรือ
เปนลูกจางรัฐวิสาหกิจ   ตลอดจนการหามคนพิการบวชเปนพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ฯลฯ 

 8.การขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานในระดับปฏิบัติ ทั้งในระหวางหนวย
งานเดียวกันหรือตางหนวยงาน  ระหวางหนวยงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของรัฐและเอกชน  
การประสานงานระดับนโยบายทั้งในระดับกระทรวงและในระดับชาติยังไมมีประสิทธิภาพ  รวม
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ทั้งปญหาเรื่องงบประมาณ  ทําใหการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในดานตาง ๆ ทําไดจํากัด
และไมมีคุณภาพเพียงพอ 

 9.การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการในดานตาง ๆ โดยภาคเอกชนยังไม
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางเพียงพอ  จึงทําใหบริการโดยภาคเอกชนยังทําไดนอย  ไม
สามารถขยายตัวไดเทาที่ควร  รวมท้ังการใหบริการที่ดอยคุณภาพเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  ระบบสื่อสารและอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสม  ทําใหการฟนฟูสุขภาพหรอื
ความรูความสามารถของคนพิการเปนไปไดยาก  บุคลากรที่ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยมักไมเขาใจคนพิการดีพอ  บุคลากรที่เกี่ยวของมีไมเพียงพอ  โดยเฉพาะแพทยดานเวชศาสตร
ฟนฟูไดรับคาตอบแทนต่ํา  อีกทั้งสถาบันการศึกษาโรงเรียนแพทยก็มีไมกี่แหงที่ใหความสนใจเปด
สอนอยางจริงจัง 

 10.การทํางาน   มีหลายปญหานายจางเจาของสถานประกอบการไมยอมรับคน
พิการเขาทํางาน  หรือถาไดทํางานก็มีปญหาไมมีเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  
อุปกรณเครื่องใชและเครื่องจักรไมไดดัดแปลงใหเหมาะสมสําหรับคนพิการ  ขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  ฯลฯ  

 การจัดตั้งศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการไมครบทุกประเภทความพิการและทั่วประเทศ  
การขยายการฝกอาชีพคนพิการยังมีขอจํากัดไมครอบคลุมทุกประเภทความพิการมีการพัฒนาหลัก
สูตรบางหลักสูตรโดยรวมมือกับกรมอาชีวศึกษา แตยังขาดหลักสูตรสําหรับคนพิการทางดาน สติ
ปญญาและคนพิการทางพฤติกรรม อาชีพที่ฝกมีขอจํากัด เนื่องจากความรูพื้นฐานของคนพิการยังอยู
ในระดับต่ํา และตองทําการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยขณะทําการฝกควบคูกันไป  คุณภาพ
ของผูจบการฝกอาชีพยังเปนปญหา ไมมีเครื่องมือการประเมินสมรรถภาพกอนการฝกอบรมและ
ประเมินกอนการไปประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากรทางดานอาชีพที่เขาใจเกี่ยวกับคนพิการไม
ตอเนื่อง อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการฝกอาชีพไมมีการศึกษาวิจัยใหเหมาะสมกับคนพิการทุก
ประเภท การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนดานการฝกอาชีพยัง
ไมเปนระบบ 
  

6.5.5. ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อใหสิทธิของผูพิการไดรับการสงเสริมและคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  

1. กฎหมาย    รัฐควรปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับที่กีดกัน  จํากัดสิทธิและ
โอกาสหรือการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิผูพิการในดานการศึกษา  สาธารณสุข  นัทนา
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การ  การเขาทํางานหรือการประกอบอาชีพ   ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีกฎหมายที่
เพิ่มโอกาสหรือที่เปนประโยชนตอคนพิการ เชน การจัดระบบโควตาเพื่อใหคนพิการมีงานทําและ
การไดรับสวัสดิการของคนพิการ ฯลฯ   รวมทั้งแกไขกฎหมายที่หามรัฐวิสหากิจและหนวยราชการ
รับคนพิการเขาทํางานอีกดวย  ควรสงเสริมใหองคกรของคนพิการ องคกรเอกชน องคกรภาครัฐ ใน
การติดตามใหเกิดการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับคนพิการอยางมีประ
สิทธิภาพ  

ใหคนพิการหรือครอบครัวคนพิการเปนตัวแทนในการพิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย 
แผนงาน โครงการ กฎหมายและการจัดบริการใด ๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    แตการทํา
ใหสิทธิของคนพิการไดรับการสงเสริมและคุมครองมากขึ้น  จะเนนเฉพาะพระราชบัญญัติที่ตองออกตามรัฐธรรม
นูญวาดวยคนพิการอยางเดียวก็ไมได พระราชบัญญัติอื่นที่จะมีผลกระทบตอคนพิการ   ก็ตองบัญญัติไวดวย  กลาว
คือใหเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิคนพิการแทรกอยูกฎหมายตาง ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได   สถาน
การณในปจจุบันกลุมคนพิการเนนการแทรกแนวความคิดในการสงเสริมและคุมครองสิทธิคนพิการไปใน
กฎหมายฉบับตาง ๆ  ไมไดเนนการรางกฎหมายที่ตองออกตามรัฐธรรมนูญมาเพียงฉบับเดียว  นอกจากการเนนที่
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติแลว  ยังตองเนนที่กฎหมายในระดับรองลงมาดวย  ไมวาจะเปน  กฎ  ระเบียบ ฯลฯ  
รวมถึง นโยบายและแผนตาง ๆ ที่จะออกมาก็ตองยึดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  เปนแมบทในการยกราง   

2. ทัศนคติตอคนพิการ  ควรสงเสริมและสนับสนุนในการสรางทัศนคติของสังคม  ครอบ
ครัวของคนพิการและคนพิการเอง   ใหเห็นวาคนพิการเปนผูที่มีความสามารถและศักยภาพเชนเดียว
กับคนทั่วไปและสามารถพัฒนาตนเองได    สงเสริมใหมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายและ
นโยบายของรัฐในการคุมครองคนพิการ  เพื่อใหตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนที่
คนพิการพึงไดรับ  และพัฒนาศักยภาพคนพิการมากกวาการสงเคราะห  โดยผานสื่อมวลชนทุก
แขนง ไมวาจะเปนสิ่งพิมพ วิทยุ  โทรทัศน ฯลฯ  นอกจากนี้ควรเรงใหการศึกษา เพื่อทําใหคนเชื่อ
มั่นในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   

สงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง เปนสถาบันหลักในการดูแลและพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตคนพิการในครอบครัว  ที่สําคัญคือเนนใหคนพิการพึ่งตนเองไดมากกวาการสงเคราะห
เพียงอยางเดียว  โดยใหครอบครัว  ชุมชน  ภาคเอกชนและองคกรพิการอื่น ๆ รวมเปนฐานในการ
ดําเนินงานตาง ๆ   

3. การศึกษา  ควรจัดบริการการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบตามความตองการของคนพิการ  
โดยคํานึงถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกพิเศษ  หรืออุปกรณพิเศษสําหรับคนพิการดวย  นอกจาก
นี้ควรขยายบริการดานการศึกษาใหเหมาะสม อาทิ จัดตั้งมุมเพื่อการศึกษาคนควาและสื่อเฉพาะสํา
หรบคนพิการในสถานศึกษาทั่วไป  รวมทั้งกอตั้งสถานศึกษาดานวิชาชีพสําหรับคนพิการใหทั่วถึง
เพียงพอทั้งในกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัด  นอกจากนี้คนพิการที่สามารถเรียนรวมกับคนปกติได  
ควรเนนใหไดเรียนรวมกันเพื่อจะไดไมตองเปนภาระในการจัดหางบประมาณ  บุคลากรจัดใหคน
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พิการเปนการเฉพาะ  ซ่ึงจะมีคาใชจายมากกวา ส่ิงที่ควรพิจารณาคือแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษ  
รูปแบบการเรียนรวม ควรพัฒนาความสามารถของโรงเรียนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการแต
ละประเภทใหเชี่ยวชาญเฉพาะดาน   เพราะในสภาพความเปนจริงโรงเรียนเรียนรวมไมมีศักยภาพ
และความพรอมที่จะสอนเด็กพิการครบทั้ง  9 ประเภท  แมความพิการนั้นจะไมรุนแรงแตเด็กพิการ
ตางประเภทกัน ตองการความดูแลและการใหการศึกษาที่ตางกัน  การพยายามใหโรงเรียนเรียนรวม
สามารถรับนักเรียนพิการทุกประเภทในโรงเรียนเดียวกัน  มีขอจํากัดที่จะทําใหดําเนินการอยางมี
คุณภาพ  ดังนั้น  จึงควรกําหนดนโยบายใหโรงเรียนทุกสังกัด  มารวมกันพิจารณา การรับนักเรียน
รวมกันทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณรวมกัน  และใชทรัพยากรรวมกัน  เพื่อใหเกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

ควรกําหนดนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหสถานบันการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษา
ธิการและทบวงมหาวิทยาลัย  ที่ผลิตครูดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดใหมีรายวิชาที่เกี่ยว
กับการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับนักศึกษา ครู และผลิตบุคลากรในสาขาการศึกษาพิเศษโดยตรง  
และสําหรับครู  ใหประกาศลวงหนาเพื่อใหครูผูสอนไดมีเวลาเตรียมตัวในการสอนคนพิการรวมกับ
คนปกติ  เพื่อจะไดหาความรู  ความเขาใจเพิ่มเติม 

จัดบริการใหคําปรึกษาแกนักเรียนพิการ ผูปกครอง  และใหสอดคลอง กับวิถีชีวิตของคน
พิการแตละประเภท   จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  พัฒนาและผลิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสําหรับคนพิการใหมีมาตรฐาน ตลอดจนจัดใหมีระบบจูงใจในการทํางานดานการศึกษา
สําหรับคนพิการ 

4. เครือขายขอมูล   ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งระบบเครือขายขอมูลคนพิการเชื่อมโยง
กับหนวยงานอื่น เพื่อใหคนพิการไดรับทราบขอมูลขาวสารและเพื่อติดตามประเมินผลอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ  รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุมของคนพิการในทุก
ระดับ และเปดโอกาสใหคนพิการไดเขามามีสวนรวมในการจัดการบริการ  สวัสดิการสังคม การ
กําหนดนโยบายแผนงานและโครงการ   

5. อาชีพ  ควรสงเสริมใหคนพิการสามารถพึ่งตนเองและประกอบอาชีพอิสระได  อาทิ  
บริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ  บริการเตรียมความพรอมและใหคํา
แนะนําแกคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ  มีการฝกอาชีพสําหรับคนพิการโดยเนนความหลาก
หลายในสาขาอาชีพตาง ๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของคนพิการดวย  ใหสิทธิคนพิการไดมี
อุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษา  การฝกอาชีพหรือในการดาํรง
ชีวิตประจําวันโดยเสียคาใชจายในราคาถูกหรือใหไดรับการ  ยกเวนในเรื่องภาษี  เชนภาษีศุลกากร
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และภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ  รวมถึงไมจําเปนตองใหบริษัทมีพนักงานถึง  200  คนถึงจะกําหนดใหมี
โควตาคนพิการ   

เปดโอกาสใหคนพิการไดรับการศึกษาดานอาชีพจากทุกหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการดานนี้ รวมทั้ง
บริการจากหนวยงานภาคเอกชนอื่น ๆ อยางกวางขวาง และสนับสนุนใหสถานประกอบการรับคนพิการทุก
ประเภทเขาฝกทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนพิการทางสติปญญา ทางจิตใจ หรือพฤติ
กรรม 

เพิ่มสิทธิประโยชนแกสถานประกอบการที่รับคนพิการเขาทํางานสงเสริมการ จัดสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมและจัดหาที่พักใกลที่ทํางาน 

กําหนดมาตรการทางสังคมลงโทษสถานประกอบการเอกชน หนวยงานภาครัฐและรัฐ
วิสาหกิจ ที่ไมจางคนพิการเขาทํางาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบ 

ขยายบริการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพใหทั่วถึง  ทั้งในสถานฝกอาชีพเฉพาะสําหรับคนพิการและใน
สถาบันการฝกอาชีพรวมกับคนทั่วไป  และสนองตอบตอภาวะของตลาดแรงงาน  โดยสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของคนพิการแตละประเภท  

6. ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ  จะเปนประโยชนตอคนพิการและคนชรา  ดวย   

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธาณณะจึงไมใชเพื่อคนพิการเทานั้น   ควรปรับปรุงอาคาร
สถานที่สาธารณะ ทางสาธารณะและบริการสาธารณะของรัฐ  อาทิ  โทรศัพท  ทางเดินเทา  ตู
ไปรษณีย  หองน้ํา  ตลอดจนบริการขนสงมวลชน โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักวิชาใหมี
ลักษณะทางกายภาพที่เอื้อตอคนพิการที่จะใชได  นอกจากนี้ควรสรางมาตรการจูงใจภาคเอกชนใน
การสรางสิ่งปลูกสรางที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ อาทิ ยกเวนภาษีบางประเภทให 

เรงรัดใหมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ บริการสาธารณะที่จัดสรางแลว โดยการเผยแพรขอ
มูลขาวสารในเรื่องระเบียบและมาตรการจูงใจ   ใหมีการประกาศเกียรติคุณหรือใหมีการยกยอง
หนวยงานหรือเจาของสถานที่อาคารที่จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ พรอมทั้งให
ติดสัญลักษณที่แสดงแกคนพิการวาสถานที่ดังกลาวมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  และ
ใหสํานักงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและสํานักงานของกรมประชาสงเคราะหจังหวัดทุกจังหวัด
ไดจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเพื่อเปนแบบอยางแกหนวยงานของรัฐและหนวย
งานของเอกชนอื่น   

ระบบขนสงมวลชน   ใหกรมการขนสงทางบกรวมมือกับองคกรของคนพิการจัดทําหลัก
สูตรและจัดตั้งศูนยฝกหัดหรือสอนใหคนพิการสามารถขับขี่ยานพาหนะไดอยางถูกวิธี  ใหมี
กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับกําหนดใหทางเดินเทาหรือตามทางแยกหรือตามทางขามถนนไดมีส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  



 312

ทุกจังหวัดนาจะมีลามประจําจังหวัดสําหรับคนเปนใบ  เพื่อส่ือกับแพทย ตํารวจ ฯลฯ  
7. วิจัยและพัฒนาองคความรู  เทคโนโลยี   ดานการแพทย  การศึกษา  สังคม เพื่อใหปรับ

ทิศทางและจัดลําดับความสําคัญในนโยบายดานสังคมใหสอดคลองกับปญหา ภายใตหลักการการ
พึ่งพาตนเองไดในทุกระดับ    พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานที่ เกี่ยวของ  และสงเสริม  
สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคนพิการ  นอกจากนี้  ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการประสาน
งานทางวิชาการ  ดําเนินการประสานงานการพัฒนาระบบการสํารวจและวิจัยซ่ึงจัดโดยหนวยงาน
ตาง ๆ   เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับคนพิการและเด็กพิการที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน  

สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลคนพิการในระดับประเทศ ชุมชนและทองถิ่น รวมถึงขอมูลขาวสารที่บงช้ี
ศักยภาพของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน องคกรของคนพิการอยางเปนระบบ 

พัฒนาระบบการจัดเก็บ การรวบรวม และการประมวลผล ตลอดจนการปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
8.  บุคลากร  ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหเพียงพอและกระจายตัวอยางเหมาะ

สม  โดยใหมีความสามารถในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ และประยุกตใชทรัพยากรไดอยางสอดคลองกับ
สถานการณ  ปญหาและความตองการของคนพิการแตละประเภท 

9. การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย  
 9.1.คนหาคนพิการใหไดแตแรกเริ่มเพื่อใหการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย

และเฝาระวังความพิการซ้ําซอน ตลอดจนศึกษาวิจัยปญหาและความตองการดานการแพทยทีแ่ทจริง
ของคนพิการ   

 9.2.ขยายและพัฒนาสถานพยาบาลและระบบบริการ  ที่คนพิการทุกประเภทเขาถึง
ไดใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

 9.3.สิทธิดานสาธารณสุขของคนพิการ   ระบบการประกันสุขภาพถวนหนาที่มา
แทนดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ   ตองไมทําใหสิทธิคนพิการนอยลงกวาเดิม 

10. การมีสวนรวม   ระดมทรัพยากร ความชวยเหลือ  ประสานความรวมมือจากทุกฝายใน
สังคม  โดยเนนการมีสวนรวมของคนพิการและชุมชน  อาทิ  สนับสนุนการมีสวนรวมกับภาครัฐ
ขององคกรชุมชน  องคกรเอกชน ทั้งในดานการศึกษา  สาธารณสุข  อาชีพ  ประสานงานใหสถาน
เอกชนในการจางงานคนพิการและควรมีระบบจัดสรรพิเศษใหกับคนพิการในการทํางาน  การเรียน  
โดยอาจจัดเปนโควตา  เชน  การศึกษา การทํางาน  โดยกําหนดสัดสวนใหคนพิการเนื่องจากคน
พิการเสียเปรียบคนทั่วไปในดานกายภาพเปนอยางมาก   

การประสานความรวมมือกับฝายตาง ๆ   บนพื้นฐานที่ตองมีองคความรูในการแกปญหา  
และขอการสนับสนุนจากฝายการเมือง  ในขณะเดียวกันตองทําใหรัฐบาลใหความสนใจในเรื่อง
สิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหมากขึ้นกวานโยบายเมตตาธรรม  
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สนับสนุนใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรดานคนพิการองคกรรัฐ สถาบันทางศาสนา 
องคกรภาคธุรกิจเอกชน เปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางตอเนื่องและจริงจัง 

11.กองทุน   นโยบายพัฒนาใหกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการสามารถใชประโยชนได
เต็มตามวัตถุประสงคและสามารถชวยเหลือคนพิการไดมากขึ้น โดยใหคนพิการสามารถกูยืมเงินได
มากกวาการประกอบ อาชีพและเงินอุดหนุนเล็ก ๆ นอย ๆ โดยใหกูยืมเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนไดดวย 
เชน  คาใชจายในการศึกษาหรือการฝกอาชีพ   และรัฐควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนกองทุนมาก
ขึ้นทั้งเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุนและเงินสงเคราะห  รวมถึงสลากออมสินออกสลากเพื่อหาราย
ไดเขากองทุน  ในดานงบประมาณ  ควรกําหนดเปนนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษา
ใกลเคียงกันใชทรัพยากรรวมกันโดยไมมีขอจํากัด ในเรื่องความแตกตางของหนวยงาน ตนสังกัด 

12.การฟนฟูสมรรถภาพดานสังคม    ขยายบริการดานสวัสดิการสังคมใหแกคนพิการ  
ตามสภาพปญหาและความตองการของคนพิการแตละประเภทโดยสงเสริมใหคนพิการไดรับการ
ชวยเหลือ  สงเคราะห  คุมครองปรับสภาพ  ฟนฟูสมรรถภาพแนะแนวและพัฒนาใหมีศักยภาพใน
การแกไขปญหาสามารถพึ่งพาตนเอง  ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม  และเปนกําลังการผลิตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ  ใหเงินอุดหนุนแก   
องคกรที่รับเลี้ยงดูคนพิการซึ่งชวยเหลือตนเองไมไดและยากจน   

13.เรงรัดการจดทะเบียนหรือการออกบัตรประจําตัวคนพิการ  โดยอาจมีมาตรการ อาทิ  
จัดใหมีหนวยเคลื่อนที่เขาไปรับจดทะเบียนหรือออกบัตรประจําตัวคนพิการอยางครบวงจร  คือมี
แพทยที่ออกหนังสือที่ออกหนังสือรับรองความพิการไปในสถานที่ที่คนพิการอยูดวยกันมากหรือ
ในสถานที่หางไกล 

14.การรวมกลุม  นโยบายสงเสริมสนับสนุนใหคนพิการรวมกลุมเปนชมรมหรือสมาคม  
เพื่อทําใหคนพิการโดยเฉพาะคนในชนบทสามารถรวมตัวรักษาประโยชนของตนได  อาทิ ใหมีกา
รอบรมการเปนผูนําแกคนพิการโดยเฉพาะคนพิการในสวนภูมิภาค  

รัฐตองสงเสริมการรวมตัวของคนพิการมากขึ้น ไมสรางเงื่อนไขที่จะเปนอุปสรรคในการ
รวมตัวกันของคนพิการ  รัฐตองไมมองวาการรวมตัวของคนพิการทําใหรัฐมีความยุงยาก แตนาจะ
พิจารณาวาจะชวยใหรัฐบาลมีความสะดวกยิ่งขึ้นในการพัฒนาสังคม รัฐตองหันมาสงเสริม    องค
กรคนพิการใหเขมแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อใหคนพิการเรียกรองปกปองสิทธิของตนเองในดานตาง ๆ  
 

ขอเสนอตอการรางกฎหมายคนพิการที่ตองออกตามรัฐธรรมนูญ     
ทางเลือกมี 2 แนวทาง แนวทางแรก ออกกฎหมายฉบับใหมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา  55   แนวทางที่สอง  แกไขพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพ พ.ศ. 2534   ใหสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการมากขึ้น 
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ขอเสนอการแกไข พ.ร.บ.การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2534  
- องคประกอบของคณะกรรมการ  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ   จากหนวยงานรัฐที่ เกี่ยวของ  อาทิ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย 
กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวง
แรงงาน   รวมถึงตัวแทนจากสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  สมาคมคนพิการแหง
ประเทศไทย  สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย สมาคมเพื่อ
บุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย สมาคมผูปกครองเพื่อบุคคลออทิสซีม (ไทย) มูลนิธิเพื่อคน
พิการของแตละประเภท   และผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้มีตัวแทนจากองคการพัฒนาเอกชนรวมดวย
และคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย 

-  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 
เสนอแนะนโยบาย  การดําเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา

และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบบูรณาการ ตอรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบและมอบหมายใหสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป 

(1)เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมายที่ 
เกี่ยวกับการสงเสริมสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูพิการ 

(2)เสนอรายงานสถานการณเกี่ยวกับผูพิการของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยสองป
ตอคร้ัง 

(3)สนันสนุนและสงเสริมการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหการพัฒนา และการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการแกสวนราชการหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ โดยใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ   เงินอุดหนุน ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการตาง ๆ ตามที่เห็นสมควรรวมถึง  
สนับสนุนและสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ การพัฒนาฝมือแรงงานการสงเสริมและ
ขยายโอกาสการมีงานทําของคนพิการ  อุดหนุนงบประมาณหรือสงเสริมหนวยงานของรัฐและเอก
ชนที่ดําเนินงานดานอาชีพคนพิการ  สนับสนุนสถานประกอบการหรือคนพิการที่ประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งยกยองหรือใหควรรับรองสถานประกอบการและการสนับสนุนดานสื่อุปกรณ 

(1) จัดทําโครงการเพื่อการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ 

(2) อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใชเงินกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและใชจายเงินกองทุนดังกลาว 
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(3) วางระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดตาง ๆ ภายในขอบเขตการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตินี้ 

(4) ประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คนพิการ 

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

- สิทธิประโยชน       ใหคนพิการซึ่งประสงคจะไดรับสิทธิในการสงเคราะหการพัฒนา 
และการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนกลาง ณ 
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการหรือตอนายทะเบียนจังหวัด ณ ที่ทําการประชา
สงเคราะหจังหวัดที่ตนมีภูมิลําเนาอยู 
 ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว  คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ หรือใน
กรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปจดทะเบียนดวยตนเองได  ผูปกครอง ผู
พิทักษ  ผูอนุบาลหรือบุคคลที่ดูแลคนพิการแลวแตกรณีจะยื่นขอจดทะเบียนแทนก็ได แตตองนําคน
พิการหรือหลักฐานวาเปนคนพิการไปแสดงตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแต
กรณีดวย 
 คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามขางตน ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนาและการฟนฟู
สมรรถภาพดังตอไปนี้ 

(1) บริการฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีการทางการแพทย  และคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดี
ขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(2) การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ  หรืออุดม
ศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติตามความเหมาะสมซึ่งใหไดรับโดยการจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ
หรือจัดรวมในสถานศึกษาธรรมดาก็ได  

(3) คําแนะนําชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพของรางกายและสมรรถภาพที่มีอยูเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพได 

(4) การยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับคนพิการ 

(5) บริการจากรัฐในการเปนคดีความ การติดตอส่ือสารกับทางราชการ  และเพื่อการเขาถึง
บริการสาธารณะ 
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(6) คนพิการไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได  และมีฐานะยากจน  อาศัยอยูตาม
ลําพังหรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพชวยเหลือคน
พิการ   กรณีที่ผูพิการนั้นไมมีผูปกครองดูแลใหมีสิทธิไดรับการจัดสวัสดิการเรื่องที่อยูอาศัยและการ
เล้ียงดูโดยใหรัฐจัดเงินอุดหนุนแกสถานสงเคราะหตามหลักเกณฑและวิธีการที่เหมาะสม 

  ใหถือวาสุนัขนําทางเปนสวนหนึ่งของคนตาบอด  คนตาบอดมีสิทธินําพาสุนัขนําทางเขา
ไปในสาธารณะสถาน เชน โรงแรม ภัตตาคาร ฯลฯ และขึ้นยานพาหนะโดยสารสาธารณะทุก
ประเภทและรวมถึงเขาอยูอาศัยในบานเชาหรือหองเชา  ไมวากรณีใด ๆ หามคิดคาบริการ คาธรรม
เนียม และคาเชาเพิ่มเติม สําหรับสุนัขนําทาง 

ใหถือวาเกาอี้ลอเข็นสําหรับคนพิการ เปนสวนหนึ่งของคนพิการทางรางกาย ใหคนพิการ
ทางรางกายมีสิทธินําเกาอี้ลอเข็นสําหรับคนพิการขึ้นยานพาหนะ โดยสารสาธารณะทุกประเภท  
โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม 

-  กองทุน   ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับคนพิการและผูปกครองคน
พิการ และเปนกองทุนอุดหนุนหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับคนพิการ และสถาน
ประกอบการ รวมท้ังเพื่อเปนกองทุนเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือคนพิการและผูปกครองคนพิการ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัว 

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอ
ไปนี้ 

(5) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(6) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากประชาชน จากนิติบุคลหรือจากองคกร

ทั้งในประเทศและตางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรม 
(7) เงินรายไดจากสลากพิเศษ  สลากพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสลากอื่น ๆ 

ของรัฐบาล 
(8) เงินสมทบจากนายจางที่จางแรงงานตางชาติ 
(9) คาธรรมเนียมที่ไดจากการออกหนังสือรับรองการจางคนพิการ 
(10) ดอกผลของเงินของกองทุนและการขายหรือหาประโยชนจากทรัพยสินที่

ไดรับบริจาค 
(11) รายไดอ่ืน ๆ 

เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสอง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 
-  กองทุนดานพัฒนาอาชีพ  ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารสถาบันพัฒนาอาชีพคนพิการ

โดยมีวัตถุประสงค  เปนกองทุนใชจายในการบริหารงานของสถาบัน และดําเนินกิจการของสถาบัน  
กองทุนประกอบดวย 
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(1) เงินทุนที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดินเปนประจําทุกป 
(3) เงินอุดหนุนจากตางประเทศ รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 
(4) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 
(5) ดอกผลหรือรายไดของกองทุน  รวมทั้งผลประโยชนจากการดําเนินงานของ

สถาบัน 
(6) รายไดอ่ืน ๆ 

 
-  สิทธิประโยชนของสถานประกอบการ   ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการของ 

เอกชนรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที่เหมาะสมกับลูกจางอื่นในกรณีที่
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการประสงคจะไมรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนที่กําหนด
จะขอสงเงินเขากองทุน ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแทนการรับคนพิการเขาทํางานก็ได 

เจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสารธารณะอื่นๆ ซ่ึงไดจัดอุปกรณที่อํานวย
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการในดานการทํางาน มีสิทธิหักเงินคาใชจายเปนสองเทาของเงินที่
เสียไปเพื่อการนั้นออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของปที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น  แลวแตกรณีตาม
ประมวลรัษฎากร 

นายจางหรือเจาของสถานประกอบการของเอกชนซึ่งรับคนพิการเขาทํางาน มีสิทธินําเงิน
คาจางที่จายใหแกคนพิการมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัฐฎากรไดเปนสองเทาของจํานวนที่จาย
จริง 

สถานประกอบการที่จางคนพิการเขาทํางานมากกวารอยละ 80 ของคนงานในสถาน
ประกอบการนั้น โดยมีจํานวนไมนอยกวา 40 คน มีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดของผลกําไร
จากการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ เปนระยะเวลา 5 ป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ
กระทรวง 
 

ขอเสนอสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคาร 
อาคาร  ที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ

คนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร  ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดตองสามารถขึ้นลงได
ทุกช้ัน มีระบบควบคุมลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย 
และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดสะดวก           ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการ 
ติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่จัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชได 
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บันได ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดอยางนอยชั้นละ 1 แหง  
ท่ีจอดรถ  จัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอยตาม     

อัตราสวน ดังนี้ 
(1) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต 10 คัน  แตไม เกิน  50 คัน  ใหมีที่จอดรถ

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย 1 คัน 
(2) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต 51 คัน  แตไมเกิน  100 คัน  ใหมีที่จอดรถ

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย 2 คัน 
(3) ถาจํานวนที่จอดรถมากกวา 100 คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพและคนชราอยางนอย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ 100 คัน ที่
เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน ถาเกินกวา 50 คัน ใหคิดเปน 100 คัน 

ทางเขาสูอาคารและทางเชื่อมระหวางอาคาร    จัดใหมีทางเขาสูอาคารเพื่อใหผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ   

 
รัฐธรรมนูญสวนที่วาดวยผูพิการและทุพพลภาพ  ถึงแมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช  2540  ในมาตรา 55  และ 80  จะเนนการสงเคราะหใหคนพิการเปนพิเศษ  
โดยขาดแนวคิดในดานการพัฒนาและการมีสวนรวมก็ตาม   แตแนวคิดเรื่องการพัฒนา  การมีสวน
รวมและเรื่องอื่น ๆ ไดบัญญัติไวในหมวดสิทธิ  เสรีภาพ  หมวดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวอยูแลว  
แมวามาตรา 55ของรัฐธรรมนูญจะเปนแนวคิดที่เฉพาะเจาะจง   แตก็เขียนไวกวางซึ่งสามารถตี
ความใหเปนประโยชนแกคนพิการไดอยูแลว  ดังที่เขียนวาคนพิการตองไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ก็เปนประโยชนกับคนพิการเปนอยางยิ่ง
และเขียนไวใหตีความไดกวาง  การจะทําใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญสวนที่วาดวยของคนพิการ
เปนจริงในทางปฏิบัติสามารถกระทําไดโดยสอดแทรกไวในการออกกฎหมายที่เกี่ยวของ  ไมวาจะ
เปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง  ระเบียบตาง ๆ รวมถึงนโยบายและแผนตาง ๆ ที่
จะออกมาในอนาคต   

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา  55 ในสวนที่วาดวยผูพิการหรือทุพพลภาพ
บัญญัติไวใหตีความไดกวางเพื่อเปนประโยชนตอคนพิการไดเพียงพออยูแลว  จึงไมจําเปนตองแก
ไขรัฐธรรมนูญในสวนนี้แตอยางใด  ที่สําคัญคือกฎหมายและนโยบายที่จะออกตามมา  และสิ่งที่
สําคัญมากก็คือทัศนคติจากทุกภาคสวนในสังคมที่มีตอคนพิการ  ปจจุบันนับวาดีขึ้น  แตก็ยังคงตอง
รณรงคใหคนเห็นคุณคาของคนพิการมากยิ่งขึ้นตอไป      
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6.6สิทธิผูบรโิภค 
 

6.6.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
 
มาตรา57สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการอิสระซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ให

ความเห็นในการตรากฎหมาย  กฎ และขอบังคับและใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผู
บริโภค   

ไมมีการพิจารณาประเด็นสิทธิของผูบริโภคในชั้นของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ    
แตมีการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ   โดยคณะกรรมาธิการเพิ่ม
บทบัญญัติขึ้นใหม  ดังนี้ 

มาตรา  57  ทวิ  สิทธิของบุคคลในฐานะซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค  ทํา
หนาที่ใหความเห็นในการตรากฎหมาย  กฎ  และขอบังคับ  และใหความเห็นในการกําหนดมาตร
การตาง ๆ  เพื่อคุมครองผูบริโภค” 
(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่ 12  วันอังคารที่  10  มิถุนายน  2540  ,ราย
งานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่  17  (เปนกรณีพิเศษ)  วันเสารที่  12  กรกฎาคม  2540) 

ในบันทึกรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญไมไดมีการอภิปรายหรือถกเถียงกัน
ในมาตรานี้  แต   ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  ไดเขียนในเอกสารและการบรรยายวา  ในมาตรา 
57  วรรคสองบัญญัติใหมีองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็นใน
การตรากฎหมาย  กฎ และขอบังคับหรือความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ  เพื่อคุมครองผู
บริโภค  การบัญญัติวรรคดังกลาวก็เพื่อคุมครองผูบริโภคซึ่งไมมีอํานาจตอรองกับเอกชนผูดําเนิน
ธุรกิจที่ผลิตสินคาและบริการที่จําหนาย    สินคาและบริการนั้นได    รัฐธรรมนูญไดใชคําวา “องค
การอิสระ”  ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค  คําวาองคการอิสระจะหมายถึงองคการภาคเอกชน
ซ่ึงไมใชภาครัฐ   ดังนั้นตองเปนอิสระจากภาครัฐคือไมใชเปนสวนราชการและไมใชเปนหนวยงาน
ของรัฐ   องคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคไมไดมีอํานาจตัดสินใจ  อํานาจนั้นจะอยูที่ฝายการเมือง
และขาราชการซึ่งก็มีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูรับผิดชอบ  สํานักงานคณะ
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กรรมการอาหารและยา ฯลฯ รับผิดชอบอยู  และองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคมี
หนาที่คือ  “ใหความเห็น”   
(บวรศักดิ์  อุวรรณโณ , 2542)   
 

6.6.2สถานการณสิทธิดานผูบริโภค 
 

นโยบายหรือกฎหมายที่เก่ียวของ 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและคุมครองผูบริโภคมีอยูหลายฉบับ  ทั้งโดยตรงและ

คุมครองสิทธิเฉพาะเรื่อง  กฎหมายที่คุมครองสิทธิผูบริโภคไวโดยตรงคือพระราชบัญญัติคุมครองผู
บริโภค พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มีวัตถุ
ประสงคเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการทั่วไป  โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองผู
บริโภคเพื่อใหความเปนธรรมตอผูบริโภค กฎหมายที่คุมครองสิทธิเฉพาะเรื่องกระจัดกระจายอยูอีก
เกือบ  50  ฉบับ อาทิ  กฎหมายวาดวยการเชาซื้อและควบคุมการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายวาดวย
อาคารชุดและการควบคุมอาคาร  กฎหมายวาดวยส่ือและการโฆษณา ฯลฯ 

1.พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  และ พ.ศ. 2541 มีบท

บัญญัติคุมครองสิทธิผูบริโภค ดังนี้ 
1.สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสิน

คาหรือบริการ 
2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
3.สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
4.สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
5.สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
6.สิทธิที่รองขอใหองคกรเอกชนเปนผูฟองคดีแทน 

 
2.พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541   
สาระสําคัญคือปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ปรับปรุงองค

กรบริหารงานคุมครองผูบริโภค คือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  และปรับปรุงอํานาจของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ในการเสนอเรื่องใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออก
คําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปน  หรือรีบดวนใหเหมาะ
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สมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิและการคุมครองสิทธิของผู
บริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ  และเปนการสมควรปรับปรุงอัตรา
โทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องการโฆษณาและฉลากใหเหมาะสมยิ่งขึ้น   

นอกจากพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ป พ.ศ. 2522  ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่
เกี่ยวของกับผูบริโภคเฉพาะเรื่อง ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลป, พระราช
บัญญัติอาหาร, พระราชบัญญัติยา, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย, พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม, พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง, พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท, 
พระราชบัญญัติช่ังตวงวัด, พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด, พระราช
บัญญัติประกันภัย 

3.กฎกระทรวงอีกหลายฉบับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคพ.ศ
2522 ดังนี้  

 3.1. กฎกระทรวงฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2526)  
จากมาตรา 22 วรรคสอง (5) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522  

บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดขอความอยางอื่นนอกจากขอความที่กําหนดไวแลวในพระราช
บัญญัติดังกลาว เปนขอความที่ถือวาเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรืออาจกอใหเกิดผลเสียตอ
สังคมเปนสวนรวม กลาวคือมีการใชขอความโฆษณาที่อางถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย 
พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ขอความโฆษณาซึ่งรวมอยูกับขอความที่
ถวายพระพรโดยมิไดแสดงใหเห็นวาขอความสวนที่เปนการโฆษณานั้นแยกออกตางหากจากขอ
ความที่ถวายพระพร ขอความโฆษณาที่ชักชวนใหผูบริโภคทําการเสี่ยงโชคเพื่อรับของแถมพกหรือ
รางวัล กอนที่ผูประกอบธุรกิจไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการพนันแลว โดย
ขอความโฆษณาดังกลาวมิไดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนั้น และขอความโฆษณาที่ชัก
ชวนใหผูบริโภคเขาประกวดชิงรางวัลหรือรับของแถม โดยขอความโฆษณาดังกลาวมิไดระบุราย
ละเอียดเกี่ยวกับการเขาประกวดชิงรางวัลหรือการใหของแถม อันเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค
หรืออาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม สมควรกําหนดใหขอความโฆษณาดังกลาวเปนขอ
ความที่ เขาลักษณะตามมาตรา  22 วรรคสอง (5) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522  

  3.2.กฎกระทรวงฉบับที่  4  (พ.ศ. 2528)  
 มาตรา 22 วรรคสอง (5) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดขอความอยางอื่นนอกจากขอความที่กําหนดไวแลวในมาตราดัง
กลาว เปนขอความที่ถือวาเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสีย
ตอสังคมเปนสวนรวม สมควรกําหนดใหขอความโฆษณาขายหองชุดในอาคารชุด และขอความ



 322

โฆษณาขายที่ดินที่แบงขายเปนแปลงยอยที่มิไดระบุรายละเอียดดังกลาวเปนขอความที่เขาลักษณะ
ตามมาตรา 22 วรรคสอง (5) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522  

 3.3กฎกระทรวงฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540)  
 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 บัญญัติ

ใหการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมที่มีวัตถุ
ประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคาที่ประสงคให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองเพื่อใหมีสิทธิและอํานาจฟองคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคตองกระทําโดยกฎกระทรวง  
 

6.6.3.รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ....  
 
องคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคมีหนาที่ใหความเห็นตอกฎหมาย  นโยบายและมาตร

การตาง ๆ  กอนที่จะมีการประกาศกฎหมาย นโยบายและมาตรการ  ไมใชทําหนาที่ดําเนินการปก
ปองคุมครองสิทธิผูบริโภคเอง   

ภาคประชาชนไดเคลื่อนไหวใหมีองคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภค  เปนสองชวง  ชวง
แรก  1 มิถุนายน  2541 – เมษายน  2543  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เผยแพรหลักการองค
การอิสระ  รวมถึงจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นปญหาผูบริโภค  ชวงที่สอง  ตั้งแตเมษายน 2543 – 
ปจจุบัน  การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนรางกฎหมายในระดับจังหวัด  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับภูมิ
ภาคและเวทีใหญในกรุงเทพ ฯ  และพัฒนารางโดยสหพันธองคกรผูบริโภคนําเสนอตอรัฐบาล  รัฐ
สภาและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สหพันธองคกรผูบริโภค เปนเครือขายขององคกรผูบริโภค จํานวน 20 องคกร ไดรวมกับ
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และคณะอนุกรรมการดานคุมครองผูบริโภค คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาทนายความ จัดทํารางและจัดเวทีแลกเปลี่ยนรับฟงความคิด
เห็นพระราชบัญญัติองคการอิสระฉบับนี้ในหลายจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาค ทําใหไดขอสรุปหลักการที่
สําคัญขององคการอิสระคุมครอง      ผูบริโภค คือ 
  1.การคุมครองสิทธิผูบริโภค จะตองปรับปรุงใหเทาทันกับสถานการณปญหาผู
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงจําเปนจะตองขยายขอบเขตสิทธิอันพึงมีพึงไดในฐานะผูบริโภค 
เชน สิทธิที่จะไดรับความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อการคุมครองตนเอง สิทธิที่จะไดรับความเปน
ธรรมในการพิสูจนความผิด สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมจากการโฆษณาที่ทําใหเกิดการบริโภค
เกินสมควร และติดตามใหมีการบังคับใชกฎหมายใหสามารถคุมครองสิทธิผูบริโภคไดอยางจริงจัง 
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  2.การไดมาของตัวแทนผูบริโภคที่แทจริงจะทําใหเกิดขึ้นไดอยางไร? กระบวน
การสรรหาตัวแทนผูบริโภคที่ไมมีสวนไดเสียในและเปนตัวแทนองคกรผูบริโภคที่มีผลงานในการ
คุมครองผูบริโภคอยางตอเนื่องเปนที่ประจักษ  ไมใชสมาคมหรือองคกรที่จัดตั้งโดยบริษัทธุรกิจที่
แสวงหากําไร 
  3.กระบวนการมีสวนรวมและกลไกสําหรับผูบริโภคในการใหความเห็นและขอ
เสนอแนะตอคณะกรรมการองคการอิสระ จะทําใหเกิดขึ้นไดอยางไรทั้งตอนโยบายและมาตรการที่
มีผลกระทบกับผูบริโภค โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจในการคุมครองผูบริโภค เพื่อใหการแกไข
ปญหาสอดคลองกับขอเท็จจริงในแตละพื้นที่ 
  4.ความเปนอิสระของคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคในการใหความคิด
เห็น จะปลอดจากการแทรกแซงจากนักการเมือง กลุมที่มีผลประโยชนขัดแยง (Conflict of 
Interest) ไดอยางไร 
  5.ควรมีกองทุนสงเสริมและพัฒนาผูบริโภคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมผูบริโภค และ
องคการคุมครองผูบริโภค ใหมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค 
  6.บทบาทสนับสนุนที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือในการทําหนาที่ใหความเห็นตอ
นโยบาย มาตรการในการคุมครองผูบริโภคของคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภค เชน การ
สนับสนุนใหกลุมหรือองคกรผูบริโภคเขมแข็งเพื่อมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค การทํางาน
วิจัย  การทดสอบเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง เปนตน 
  7. การคุมครองผูบริโภคในปจจุบันมีจุดออนอะไรบาง ? ที่ตองแกไขเพิ่มเติม 
โดยไมขัดแยงกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานราชการในปจจุบัน 
 

ความเห็นของฝายท่ีตองการใหบัญญัติองคการอิสระคุมครองผูบริโภคไวในพระราช
บัญญัติคุมครองผูบริโภค 

การกําหนดใหมีคณะกรรมการผูแทนผูบริโภค ตามมาตรา 5 โดยใหเพิ่ม “คณะกรรมการ
องคกรอิสระคุมครองผูบริโภค” อีกคณะหนึ่งไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541   เมื่อเปนคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งตามความในพระราช
บัญญัติคุมครองผูบริโภคแลวไมนาจะจัดวาเปนองคกรอิสระได เพราะกฎหมายคุมครองผูบริโภค
เปนกฎหมายของสวนราชการคุมครองผูบริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค   ซ่ึง
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีแมจะยกรางแกไขตามมาตรา 7 ใหไปอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐ
มนตรี ก็ยังไมนาจะจัดวาเปนอิสระได    คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เปนสํานักงานเลขานุการ  เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ  เปนประเพณีปฏิบัติ   รัฐ
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ไทยถาจะเสนอกฎหมายก็จะเสนอกฎหมายภายใตการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายที่หนวยงานตน
เองใชอยู   ซ่ึง ณ ที่นี้ก็คือพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  

หากยังเปนหนวยงานราชการตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค การมีเจตจํานงคจะให
ประชาชนผูบริโภคมีสวนรวมตามเหตุผลขางตนแลว นาจะแกไขเพิ่มเติมกําหนดใหมีผูแทนองคกร
ภาคประชาชนดานการคุมครองผูบริโภคที่ไมมีสวนไดเสียกับธุรกิจใด ๆ เปนกรรมการในคณะ
กรรมการคณะตางๆ ตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ฉบับที่ใชอยูปจจุบันใหเปนไปตามรัฐ
ธรรมนูญได โดยทันทีในสัดสวนที่เหมาะสม 

 

เปรียบเทียบประเด็นท่ีแตกตางในการจัดทํา (ราง) องคการอิสระผูบริโภคตามรัฐ
ธรรมนูญมาตรา 57   ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) และสหพันธ
องคกรผูบริโภค1  โดยเปนการเปรียบเทียบในประเด็นท่ีเปนหลักการและเนื้อหาสําคัญของกฎหมาย
ท้ังสองฉบับ 
 

ประเด็นที่แตกตาง สํานักงาน 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

สหพันธองคกรผูบริโภค 

1. การเสนอกฎหมาย แกไขกฎหมาย 
(ราง)พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522 

จัดทํากฎหมายใหม 
(ร าง) พระราชบัญญั ติองคการ
อิสระผูบริโภค พ.ศ….. 

2. การขยายการคุมครองสิทธิ  
ผูบริโภค 

 กฎหมายเดิมรับรองสิทธิ ผูบริโภค  5 
ประการไดแก 
1. สิทธิที่ จะไดรับข าวสารรวมทั้ งคํ า
พรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ
เกี่ยวกับสินคาและบริการ 
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิน
คาหรือบริการ 
3. สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจาก
การใชสินคาหรือบริการ 
4. สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมจาก
การทําสัญญา 
5. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชด
เชยความเสียหาย 

กฎหม ายรับ รองสิ ท ธิ เดิ มทั้ ง  5 
ประการ และเพิ่มเติมอีก 3 ประการ 
ไดแก 
1. สิ ท ธิที่ จ ะได รับ ความรู และ
ทักษะที่จําเปนเพื่อการคุมครองตน
เองของผูบริโภค 
2. สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรม
จากการโฆษณาและสื่อสารมวลชน
ที่ทําใหเกิดการบริโภคเกินสมควร 
3. สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรม
ในการพิสูจนความผิด ภาระในการ
พิสูจนความผิดเปนหน าที่ ของผู
ประกอบธุรกิจ 

 

1 เปนรางของสหพันธองคกรผูบริโภคฉบับปรับปรุง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สหพันธองคกรผูบริโภค
เปนองคกรเครือขายขององคกรผูบริโภคและกลุมผูบริโภคภาคประชาชน 
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ประเด็นท่ีแตกตาง สํานักงานคณะกรรมการ 
คุมครองผูบริโภค 

สหพันธองคกรผูบริโภค 

3. ความเปนอิสระของ
การทํางาน 

มีสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเปนสํานักงานเลขานุการ 

มีสํานักงานเลขานุการ เปนของ
ตนเอง 

4. ที่มาของตัวแทนคณะ
กรรมการองคการอิสระผู
บริโภค 

-  ตัวแทนผูบริโภคมาจากองคกร ผู
บริโภคที่เปนนิติบุคคลเทานั้น 
 

- ตัวแทนผูบ ริโภคมาจาก
องคกร กลุมผูบริโภค ไมจํา
เปนตองเปนนิติบุคคล 

- ตัวแทนผูบริโภคตองไมใช
สม าคมหรือก ลุ มของผู
ประกอบการที่ ทํ างานผู
บ ริ โภ ค  ห รือก ลุ ม ที่ ผ ล
ประโยชนขัดแยง 

- องคกรกลุมผูบริโภค ตองมี
ผลงานประจักษและทํางาน
ผูบริโภคตอเนื่องอยางนอย 
2 ป 

5. กระบวนการไดมาของ
คณ ะกรรมการองค ก ร
อิสระผูบริโภค 

- สั ดส วน และวิ ธี ก าร เลื อกตั้ ง
กรรมการองคการอิสระคุมครองผู
บริโภคใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

- มีคณะกรรมการสรรหา 
จํานวน 15 คน 

- ใหวุฒิสมาชิก คัดเลือกอีก
คร้ัง 

- ใหเลือกประธานกันเอง 
6. ว า ร ะ ก า ร ดํ า ร ง
ตําแหนง 

- 3 ป ไมจํากัดวากี่คร้ัง - 4 ปไมเกินสองวาระ 

7. อํานาจหนาที่ - ไมไดกําหนดเรื่องการสนับสนุน
บริโภคและองคกรผูบริโภค 

- สงเสริมและสนับสนุนใหผู
บ ริ โ ภ ค ห รื อ อ ง ค ก ร ผู
บริโภคมีสวนรวมในการ
คุมครองผูบริโภค 

8. กองทุน - เพื่ อการพัฒนางานคุมครองผู
บริโภคในสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เพื่อใชเปนทุน

- ชวยเหลือและอุดหนุนกิจ
กรรมที่ เกี่ ยวกั บการคุ ม
ครอง 
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ประเด็นท่ีแตกตาง สํานักงานคณะกรรมการ 
คุมครองผูบริโภค 

สหพันธองคกรผูบริโภค 

หมุน เวียนและค าใชจ ายในการ
สนับสนุนและดําเนินการอื่นใด ที่
เกี่ยวกับการพัฒนางานคุมครองผู
บริโภค 

- สนับสนุนองคกรผูบริโภค
ในการในการดําเนินการ
เกี่ ย วกั บ ก ารคุ ม ค รอ งผู
บริโภค 

- จัดสรรใหสํานักงานองคกร
อิสระเพื่อการดําเนินการ
และบริหารจํานวนไมนอย
กวารอยละ 50 ตอไป 

9. การบริหารกองทุน - คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมี
อํานาจหนาที่ในการจัดสรรเงินและ
ควบคุมดูแลการใชจายของกองทุน 

- คณะกรรมการกองทุนซึ่ง
แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
องคการอิสระประกอบดวย
ตัวแทน 3 ฝายไดแกหนวย
รัฐ  องคกรผูบริโภค  และ
นักวิชาการ 

 
 ปจจุบันมีการดําเนินการขอแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ป พ.ศ.2522 ซ่ึงอยู
ในขั้นตอนของรัฐสภาโดยไดมีการแกไขเพิ่มเติมประเด็นที่สําคัญเพิ่มเติม เชน ความหมายของคําวา 
“ผูบริโภค” องคประกอบและอํานาจของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค   บทลงโทษ กองทุนเพื่อ
ผูบริโภค   ศูนยขอมูลเพื่อผูบริโภค ตลอดจนเพิ่มเติมสิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
 

6.6.4.ประเมินและปญหาสิทธิเสรีภาพดานผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ  
 

6.6.4.1 ประเมินสิทธิเสรีภาพดานผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ 
 

 การคุมครองผูบริโภคเปนเรื่องเกี่ยวกับคนจํานวนมากในสังคมที่อยูในฐานะเสียเปรียบตอผู
ประกอบธุรกิจ รัฐจึงมีเหตุอันชอบธรรมที่จะเขามาควบคุมหรือแทรกแซงเพื่อใหเกิดความเปนธรรม  

 ผูบริโภคทั่วไปไมทราบวากฎหมายคุมครองผูบริโภคมีอยูทั่วไปหลายกระทรวง  
เชน  เร่ืองอาหาร  ยา  เครื่องสําอาง  อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา  กระทรวงสาธารณสุข    เร่ือง  มาตรฐานผลิตภัณฑอยูในความดูแลของสํานักงานมาตรฐานอุต
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สาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   ฯลฯ  แตมีช่ือกฎหมายเรียกแตกตางกันออกไป  และแฝงอยูใน
กระทรวงตาง ๆ ซ่ึงตางกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคซึ่งมีช่ือตรงความหมายทั้งชื่อกฎหมาย
และหนวยงาน ทําใหผูบริโภคไมเขาใจมารองเรียนเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
(ไพโรจน อาจรักษา 2543 )  

 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา  57  ก็เพื่อใหเปนองคกรที่จะใหความเห็นใน
การตรากฎหมาย  มาตรการตาง ๆ   โดยเนนความเปนอิสระในการใหความเห็นที่จะตองไมถูก
แทรกแซงจากระบบราชการ  การเมืองและภาคธุรกิจ   โดยมีการมีสวนรวมจากตัวแทนผูบริโภค   
ซ่ึงนับเปนความกาวหนามากที่บัญญัติใหมีกรรมการที่จะมากําหนดนโยบายดานผูบริโภคมาจากตัว
แทนภาคประชาชน  อยางไรก็ตาม  องคการดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540  มาตรา  57  
มีหนาที่ในการใหความเห็นเทานั้น การดําเนินการตาง ๆ ยังอยูในความรับผิดชอบตัดสินใจของ
หนวยงานของรัฐตามระบบปกติ แตจะทําใหเกิดแนวคิดอิสระที่แสดงถึงความตองการแทจริงของผู
บริโภคไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 รางพระราชบัญญัติองคการอิสระคุมครองผูบริโภคที่ตองออกตามรัฐธรรมนูญใน
ปจจุบันก็ยังไมออกมาบังคับใช  เนื่องจากในกฎหมายรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดไววาตองออก
กฎหมายบัญญัติใหเสร็จเมื่อใด   และยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันหลายประเด็นดังไดกลาวมาแลว  ใน
ชวงเปลี่ยนผานวาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะไปสังกัดหนวยงานใด  สังกัด
กระทรวงพาณิชยหรือสังกัดสํานักนายรัฐมนตรีหรืออิสระไมสังกัดรัฐบาล  ทําใหเกิดความลาชาใน
การเสนอกฎหมายฉบับนี้ ภาคการเมืองเองก็ยังไมรูวาใครจะตองมารับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้  นอก
จากนี้มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงการเมืองที่รับผิดชอบดานนี้หลายคน   และขอโตแยงตามมาตรา  
57  ของรัฐธรรมนูญที่สําคัญมากคือประเด็นความเปนอิสระ   โดยฝายที่เห็นวาไมควรอิสระอางถึง
รัฐธรรมนูญวาไมไดบัญญัติไววาตองเปนเอกเทศ  

 ภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 บังคับใช   มีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม
ครองผูบริโภคโดยตรง  คือพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีเนื้อหาสาระที่สง
เสริมและคุมครองสิทธิของผูบริโภคมากขึ้น  อาทิ  ปรับปรุงสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผู
บริโภคใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  และปรับปรุงอํานาจ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ในการเสนอเรื่องใหนายกรัฐ
มนตรีพิจารณาออกคําสั่งเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ไดในกรณีจําเปน หรือ
รีบดวนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเพิ่มบทบัญญัติกําหนดสิทธิและการคุม
ครองสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาไวโดยเฉพาะ  และเปนการสม
ควรปรับปรุงอัตราโทษเกี่ยวกับการกระทําผิดในเรื่องการโฆษณาและฉลากใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 นอกจากนี้  มีหนวยงานในการคุมครองผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น  อาทิ  วุฒิสภาไดแตง
ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการใชบังคับกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูบริโภคที่สําคัญ  ไดแก  
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  กฎหมายวาดวยการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูก
ขาดกฎหมายวาดวยการปองกันและตอบโตการทุมตลาด   สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ  ซ่ึงไดตั้งคณะทํางานสิทธิมนุษยชนและคุมครองผูบริโภคขึ้นมา      

 แมวาองคกรผูบริโภคเองยังไมใชเครือขายองคกรที่เขมแข็งนักดวยปจจัยหลายประการ  แตใน
การเคลื่อนไหวเรื่องการคุมครองสิทธิผูบริโภค  โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติองคการอิสระเพื่อผูบริโภคเปนไป
อยางตอเนื่อง     สหพันธองคกรผูบริโภคกําลังลารายชื่อจากประชาชนเพื่อเขาช่ือเสนอกฎหมายองคการอิสระเพื่อ
ผูบริโภค   เพื่อขับเคลื่อนใหเปาหมายการคุมครองสิทธิผูบริโภคเปนจริงในทางปฏิบัติ   
 

6.6.4.2 ปญหาสิทธิเสรีภาพดานผูบริโภคตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
  
 1.ผูประกอบการคาเอาเปรียบคูสัญญา   โดยอาศัยความไดเปรียบและอํานาจตอ

รองทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา  เอาเปรียบคูสัญญาซึ่งเปนผูบริโภคและมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจที่
ดอยกวา  โดยอาศัยชองวางของกฎหมายใหเปนประโยชนทําใหผูบริโภคตองอยูในภาวะที่จํายอม
และเสียเปรียบตลอดมา   

 ในการเรียกรองคาเสียหายหรือการชดใชคาเสียหายในกรณีผิดสัญญา  โดยการ
ฟองรองบังคับคดีตอศาลนั้น  ผูบริโภคมักอยูในสถานะที่เสียเปรียบเนื่องจากเงื่อนไขหรือขอจํากัด
ตามสัญญาที่ไมเปนธรรม  หรือเนื่องจากการขาดอํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจ  จึงอยูในภาวะที่เสีย
เปรียบและตองจํายอม เชน ในกรณีของบานจัดสรรหรือบัตรเครดิต ฯลฯ  รวมถึง   ไดรับความเสีย
หายจากขอผูกพันในสัญญาที่ไมเปนธรรม  เชน เบี้ยปรับที่สูงมากในกรณีของบัตรเครดิตหรือการ
ไมปฏิบัติตามคําโฆษณาของเจาของโครงการบานจัดสรร  อาคารชุด ฯลฯ 

 2.การฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจการ
โฆษณามีความยุงยากและซับซอน ยอมจะตองเสียเวลาและคาใชจายจํานวนมาก ซ่ึงผูบริโภคเปน
สวนใหญไมอยูในฐานะที่จะสละเวลาและคาใชจายเพื่อดําเนินการดวยตนเองได  การใชสิทธิทาง
ศาลในบางกรณีก็ไมอาจระงับ  ยับยั้งหรือบรรเทาความเสียหายที่ไดเกิดขึ้นใหเปนไปอยางถูกตอง  
เหมาะสมและทันตอเหตุการณได  นอกจากนี้การฟองรองบังคับคดีในทางแพงนั้นจะมีขั้นตอนใน
การดําเนินการที่ยุงยากและซับซอนเสียเวลามาก  ทําใหผูบริโภคไมอาจใชสิทธิของตนในกรณีนี้ได 

 3.กฎหมาย   กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคการกระจายและแยกกันอยู
ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่แตกตางและซ้ําซอนกัน ทําใหเกิดความไมสะดวกและสับสน
ทั้งแกผูประกอบการคา  ผูบริโภคและเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย ในการที่จะตองปฏิบัติในเรื่องที่
เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย เชนกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคอยูภายใตความดูแลของ
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สํานักนายกรัฐมนตรี  กฎหมายวาดวยอาหารและยาและกฎหมายวาดวยเครื่องสําอางอยูในความดู
แลของกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายวาดวยอาคารชุดและการควบคุมอาคารอยูในความดูแล
ของกระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ 

 กฎหมายบางฉบับไดมีการใชบังคับมาเปนเวลานานและมีความไมเหมาะสมกับ
สภาวะการณในปจจุบันซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมจึงมีขอ
บกพรองตาง ๆ ในการบังคับใชมาก เชน พระราชบัญญัติยา 2510  พระราชบัญญัติควบคุมโภค
ภัณฑ พ.ศ. 2495 ฯลฯ 

 4.การแทรกแซงหนวยงานที่ทําหนาที่ใหความคุมครองผูบริโภค  สํานักงานคณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภค  มีคดีคุมครองผูบริโภคที่ยังคางการพิจารณาอยูจํานวนมาก   มีหลายคดี
ที่สํานักงานคุมครองผูบริโภคไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคเพราะขาดกําลังคน  งบ
ประมาณ  และการแทรกแซงจากอํานาจรัฐที่เหนือกวาดวย  มีนักการเมืองที่เปนผูประกอบการธุรกิจ
มาอยูในฐานะเปนผูบังคับบัญชาและเขามามีอํานาจควบคุมดูแลสํานักงานคุมครองผูบริโภค เปน
ชองทางใหกลุมผูประกอบธุรกิจแทรกแซงไดโดยงาย (คณะกรรมการกลั่นกรองรางกฎหมาย  สภา
ทนายความ ) 

 5.ผูบริโภคขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่คุมครองสิทธิของตน  ไมรู
ถึงสิทธิที่พึงมีพึงไดของตน  ไมรูวาการกระทําของตนนั้นถูกตองหรือผิดกฎหมายหรือการกระทํา
ของคูกรณีของตนนั้นถูกตองตามกฎหมายหรือไมเปนการเอาเปรียบหรือไม  หรือแมจะรูกฎหมาย
แตอยูในฐานะที่เสียเปรียบเพราะขาดอํานาจตอรองทําใหตองอยูในภาวะจํายอม    นอกจากนี้  ผู
บริโภคที่ขาดการศึกษาหรือที่มีรายไดนอยบริโภคสินคาที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพโดยรูเทาไมถึง
การณและขาดการปองกันที่ถูกตองเหมาะสม  เชน  การใชสารเคมีเพื่อฆาแมลงของชาวไร  ชาวนา  
ฯลฯ  นอกจากนี้  ผูบริโภคไดบริโภคสินคาหรือบริการจากโฆษณาที่เกินความเปนจริงหรือคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการที่ไดรับไมเปนไปตามที่ไดโฆษณาไว  เชน ในเรื่องอาหารเสริมหรือยาชูกําลัง
วาชวยใหผูบริโภคมีสุขภาพดีและมีพละกําลัง ฯลฯ 

 6.การใหขอมูลหรือคําเตือนลวงหนาในกรณีของสินคาที่อาจเปนอันตรายตอสุข
ภาพของผูบริโภคเปนไปอยางไมโปรงใส  เชน  คําเตือนถึงโทษของบุหร่ีหรือเงื่อนไขในสัญญาบัตร
เครดิตที่ใชตัวหนังสือเล็กมาก  หรือการโฆษณาโทรทัศนถึงคําเตือนจากการบริโภคเครื่องดื่มชูกําลัง
ที่ใชคําพูดเร็วมาก  ฯลฯ 

  ผูบริโภคขาดขอมูลและเขาไมถึงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  ขอมูลสวนใหญในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเปนขอมูลของผูประกอบธุรกิจเชน 90 เปอรเซ็นตของคนทําประกันเพราะคน
ขายประกัน ทําใหปญหาผูบริโภคขาดขอมูล ความรู ขาดความตระหนักในปญหาทั่วไปและปญหาที่
สลับซับซอนออนแอและขาดอํานาจตอรอง 
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 7.ขาดการรวมกลุมตอรองผลประโยชนของผูบริโภค และมาตรการในการคุม
ครองผูบริโภคขาดการมีสวนรวมจากผูบริโภค  

 การดําเนินงานของรัฐที่ขาดการมีสวนรวมจากผูบริโภค   ความพยายามของรัฐที่
ผานมาในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค นับไดวามีการพัฒนาการที่ดีขึ้น แตดวยความสลับซับ
ซอนและมีหลายหนวยงานดําเนินการ ตลอดจนแนวคิดในการดําเนินงานที่ขาดการมีสวนรวมจากผู
บริโภค ทําใหนโยบาย ขอบังคับ มาตรการที่กําหนดโดยรัฐที่คิดวาจะเปนประโยชนกลายเปนมาตร
การที่เกิดผลกระทบตอผูบริโภค  ผูบริโภคก็ขาดการรวมพลังที่ชัดเจนเนื่องจากตองใชความรู  ความ
เขาใจที่ซับซอน 

 การกําหนดมาตรการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูบริโภค สวนใหญไมมีตัวแทนผู
บริโภคใหความเห็นและไมมีการใหขอมูลหรือเผยแพรใหผูบริโภคไดรับทราบ 

 8.การคุมครองผูบริโภคมีหลายหนวยงานมากที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวงสาธารณ
สุข กระทรวงพาณิชย อุตสาหกรรม และสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหนวยงานกลางในการคุมครอง
ผูบริโภคแตไมไดทําหนาที่ประสานงานในการคุมครองผูบริโภคมากนัก พบอุปสรรคจากการ
ประสานงานกันระหวางหนวยงานราชการ   ซ่ึงไมเปนกลางถูกแทรกแซงทั้งจากการเมืองและนัก
ธุรกิจตลอดจนหนวยงานมักใหความสําคัญกับผูประกอบการมากกวาผูบริโภค เชน การนําจดหมาย
ของผูประกอบการมาตอบขอสงสัยหรือการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค 

 9.งบประมาณสนับสนุนงานเพื่อผูบริโภคมีจํากัด   งบสนับสนุนจากภาครัฐไมแน
นอน  แหลงทุนบางแหงเห็นวางานเพื่อผูบริโภคเปนประเด็นชนชั้นกลางหรือคนรวยมากกวา
ประเด็นของคนจนหรือคนชายขอบ ขณะที่คนชั้นกลางยังไมพัฒนาในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
การสาธารณะประโยชนมากนัก   
 

6.6.5.ขอเสนอแนะ  
 
1.รวมกฎหมายดานผูบริโภคมาเปนฉบับเดียวและมีหนวยงานเดียว  ในสวนของกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคที่กระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตาง ๆ ใชบังคับมาเปนเวลานานและมี
ความไมเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน  ควรที่จะมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยปรับ
ปรุงกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเดียวกันใหมารวมอยูในฉบับเดียวกันและใหมีหนวยงานรับผิดดาน
นโยบายผูบริโภคเพียงหนวยงานเดียว และมอบหมายใหหนวยงานภาคปฏิบัติซ่ึงมีอยูหลายหนวย
งาน  อาทิ  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เปนผูปฏิบัติ  และเมื่อมอบหมายแลว
ตองติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาว  ซ่ึงจะทําใหเกิดความสะดวกและไมสับสนแก
ทั้งผูบริโภคและเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย  มีขอพึงสังเกตวา  การแกปญหาที่เกิดจากการบริโภค
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ของประชาชนนั้น มิไดขึ้นอยูกับการมีมาตรการทางกฎหมายที่ดีเยี่ยมเทานั้น หากแตตองประกอบ
ดวยความสํานึกในการบริโภคที่ฉลาดและความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจที่ผูประกอบธุรกิจ
ควรมีตอสังคมสวนรวม 

2.รณรงคใหตระหนักถึงสิทธิผูบริโภค  การพยายามปลูกฝงความคิดและความรูสึกในหมูผู
บริโภคและผูประกอบธุรกิจใหตระหนักถึงสิทธิความเปนสังคมการบริโภคใหมากขึ้นก็เปนอีกทาง
หนึ่ง ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการคุมครองผูบริโภคเปนงานที่มีความสําคัญมาก  แมจะมีมาตรการทาง
ปราบปรามมิใหผูกระทําผิดในแงของการบริโภคอยางดีเพียงใดก็ตาม หากผูบริโภคเองยินยอมที่จะ
เปนฝายดอยกวาไมนําพาตอการถูกละเมิดสิทธิของตนเสียแลว การปฏิบัติการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อปราบปรามผูกระทําผิดก็คงจะเปนไปไมได  

รวมถึงสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในเรื่องของสินคาและวิธีการใช  ผูบริโภคควร
จะไดเรียนรูและเขาใจปญหา  ตลอดจนวิธีการปองกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใชสินคาที่มี
พิษหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  เพื่อที่จะไดคุมครองตนเองในเบื้องตนกอน  รวมทั้งดําเนินการ
เผยแพรความรูเพื่อสรางนิสัยในการบริโภคเพื่อเปนการสงเสริมพลานามัย  ประหยัด  และใช
ทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนมากที่สุด  การใหความรู  ความเขาใจก็จะทําใหผูบริโภคลุกขึ้น
มาปกปองสิทธิตนเอง   

3.ควรเรงใหมีการรับรองและสนับสนุนใหมีการกอตั้งสมาคมหรือองคกรคุมครองผู
บริโภค   ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้น  โดยสมควรกําหนดดวยวาสมาคม
หรือองคกรดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยตัวแทนของสถาบันตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการเปน
ไปโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง  ทั้งนี้ เพื่อที่จะรักษาผลประโยชนของผูบริโภคและทําใหการ
คุมครองผูบริโภคเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  การรวมตัวของผูบริโภค  การรวมตัวของผู
บริโภคใหเขมแข็งจะทําใหผูบริโภคมีอํานาจตอรองกับภาครัฐ  ผูประกอบการธุรกิจมิใหเอาเปรียบ
ประชาชนผูเปนผูบริโภค  โดยรัฐควรปรับแนวคิดวารัฐเทานั้นที่เปนผูมีหนาที่เพื่อคุมครองผูบริโภค 

4.สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายองคกรผูบริโภคที่มีอยูเดิมใหสามารถดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและใชมาตรการลงโทษทางสังคมและพิจารณาหาแนวทางใหอํานาจองคกรคุม
ครองผูบริโภคสามารถฟองรองแทนสมาชิกได (แผนพัฒนา 9)   โดยในการทํางานนั้นทางราชการ
อาจสนับสนุนในดานวิชาการและงบประมาณใหแกสมาคมผูบริโภคและสหภาพผูบริโภค ไดตาม
ความเหมาะสม   รวมถึงการระดมเงินทุนในรูปแบบตาง ๆ อาทิ คาปรับผูละเมิดกฎหมายคุมครองผู
บริโภค  เพื่อสนับสนุนบทบาทองคกรคุมครองสิทธิผูบริโภคใหสามารถดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกบการ
คุมครองผูบริโภคไดอยางแทจริง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฯ 9)  

5.ปรับปรุงสัญญาที่ไมเปนธรรม  โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรเรง
ดําเนินการจัดทําสัญญามาตรฐานตาง ๆ เพื่อเปนตัวอยางแกผูบริโภคที่จะไดใชเปนแนวทางในกรณี
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ที่ตองทําสัญญากับผูที่มีอํานาจตอรองในดานตาง ๆ ที่สูงกวา  นอกจากนี้ในการเขาทําสัญญาโดย
การลงลายมือช่ือ  ผูบริโภคควรตรวจสอบความถูกตองของเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่ไดเจรจาตกลงกัน
ไว  หากมีขอสงสัยควรปรึกษาผูที่มีความรูเพื่อใหแนชัดเสียกอน 

6.ผูบริโภคควรใชความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินคาและการรับบริการเปนตนวา  
ควรตรวจสอบการแสดงฉลากของสินคา  ปริมาณ  และราคา  วามีความถูกตองยุติธรรม  ควรหาขอ
มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพแหลงกําเนิด  ตลอดจนลักษณะของสินคาวาเปนจริงดังที่โฆษณาไวหรือ
ไม  การสรางทางเลือกและสนับสนุนขอมูลขาวสารทางเลือกที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหผูบริโภคเทาทันและมี
ทางออกเพิ่มขึ้น 

7.พัฒนาระบบขอมูลกลางเพื่อเผยแพรขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภคและขอ
มูลที่เปนประโยชนสําหรับประชาชนที่จะใชฟองรองและพิทักษสิทธิอันพึงมีได 

การพัฒนาความรวมมือในการสงตอขอมูลผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมายเปนอันตรายการสราง
ทางเลือกในการบริโภคในผลิตภัณฑที่ซับซอนมีหลายหนวยงานเกี่ยวของ เชน ผักปลอดสารพิษ 
ปญหาฟอรมาลีนในอาหารทะเล สารเล็นคอลในเนื้อหมู และการเผยแพรใหผูบริโภคไดรับรูอยาง
กวางขวางและทันสถานการณ เพื่อการเผาระวังและตรวจสอบไดอยางทันทวงที 
 

ขอเสนอแนะดานรัฐธรรมนูญ    
มาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ 2540  ทั้ง  2 วรรค    มีเนื้อหาที่บัญญัติไวเปนหลักการที่

ครอบคลุม    สงเสริมและคุมครองสิทธิของผูบริโภคเพียงพออยูแลว และยังมีการบัญญัติใหมีองค
การอิสระคุมครองผูบริโภคที่มีตัวแทนผูบริโภครวมอยูดวย   ซ่ึงนับเปนครั้งแรกในการบัญญัติเร่ือง
ดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   จึงไมจําเปนตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมเนื้อหา
สาระมาตรา  57  ของรัฐธรรมนูญดังกลาวแตประการใด   ก็ตองชวยกันประสานงานและตรวจสอบ
การทํางานขององคการนี้ตอไปในอนาคต   

ส่ิงที่สําคัญ  ควรเรงออกกฎหมายบัญญัติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  โดยยึดหลักความ
เปนอิสระของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาใหมเพื่อใหความเห็นไดโดยไมถูกครอบงําจากฝายใดฝาย
หนึ่ง    ไมวาจะเปนจากภาครัฐและภาคธุรกิจ  เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูบริโภคอยางแท
จริง   
 

ขอเสนอแนะดานกฎหมายที่ตองออกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 57  
1.ความเปนอิสระของคณะกรรมการอิสระในการคุมครองสิทธิผูบริโภค  ความเปนอิสระก็คือ

อิสระจากภาคการเมือง  ธุรกิจและราชการ  แตก็ตองรวมมือกับภาควิชาการและภาคประชาชน 
2.สิทธิของผูบริโภค   ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการคุมครองดังตอไปนี้ 
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        1.สิทธิที่จะไดรับความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อการคุมครองตนเองและผูบริโภค 
                  2.สิทธิที่จไดรับความเปนธรรมจากการโฆษณาที่ทําใหเกิดการบริโภคเกินสมควร 
                3.สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการพิสูจนความผิด  ภาระในการพิสูจนความ

ผิดถือเปนหนาที่ของผูประกอบธุรกิจ 
3.องคประกอบ    
ใหมีคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการคน

หนึ่ง และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซ่ึงวุฒิสภาเลือกจากตัวแทนองคกรผูบริโภคที่มีความรูหรือ
ประสบการณในการทํางานคุมครองผูบริโภคเปนที่ประจักษ  โดยมีตัวแทนผูบริโภคจากภูมิภาคไม
นอยกวาเจ็ดคน  และตองคํานึงถึงการมีสวนรวมทั้งหญิงและชาย 

4.อํานาจหนาที่     
กรรมการองคการอิสระผูบริโภคมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1)เสนอแนะใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และการใหความเห็นในการ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค  

(2)สงเสริมและสนับสนุนใหผูบริโภคหรือองคกรผูบริโภคมีสวนรวมในการคุม 
ครองผูบริโภค 

(3)สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน 
และองคกรอื่นในการสงเสริมผูบริโภคและคุมครองผูบริโภค 

(5)สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูในการคุม 
ครองผูบริโภค 

5.สํานักงาน  
องคกรอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคไมควรมีสํานักงานไปสังกัดกับสํานักนายกรัฐมนตรี

หรือฝายบริหาร  เพราะวาคณะกรรมการมีหนาที่ในการใหความเห็น  เปนการตรวจสอบถวงดุลฝาย
บริหาร  การสังกัดฝายบริหารอาจถูกแทรกแซงได  การใหความเห็นจากองคการอิสระคุมครองผู
บริโภคตองมีความเปนกลางในการใหความเห็นจริง ๆ ไมเอนเอียงเขาขางฝายบริหาร  ฝายทุน     มิ
เชนนั้นฝายบริหารหรือทุนอาจใชองคกรอิสระเปนเครื่องมือได 

6.กองทุน 
ในการใหความเห็นของคณะกรรมการอิสระ   ตองมีความรู   ทักษะ ไมวาจะเปนงานวิจัย 

การสนับสนุนความเขมแข็งของผูบริโภค ซ่ึงตองมีงบประมาณเปนสวนสนับสนุนดวย โดยมีกอง
ทุนขึ้นมา  ไมอยางนั้นคณะกรรมการจะไมใหสามารถใหความเห็นที่มีน้ําหนัก นาเชื่อถือได 
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กองทุนเปนกองทุนอุดหนุนการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคของภาคประชาชนหรือองคกรอิสระที่มี
สวนรวมในการชวยสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการ ไมใชเพียงเพื่อเปนการพัฒนางานคุมครองผู
บริโภคในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งคอนขางแคบเหมือนเดิมและควรมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโดยใหคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน  ประกอบดวย ผูแทนองคกรผู
บริโภค นักวิชาการ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน เพื่อทําหนาที่ในการบริหารกองทุน 

ใหการจัดตั้งกองทุนสงเสริมและพัฒนาผูบริโภคเพื่อสนับสนุนกิจการผูบริโภคและองคกร
คุมครองผูบริโภค  ใหมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภคโดยกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพย
สิน ดังตอไปนี้ 

1.เงินที่รัฐจัดสรรใหจากภาษีมูลคาเพิ่ม 
2.เงินคาปรับจากการลงโทษผูกระทําผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผู
บริโภค 
3.เงินหรือทรัพยสิน ที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 
4.เงินดอกผลของกองทุน 

เงินกองทุนใหใชจายเพื่อการดังตอไปนี้ 
1.ชวยเหลือและอุดหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
2.สนับสนุนองคกรผูบริโภคในการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
3.จัดสรรใหสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคเพื่อการดําเนินการ
และการบริหารงาน  
4.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคมอบหมาย 

7.การตรวจสอบ    
คณะกรรมการองคการอิสระเพื่อผูบริโภคควรถูกตรวจสอบได   เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปน

ประโยชนตอสาธารณะมากที่สุด  ควรเพิ่มโอกาสในการมีสวนรวมของผูแทนผูแทนผูบริโภคในสัด
สวนที่เปนธรรมในการตัดสินตอมาตรการของรัฐ โดยการปรับคณะกรรมการชุดตางๆ ของหนวย
งานรัฐใหมีผูแทนผูบริโภคเพื่อรวมใหความเห็นและตัดสินใจในนโยบายและมาตรการตาง ๆ ใน
ระหวางที่องคการอิสระผูบริโภค ตามมาตรา 57 ยังไมแลวเสร็จ 

 
 



บทที่ 7 
สิทธิทางการเมือง 

 

ความเบื้องตน 
 

สิทธิทางการเมืองเปนสิทธิที่สําคัญสําหรับประชาชนในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเองในการกําหนด
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งการกําหนดการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรของสังคม แมรัฐ
ธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดเพิ่มสิทธิทางการเมืองใหกับประชาชนมากกวารัฐธรรมนูญกอนๆจํานวนมากและบท
บัญญัติหลายประการที่สะทอนใหเห็นถึงการสงเสริมและสนับสนุนหลักการ อุดมการณประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน แตก็มีบทบัญญัติหลายขอที่แสดงความไมสอดคลองและขัดแยงกับหลักการพื้นฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย  สําหรับงานวิจัยในสวนนี้จะชี้ใหเห็นถึงบทบัญญัติที่มีปญหาในเชิงหลักการและบทบัญญัติ
ที่มีปญหาในเชิงปฏิบัติ โดยไดจําแนกและวิเคราะหบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับสมัครเลือกตั้ง, สิทธิการลง
ประชามติ, เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และเสรีภาพในการรวมตัว   

 

7.1สิทธิการรับสมัครเลือกต้ัง 
 
7.1.1. หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 
7.1.1.1  มาตรา 107 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิรับสมัครเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 
(1)    มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2)    มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(3) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
(4) ... 
7.1.1.2  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิ

สภา 
(1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2)  มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(3)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
7.1.2.สภาพปญหาหลักการประชาธิปไตย 
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ในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ นั้น ประชาชนไมวาจะมีการศึกษาในระดับใดรัฐธรรมนูญเปด

โอกาสใหมีสิทธิในการสมัครเขาเปนตัวแทนของประชาชนเพื่อทําหนาที่ในรัฐสภา แตรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไดใหสิทธิบุคคลเพียงจํานวนนอยกลุมหนึ่งซึ่งเปนอภิสิทธิชนทางการศึกษาและชนชั้นนํา
เดิมเทานั้นที่มีโอกาสสมัครเขาไปบริหารประเทศและเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ ดังที่มาตรา 107 
(3) ระบุวา บุคคลที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา และในมาตรา 
125 (3) บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา      

การบัญญัติในลักษณะนี้แมผูรางรัฐธรรมนูญจะอางเหตุผลวาเปนความตองการของประชา
ชนสวนใหญโดยมีการสํารวจความคิดเห็นในระยะเวลากอนการราง แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาขอ
บัญญัตินี้เปนการตัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิทางการเมืองของคนสวนใหญของประเทศ  เปนการสราง
ความไมเทาเทียมในเชิงโอกาสทางการเมืองที่คนจํานวนมากไมมีวันบรรลุถึงดวยขอจํากัดทาง
เศรษฐกิจสังคมที่พวกเขาไมมีโอกาสเลือก มีคนจํานวนมากที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษาสําเร็จใน
ระดับปริญตรีเนื่องจากความยากจน ดังนั้นแมบทบัญญัตินี้จะระบุอยางชัดเจนในเรื่องกําแพงดาน
การศึกษา แตส่ิงที่ซอนเรนและลึกลงไปการระบุเร่ืองนี้มีนัยวาเปนการสรางกําแพงกีดกันคนจนดวย
เชนกัน  คนจนที่การศึกษาต่ําจึงเปนกลุมคนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมใหสิทธิในการสมัครเขาไปเปน
ตัวแทนในการบริหารประเทศ หากประชาธิปไตยหมายถึงวิถีชีวิตซึ่งตั้งอยูบนฐานคติแหงความ
เสมอภาคของปจเจกชนทุกคน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไดทลายหลักการนี้และโดยบทบัญญัติแหงขอนี้
ไดแบงชนชั้นทางสังคมภายใตหลักคิดของทฤษฎีชนชั้นนํานิยม(Elitism) ที่ระบุวา การเขาสู
ตําแหนงทางการเมืองจํากัดอยูในคนเพียงจํานวนนอยที่เปนสมาชิกของกลุมชนช้ันนําในสังคมและ
มีทักษะทางการเมือง ขณะที่คนสวนใหญเปนมวลชนที่โงเขลาไรการศึกษาจึงไมควรมีโอกาสเขาไป
เปนผูปกครองประเทศ (Birch, 1993: 169-172) ดังนั้นขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน
มาตรานี้ จึงเปนขอบัญญัติที่ทําลายอุดมการณขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และไดสมาทาน
หลักคิดของทฤษฎีชนชั้นนํานิยมซึ่งเปนรากฐานของอุดมการณในระบอบเผด็จการอยางชัดเจน 

 
 
 

 
7.2สิทธิการลงประชามติ 
 

7.2.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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 มาตรา 214 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศ
ชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได 
 การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน
วาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใชเร่ืองที่ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใด
คณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งตองกําหนดวันใหประชาชนออกเสียงประชามติซ่ึงจะตองไมกอน
เกาสิบวันแตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียง
ประชามติตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 ในระหวางที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับรัฐตองดําเนินการใหบุคคลฝายที่เหน็ชอบ
และไมเห็นชอบกับกิจการนั้น แสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน 
 บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
 ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติเปนจํานวน
ไมมากกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ใหถือวาประชาชนโดยเสียงขางมาก
ไมเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แตถามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติมากกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏวาผูออกเสียงประชามติโดยเสียงขางมากให
ความเห็นชอบ ใหถือวาประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น 
 การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีใน
เร่ืองนั้น 
 หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการออกเสียงประชามติ 
 
 
 
 

7.2.2.สภาพปญหาของหลักการประชาธิปไตย 
 
ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบรรจุหลักคิดใหมเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองที่ไมเคยไดรับ

การใสใจอยางเปนทางการมากอนในสังคมไทยขึ้นมาหลายประการ แตสิทธิที่สําคัญประการหนึ่ง
คือ การลงประชามติ(Referendum) ดังที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 214 ใหอํานาจนายกรัฐ
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มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา 
เพื่อประกาศใหมีการออกเสียงประชามติ  แตการออกเสียงประชามตินี้เปนไปเพียงเพื่อประโยชนใน
การขอปรึกษาความเห็นของประชาชนวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญที่มีผลกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน  ผลของประชามติไมใชการตัดสินใจขั้นสุดทายใน
เร่ืองที่มีการลงประชามติ  แตเปนสิ่งประกอบที่ฝายบริหารนําไปเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ 

การที่รัฐธรรมนูญไมยอมรับผลของการลงประชามติวาเปนการตัดสินใจของประชาชนที่มี
ผลผูกพันธตอรัฐและองคกรของรัฐนั้น แสดงใหเห็นวาการใหสิทธิทางเมืองแกประชาชนในเรื่องนี้
เปนการใหสิทธิที่ขาดความสมบูรณและไมสอดคลองกับหลักการลงประชามติในลักษณะสากลที่
ถือวาการลงประชามติเปนการตัดสินใจขั้นสุดทาย(Last Decision-making) ดังนั้นการ
บัญญัติที่ดูเสมือนวาเปนการเพิ่มสิทธิการเมืองใหประชาชนนั้น มีนัยความหมายอื่นแอบแฝงและ
ซอนเรนดํารงอยูไมนอย   อาจมีผูโตแยงวาแมจะไมเขียนใหผลของประชามติเปนที่สุด แตรัฐบาลก็
คงจะตัดสินใจไปตามผลประชามตินั้น คงจะไมมีรัฐบาลใดที่กลาฝนกระแสของประชามติได แตขอ
โตแยงเชนนี้ยอมอาจเกิดขึ้นจริงหรือไมอาจเกิดขึ้นจริงก็ได เพราะรัฐบาลมีทั้งที่รับฟงเสียงประชา
ชนและรัฐบาลที่ถือวาเสียงของประชาชนมีน้ําหนักนอยในการตัดสินใจบางเรื่อง และการที่ไมระบุ
ใหผลการลงประชามติเปนการตัดสินใจขั้นสุดทาย  ยอมไมจูงใจใหประชาชนไปใชสิทธิในการลง
ประชามติเทาที่ควร เพราะประชาชนไมมั่นใจในประสิทธิผลของกลไกนี้ และสงไปใหโอกาสการ
ไปใชสิทธิในการลงประชามติจะนอยลง 

ดังนั้นการบัญญัติการใหสิทธิทางการเมืองที่ไมสมบูรณ แทนที่จะชวยสงเสริมใหประชาชน
มีความกระตือรนในการมีสวนรวมแสดงสิทธิ กลับกลายเปนเครื่องมือในการบั่นทอนโอกาสในการ
ใชสิทธิทางการเมือง ทําใหความศรัทธาในกลไกที่ไดสรางขึ้นมาลดลง และทายที่สุดสิทธิทางการ
เมืองเหลานี้ก็เปนเรื่องที่วางเปลาไรความหมาย กลายเปนอักษรที่ดูสวยงามประดับประดาสราง
ความชอบธรรมใหกับผูที่ไดประโยชนตอการใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไป 

แมจะใหผลการลงประชามติเปนขอผูกพันที่รัฐและองคกรของรัฐตองปฏิบัติตาม แตไมใช
วาการเปลี่ยนแปลงใดๆจากการใชประชามติจะเปนเรื่องงาย ดังที่มีตัวอยางใหเห็นมากมายในตาง
ประเทศที่มีการใชผลการลงประชามติในลักษณะนี้  เชน กรณีประเทศออสเตรเลีย ผลการลงประชา
มติจะเปนการตัดสินใจขั้นสุดทาย ในการแกไขรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียจะตองใชวิธี
การลงประชามติจึงจะสามารถแกไขได ในชวงระยะเวลาตั้งแต ค.ศ. 1901 ถึง 1987 มีการ
เสนอแกไขรัฐธรรมนูญ 38 คร้ัง ที่นําไปสูการลงประชามติ ปรากฎวามีเพียง 8 คร้ังเทานั้นเองที่
ประสบความสําเร็จหรือมีการแกไขเกิดขึ้น กรณีที่ใชการลงประชามติและประสบความสําเร็จใน
ป ระ เท ศออส เต ร เลี ย  เช น   ก าร เป ลี่ ยน แปล งก าร เกษี ยน อ ายุ ข อ งศ าลสู ง เป น  70 ป  
(Henderson, 1989: 165-166)  สวนกรณีที่ไมประสบความสําเร็จที่มีการลงประมติ
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คร้ังลาสุดคือ การเปลี่ยนแปลงประมุขของประเทศออสเตรเลียจากพระราชินีอังกฤษ เปนบุคคลในที่
มีสัญชาติเปนชาวออสเตรเลีย  เปนตน 

ดวยเหตุนี้การที่จะระบุใหผลการลงประชามติเปนที่สุดจึงไมใชเร่ืองที่เปนการสุมเสี่ยงทาง
การเมืองแตอยางใด เพราะประชาชนมีวิจารณญาณที่จะคิดตัดสินใจวาสิ่งใดที่เหมาะและควรตอ
ประเทศที่ตนเองเปนเจาของ  ดังนั้นจึงควรมีการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 214 เสียใหถูกตองตามหลักการประชาธิปไตยของสากลซึ่งเปนการเคารพสิทธิใน
การตัดสินใจของประชาชนอยางแทจริง 
 
7.3เสรีภาพการชุมนุม 
 

7.3.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 
มาตรา 44 ไดบัญญัติวา  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ    
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆในการใชถอยคําบัญญัติเร่ือง
สิทธิในการชุมนุม รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆจะบัญญัติเร่ืองนี้ไววา “ ประชาชนมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมกันโดยสงบ ทั้งนี้ตามที่กฏหมายบัญญัติ ” การบัญญัติในลักษณะนี้ทําใหการใชสิทธิของ
ประชาชนขึ้นกับกฎหมายที่บัญญัติออกมา ในประเด็นนี้ อมร รักษาสัตย ไดช้ีวา รัฐบาลที่ผานมามี
แนวโนมไมออกกฎหมายเพื่อเอื้ออํานวยในการใชสิทธิของประชาชน ตรงกันขามกลับออกระเบียบ
ขอบังคับเพื่อกีดกันการใชสิทธิของประชาชน( อมร รักษาสัตย, 2543: 69) 

 
 
 
7.3.2.สภาพปญหาของกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอหลักเสรีภาพในการชุมนุม 
 
แมรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใชถอยคําที่แตกตางจากเดิมและผูรางมีเจตนารมณสงเสริมการใช

สิทธิ  แตเมื่อพิจารณาวรรคสองของมาตรา 45  จะไดวามีสาระในเชิงเนื้อหาแทบไมแตกตางจาก
รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ เพราะขอความในวรรคนี้ไดเปดชองแกรัฐในการใชอํานาจในการกีดกัน
การชุมนุมไดดังเดิม  โดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะกรณีการชุมนุมสาธารณะ  นั่นหมาย
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ความวาหากประชาชนจะใชสิทธิในการชุมนุมในสถานที่สาธารณะรัฐก็สามารถใชกฎหมายและ
ระเบียบที่มีอยูเดิมแลวเปนเครื่องมือในการปดกั้นการใชสิทธิเฉกเชนในอดีต ในปจจุบันมีกฎหมาย
หลายฉบับที่บัญญัติในลักษณะจํากัดสิทธิในการชุมนุมอาทิ 

1) การใชเสียงในที่สาธารณะ 
  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ในการชุมนุม

สวนใหญเล่ียงไมไดที่จะตองมีการใชเครื่องขยายเสียงเพราะผูนําในการชุมนุมตองการสื่อสารกับผู
เขารวมชุมนุมอยางทั่วถึง และสื่อสารไปยังผูอ่ืนๆที่ผานไปมาดวย การสื่อสารในลักษณะนี้ผูใชกฏ
หมายตีความวากอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนทั่วไปได ผูนําในการชุมนุมที่ตองการ
ใชเครื่องขยายเสียงจึงตองขออนุญาตจากเจาพนักงานเสียกอนจึงจะใชเครื่องขยายเสียงได โดยใบ
อนุญาตจะระบุเวลา และสถานที่ที่ใชเครื่องขยายเสียง ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงมีศักยภาพเปนเครื่อง
มือของรัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐในการกีดกันการใชสิทธิในการชุมนุมไดประการหนึ่ง 

2) การจราจร 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติหามการเดินขบวนในลักษณะเปนการ

กีดขวางทางจราจรหรือกระทําการใดๆบนทางเทาหรือทองถนนที่เปนการกีดขวางผูอ่ืนในการใช
สัญจรไปมาโดยไมมีเหตุอันควร การใชทองถนนในการเดินขบวนนั้นตองขออนุญาตใชเสนทางตอ
เจาพนักงานจราจร เมื่อไดรับอนุญาตจึงเดินขบวนไดโดยชอบดวยกฎหมาย การประทวงหรือการ
เดินขบวนของประชาชนในระยะหลัง มักจะมีแบบแผนหนึ่งของผูชุมนุมในการเรียกรองความสน
ใจจากรัฐบาลและสาธารณะคือ การปดถนน ซ่ึงเปนการปดกั้นการจราจรอยางสิ้นเชิง รัฐจึงใช
กฎหมายฉบับนี้เปนเครื่องมือในการจัดการหรือขูวาจะจัดการกับผูชุมนุมอยางเด็ดขาดในกรณีที่ผู
ชุมนุมละเมิดกฎหมายฉบับนี้ 

3) การรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
ดวยการอางเหตุผลของรัฐในการดําเนินการใดๆเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

ทําใหรัฐสามารถจํากัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได   กลไกตามกฎหมายภายใต
เหตุผลนี้คือ พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 โดย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสามารถประกาศสถานการณฉุกเฉิน และมี
อํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศและมีอํานาจประกาศหามการ
ชุมนุม ณ ที่ใดๆ ภายในประเทศ หามประชาชนออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด หาม
การโฆษณาหรือพิมพเอกสารใดๆ ที่อาจกระทบถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ  พระ
ราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522  จัดใหมีคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือน
แหงชาติ ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานในการวางแผนปองกันภัยตางๆ ดังนั้น
ในการชุมนุมของประชาชนที่คณะกรรมการเห็นวากอใหเกิดภยันตภัยสาธารณะขึ้น ก็สามารถใช
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มาตรการบางอยางจัดการได นอกจากนี้ยังมีการรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศในภาวะคับ
ขันของฝายทหาร โดยการประกาศกฎอัยการศึกตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ใน
ขณะประกาศกฎอัยการศึกเจาหนาที่ทหารมีอํานาจในการออกคําสั่งจํากัดเสรีภาพในการชุมนุม โดย
หามไมใหประชาชนชุมนุมเกินหาคนขึ้นไปและหามประชาชนออกจากเคหสถานในระยะเวลาที่
กําหนด  รวมท้ังประมวลกฎหมายอาญาที่มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการชุมนุมหรือมั่วสุมกันโดย
ผิดกฎหมายและกําหนดโทษทางอาญาไวดวย เชน ความผิดฐานบอนทําลายความสงบเรียบรอยภาย
ในประเทศ (มาตรา 116)  ความผิดฐานยุยงใหหยุดงาน(มาตรา 117)  ความผิดฐานมั่วสุมกัน
ตั้งแตสิบคน(มาตรา 215 และ 216)   และความผิดฐานกีดขวางทางสาธารณะในการจราจรทาง
บก(มาตรา 385) เปนตน (กุลพล  พลวัน, 2543 : 265-268) 

จากที่หยิบยกมาจะเห็นไดวา แมรัฐธรรมนูญจะใหสิทธิในการชุมนุมแกประชาชน แตใน
ทางปฏิบัตินั้นกลับมีปญหาอุปสรรคมากมายในขอกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ จนทําใหสิทธิในการ
ชุมนุมนั้นตองถูกบั่นทอนหรือบิดเบือนไป ตลอดจนทําใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชอํานาจจากกฏ
หมายเหลานี้ในการสกัดกั้นไมใหประชาชนแสดงสิทธิในการชุมนุมไดอยางเต็มที่  

ในป 2544 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดตั้งคณะทํางานเพื่อยกรางกฎหมายควบคุมการ
ชุมนุมสาธารณะขึ้นมา โดยใชเหตุผลที่ตองดําเนินการรางกฎหมายนี้วา การชุมนุมในปจจุบันมีมาก 
และบางครั้งผูชุมนุมจะมีการปดกั้นถนนซึ่งสรางความเดือดรอนแกประชาชน บางครั้งใชความรุน
แรง สรางความเสียหายแกชีวิต รางกายและทรัพยสินของทางราชการและเอกชนทั่วไป สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจึงตั้งคณะทํางานยกรางกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ เพื่อ
อํานวยความสะดวกและจัดชองทางเพื่อใหการเรียกรองที่ไมขัดตอกฎหมายไปสูการแกปญหาที่ถูก
ตองรวดเร็ว รวมทั้งคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและปองกันความเดือดรอนหรือความไม
สงบเรียบรอยของบานเมือง (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, ที่ ตช 0007.24/6906)   คณะ
ทํางานชุดนี้ไดทําแบบสอบถามสงไปยังหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้และรวบรวมเพื่อจัดทําเปนรางกฎหมายตอไป 

จากการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีดําริในการยกรางกฎหมายควบคุมการชุมนุม
สาธารณะสะทอนใหเห็นวา เจาหนาที่ของรัฐมีทัศนคติตอการชุมนุมในเชิงลบที่ตองมีการควบคุม
กํากับอยางเขมงวด และสําหรับเหตุการณและเหตุผลที่หยิบยกมาอางนั้นเรื่องที่สําคัญคือการปด
ถนนของผูชุมนุม ทั้งที่โดยปกติรัฐก็มีการปดถนนเพื่อจัดกิจกรรมตางๆมากมาย เชน การปดถนน
บริเวณถนนสีลมที่กรุงเทพฯและถนนทาแพที่เชียงใหมเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ หรือการปดถนนเพื่อ
ทําพิธีสวนสนามหรือรัฐพิธี การปดถนนเหลานี้แมอางวาทําเพื่อประโยชนสวนรวมซึ่งแทจริงแลวก็
มีเพียงคนกลุมเดียวเทานั้นที่ไดประโยชน และปฏิเสธไมไดวาเปนการละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ
ผูอ่ืนที่ไมชอบหรือไมเห็นดวยกับกิจกรรมเหลานั้นซึ่งมีความจําเปนตองใชถนนในชวงเวลาดังกลาว    
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เมื่อรัฐและเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการในสิ่งเหลานี้ได ประชาชนที่เดือดรอนก็ยอมมีสิทธิไมแตก
ตางกัน ดังนั้นการมุงเฉพาะควบคุมและกีดกันประชาชนที่ตองการแสดงสิทธิทางการเมืองตามรัฐ
ธรรมนูญ ขณะที่ละเลยในกิจกรรมที่รัฐดําเนินการ ทั้งที่ผลการกิจกรรมก็ไมตางกัน จึงเปนการ
ดําเนินการในลักษณะมาตรฐานเชิงซอน(Double Standard)  ซ่ึงขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 5 ที่ระบุวา ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครอง
แหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

นอกจากนั้นในตนป 2545 คณะรัฐมนตรีไดมีมติตามหนังสือ ที่ นร 0205/ ว. 70 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2545 ระบุใหหัวหนาสวนราชการทั้งหมด โดยเฉพาะผูวาราชการจงัหวดั และผู
บังคับตํารวจในระดับจังหวัดใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางจริงจังและ เครงครัด หากกลุมผูชุมนุมทํา
ผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของราชการและเอกชน (สํานักเลขาธิการคณะรัฐ
มนตรี, ที่ นร 0205/ว. 70) ตอมากลุมองคกรพัฒนาเอกชนไดมาประทวงรัฐบาลและเรียกรอง
ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ โดยใหเหตุผลวามติฉบับนี้ทําใหเจาหนาที่ของรัฐมีแนวโนมใช
ความรุนแรงในการจัดการกับผูชุมนุมใชสิทธิทางการเมืองมากขึ้น อยางไรก็ตามคณะรัฐมนตรีก็ยัง
ยืนยันตามเดิมโดยไมมีการยกเลิกมตินี้แตอยางใด 

 
7.3.3.สภาพปญหาการใชสิทธิในการชุมนุมของประชาชน 

 
จากการประชุมกลุมยอยของคณะนักวิจัยกับกลุมผูใชสิทธิในการชุมนุม มีขอสรุปสําคัญหลายประการ

ดังนี้ 
ประการแรก การรับรูสิทธิของประชาชนในการชุมนุมมีมากขึ้น โดยในการชุมนุมปจจุบัน 

ผูชุมนุมจะลดการหยิบยกสิทธิในการชุมนุมเพื่อใชเปนขออางเพื่อแสวงหาความชอบธรรมตอ
สาธารณะในการชุมนุมลง  และมีการหยิบยกเนื้อหาที่เปนประเด็นปญหาที่นํามาสูการชุมนุมมากขึน้ 
เพื่อใชเปนประเด็นในการเรียกรองใหรัฐเขามาดําเนินการแกปญหาไดอยางตรงประเด็น 

ประการที่สอง ทัศนะของสังคมและชนชั้นกลางตอการชุมนุม เนื่องจากการชุมนุมหลาย
คร้ังมีการปดถนนและเปนปญหาสําหรับการเดินทางของชนชั้นกลาง โดยเฉพาะการชุมนุมในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงไดมีการประเมินวาสังคมและชนชั้นกลางมีทาทีและมุมมองตอการ
ชุมนุมอยางไร ในกรณีนี้ไดมีการจําแนกตามผลของการชุมนุมกลาวคือหากการชุมนุมนั้น ผูชุมนุม
สามารถสรางมติมหาชนไดวาเปนประโยชนตอสังคม แมการชุมนุมจะใชวิธีการที่ไมชอบดวย
กฎหมาย สังคมก็ยอมรับไดเชนกรณีการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535   การชุมนุมของ
นักธุรกิจเพื่อขับไลรัฐบาลพลเอกชวลิต การกอการจราจลของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อตอตานการปฏิบัติงานของตํารวจ เปนตน แตถาหากวาการชุมนุมนั้นผูชุมนุมไมสามารถชี้ให
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เห็นความเชื่อมโยงระหวางผลประโยชนของการชุมนุมและผลประโยชนของสาธารณะได และผู
ชุมนุมใชวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมาย สังคมและสาธารณะก็จะไมยอมรับและวิพากษวิจารณตําหนิ
การชุมนุมนั้น  การชุมนุมใดที่ขาดการสนับสนุนจากสาธารณะโอกาสที่ขอเรียกรองตางๆจะประสบ
ความสําเร็จก็จะลดลง 

ประการที่สาม ปริมาณการชุมนุมในภาพรวมปริมาณการชุมนุมตั้งแตป พ.ศ. 2539 ถึง 
2545    มีแบบแผนไมคงที่  โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป 2540 จากนั้นลดลงในป 2541  แต
กลับเพิ่มขึ้นอีกในป 2542 และ 2543    และมีแนวโนมจะลดลงอีกครั้งในป 2544 และ 
2545 จากขอมูลดังกลาวไมอาจระบุไดอยางชัดเจนวารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีผลทําใหการ
ชุมนุมเรียกรองเพิ่มขึ้นหรือลดลง แตหากพิจารณาในแงของรัฐบาลก็จะเห็นแบบแผนที่ชัดเจนกวา
คือ การชุมนุมเรียกรองในสมัยรัฐบาลชวน(2540-2543) มีแนวโนมมากกวาการชุมนุมเรียก
รองในชวงแรกของรัฐบาลทักษิณ (2544 เปนตนมา) 

เหตุที่การชุมนุมในสมัยรัฐบาลทักษิณมีแนวโนมลดลง กลุมองคกรพัฒนาเอกชนเห็นวา 
เกิดจากเงื่อนไขหลัก 3 ประการคือ ประการแรกรัฐบาลทักษิณมีแนวทางในการเขาไปจัดการและ
แกไขปญหาตางๆที่เปนสาเหตุของการชุมนุมอยางจริงจังมากขึ้น ทําใหปญหาของประชาชนจํานวน
หนึ่งไดรับการแกไขโดยไมจําเปนตองใชวิธีการชุมนุมเรียกรอง ประการที่สอง รัฐบาลทักษิณมีแนว
โนมใชมาตรการที่แข็งกราวในการจัดการกับผูชุมนุมมากขึ้น ดังนั้นอาจทําใหผูที่ตองการเรียกรอง
ไมกลาที่จะใชวิธีการชุมนุมเปนเครื่องมือในการกดดันทางการเมือง ประการที่สาม ตั้งแตป 2544 
เปนตนมา    องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
และผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ไดเร่ิมปฏิบัติหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขและตัดสินขอพิพาทตางๆได
อยางครอบคลุมมากขึ้น จึงทําใหประชาชนจํานวนหันมาใชกลไกสวนนี้แทนการชุมนุมเรียกรอง    

สําหรับประเด็นในการชุมนุมนั้น ประเด็นที่มีแนวโนมการชุมนุมเรียกรองลดลงมากอยาง
ชัดเจนในชวงป 2544 คือ การเกษตร กลุมอาชีพ และแรงงาน สวนประเด็นที่คอนขางคงที่หรือมี
จํานวนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย คือ ประเด็นที่ทํากิน ประเด็นความขัดแยงระหวางประชาชนกับ
เจาหนาที่ของรัฐ อยางไรก็ตามสําหรับประเด็นนี้ในครึ่งปแรกของป 2545 มีจํานวนนอยมาก ทั้ง
นี้อาจเปนผลมาจากการที่ศาลปกครองสามารถดําเนินงานไดครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น ทําให
ประชาชนที่มีความขัดแยงกับเจาหนาที่ของรัฐใชชองทางฟองรองตอศาลปกครองแทนการชุมนุม
ประทวง    สําหรับประเด็นสิ่งแวดลอมก็มีแบบแผนที่ใกลเคียงกับประเด็นความขัดแยงระหวาง
ประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ คือคอนขางจะคงที่ในชวงป 2539 ถึง 2544  จากนั้นลดลงอยาง
ชัดเจนในป 2545      สวนประเด็นที่เพิ่มขึ้นอยางคอนขางชัดในป 2543 และ 2544 คือ 
ประเด็นการคัดคานโครงการของรัฐ และประเด็นการเมืองและอื่นๆ  อยางไรก็ตามทั้งสองประเด็นมี
แนวโนมจะลดลงเชนเดียวกันในป 2545 (ดูรายละเอียดตารางที่ 1)     
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ตารางที่ 1  จํานวนการชุมนุมรองเรียนของประชาชนระหวางป 2539-2545 

 

ประเด็น 2539 2540 2541 2542 2543 2544 
2545(ม.ค.-

มิ.ย.) 
1. ที่ทํากิน 89 58 66 77 73 74 31 
2. การเกษตร 40 100 66 78 88 49 12 
3. กลุมผลประโยชน (กลุมอาชีพ) 218 242 219 206 80 84 30 
4.ความขัดแยงระหวางประชาชนกับ
เจาหนาที่ของรัฐ 

 
156 157 147 188 126 128 17 

5. แรงงาน 69 102 100 113 69 13 14 
6. สิ่งแวดลอม 44 36 40 41 39 43 3 
7. คัดคานโครงการของรัฐ 68 32 30 35 83 110 43 
8. การเมืองและอื่นๆ 70 88 41 140 358 296 94 

รวม 772 815 709 878 916 797 244 
 

ที่มา: กองการขาว สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ประการที่ส่ี ทัศนะของรัฐตอการชุมนุม รัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐมีทัศนะในเชิงลบตอ
การชุมนุม ไมชอบการชุมนุม และเห็นวาการชุมนุมเปนปญหาในการบริหาร ผูนําของรัฐบาลได
แสดงทัศนะในเชิงลบตอผูนําการชุมนุมที่เปนองคกรพัฒนาเอกชนและแกนนําชาวบานในทางที่ทํา
ใหช่ือเสียงของผูนําเหลานี้เกิดความเสียหายและลดความนาเชื่อถือลงไปในหลายโอกาส เชนการที่
ระบุวา  ผูนําเกษตรกรที่ชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาลคาความยากจน อาศัยการประทวงของเกษตรกร
มาบังหนา โดยเบื้องลึกกลับอาศัยความยากจนของเกษตรกรเปนชองทางในการทํามาหากิน (ผูจัด
การรายวัน, 5 เมษายน 2544, หนา 18)   หรือ ผูนําองคกรพัฒนเอกชนบางคนทํางานเพื่อถาย
รูปนําไปขอทุนจากแหลงเงินทุนเปนตน นอกจากผูนําของรัฐบาลจะมีทัศนะในเชิงลบตอการชุมนุม
แลวในระดับเจาหนาที่ของรัฐก็มีทัศนะในทิศทางเดียวกัน และดูเหมือนจะรุนแรงกวาดวยซํ้ามีการ
พูดคุยการปลอยขาววา ผูนําองคกรพัฒนาเอกชนคอรัปชั่น ทําใหรํ่ารวยแตกตางไปจากชาวบานที่
พวกเขานําพา โดยเงินที่ไดมานั้นไดนําไปใชเพื่อประโยชนสุขสวนตัว และการนําการประทวงเปน
อาชีพที่ทําใหพวกเขาดํารงชีวิตอยูได  จากทัศนะที่ปรากฎออกมาสูสาธารณะตามสื่อมวลชนและใน
ทางดานลึกเที่ยวการชุมนุมและผูนําในการชุมนุม สะทอนใหเห็นวารัฐมองการชุมนุมในลักษณะที่
เปนปรากฏการณทางการเมืองที่สรางความยุงยากในการบริหารประเทศ ภายใตหลักคิดเชนนี้จึงทํา
ใหเจาหนาที่ของรัฐมีความเชื่อวา การชุมนุมเพื่อแสดงสิทธิของประชาชนเปนการชุมนุมที่มีเบื้อง
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หลัง มีการรับจางเพื่อกอกวนการบริหารงานของรัฐ เปนการชุมนุมที่มีการยุยงสงเสริมจากกลุมผูไม
หวังดีตอรัฐบาล เมื่อใชทัศนะเชนนี้ในการมองปญหาแนวทางการทํางานของฝายรัฐจึงมุงไปที่จัด
การกับแกนนํา โดยหากคิดวาเมื่อแยกสลาย โดดเดี่ยวหรือซ้ือตัวแกนนําไดก็สามารถแยกสลายการ
ชุมนุมได   

ประการที่หา ยุทธศาสตรในการจัดการการชุมนุมของรัฐ ในเอกสารที่เปนทางการของรัฐ
ระบุแนวทางและวิธีการปฏิบัติตอผูชุมนุมวาใชหลักเมตตาธรรมควบคูกับหลักนิติธรรม โดยผู
ชุมนุมที่ไดรับความเดือดรอนจริงใหใชหลักเมตตาธรรมและพยายามแกปญหาใหตามขอเรียกรอง  
ขณะที่ในกรณีที่ผูชุมนุมทําผิดกฎหมายกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการและเอก
ชน ใชวิธีการที่รุนแรงผิดกฎหมายก็ตองใชหลักนิติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงการใชกําลังจนถึงที่สุด
และปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย     การระบุถึงการใชหลักนิติธรรมตอผูชุมนุมที่ทาง
เจาหนาที่เห็นวาทําผิดกฎหมายนั้นในขอเท็จจริงนําไปสูการใชความรุนแรงในการปฏิบัติตอผูชุมนุม
หลายครั้งและบางครั้งดูเหมือนเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกดวย เชนการใชสุนัขกัดผูชุมนุม 
หรือการทุบตีผูชุมนุมจนไดรับบาดเจ็บ เปนตน    

 สําหรับผูที่เคยเขารวมการชุมนุมมากอนไดสรุปแนวทางหรือยุทธศาสตรในการจัดการ
ปญหาการชุมนุมของรัฐบาลจากประสบการณที่พวกเขาไดเผชิญมาดังนี้ 

1) การเพิกเฉยและความอดกลั้น  รัฐบาลชวนใชยุทธศาสตรนี้เปนหลักในการจัดการกับ
การชุมนุม    โดยใชทาทีที่ไมสนใจและไมยอมรับการชุมนุม เมื่อมีการชุมนุมเกิดขึ้นก็จะปลอยให
การชุมนุมนั้นดําเนินการตอไปเรื่อยๆ ทั้งไมลงไปจัดการแกปญหาอยางจริงจัง และก็ไมไปปดกั้น
การชุมนุม   สุวิทย วัดหนู ระบุวา รัฐบาลชวนใชยุทธศาสตรปลอยใหการชุมนุมเหี่ยวแหงไปเองตาม
กาลเวลา  และผูนํารัฐบาลชวนมีความอดทนตอการวิพากษวิจารณของบรรดากลุมผูชุมนุมขึ้นขาง
สูง แมในบางครั้งจะถูกวิพากษอยางรุนแรง การตอบโตก็มีนอย     ขณะที่รัฐบาลทักษิณมีแนวโนมที่
จะใชยุทธศาสตรนี้นอย   และมีความอดทนตอการวิพากษวิจารณของผูชุมนุมที่มีตอตนเองต่ํา  เมือ่มี
การปราศรัยวิพากษวิจารณผูนํารัฐบาล ก็จะมีเจาหนาที่เขามาบอกใหยุติและขูวาหากดําเนินการพูด
ตอไปก็จะฟองหมิ่นประมาทเปนตน 

2)  การเอื้ออํานวยความสะดวกตอการชุมนุม  แกนนําผูที่เคยใชสิทธิในการชุมนุมระบุ
อยางชัดเจนวา รัฐบาลชวนมีการเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับผูชุมนุมคอนขางสูง เชนมีการจัดหอง
น้ํา หองสวม การนําน้ํามาบริการ มีการใหเตนสแกผูชุมนุมเพื่อใชอาศัยช่ัวคราว และหากมีการยุติ
การชุมนุมก็มีการจัดรถไปสงผูชุมนุมกลับภูมิลําเนาดวย การบริการในลักษณะนี้ถือวาเปนการ
ประกันสิทธิในการชุมนุม ในทางตรงกันขามรัฐบาลทักษิณทั้งที่มีบุคคลที่เคยใชสิทธิในการชุมนุม
ในอดีตหลายคนรวมรัฐบาลแตไมมีความพยายามในการประกันสิทธิพื้นฐานของการชุมนุม(สุวิทย 
วัดหนู, เสวนากลุม, 6 สิงหาคม 2545)  รวมทั้งการประกันเสรีภาพในการชุมนุมก็ลดลงและยัง
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ถูกริดรอนอีกดวย   การประกันเสรีภาพในการชุมนุมนี้ จรัล ดิษฐาอภิชัย ใหความเห็นวาหมายถึง
การที่รัฐตองเอื้ออํานวยในการใชเสรีภาพเชน หากมีการชุมนุมบนถนนสายใดรัฐก็จะตองมีการ
ประชาสัมพันธและขอใหประชาชนเลี่ยงการใชเสนทางสายนั้น(เสวนากลุม, 6 สิงหาคม 2545) 

3)  การสกัดกั้นไมใหชุมนุม  เปนยุทธศาสตรที่รัฐบาลปจจุบันใชมากเมื่อเห็นวาการ
ชุมนุมนั้นกระทบกับความรูสึกของผูนําประเทศอื่น เชนกรณีจะมีการชุมนุมกันในชวงที่มีนายกรัฐ
มนตรีประเทศมาเลเซียมาเยือนประเทศไทย มีการหามใชเครื่องขยายเสียงของผูชุมนุมและเมื่อผู
ชุมนุมจะเดินขบวนไปที่ทําเนียบรัฐบาลก็ไดมีการหามปรามไมใหไปและมีการจัดตํารวจปราบ
ปรามจราจลจํานวนมากเพื่อคอยรับมือกับผูชุมนุมเพื่อไมใหเขาไปทําความระคายเคืองทางความรู
สึกใหกับผูนําประเทศมาเลเซีย(สมยศ พฤกษาเกษมสุข, เสวนากลุม, 9 สิงหาคม 2545)  หรือ
กรณีที่ชาวบานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธจะเดินทางเขามาชุมนุมในกรุงเทพฯตรงกับชวงเวลาที่
นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุนมาเยือนประเทศไทย  มีการเจรจาตอรองกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐ
บาลกับผูชุมนุม  โดยเจาหนาที่ของรัฐบาลขอใหผูที่จะมาชุมนุมยกเลิกการเดินทางเขามาใน
กรุงเทพมหานครชั่วคราว โดยขอใหมาภายหลังที่นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุนเดินทางกลับไปแลว  
หากเปนดังนี้ก็จะชวยเหลือคาใชจายในการเดินทางมาชุมนุม   แตปรากฎวาชาวบานไมยอมรับขอ
เสนอและยืนยันที่จะเดินทางมา  เจาหนาที่ของรัฐบาลจึงสั่งการใหตํารวจตั้งดานสกัดกั้นกวา 7 ดาน 
เพื่อปองกันไมใหประชาชนเดินทางเขามาชุมนุมในกรุงเทพฯ( อุเชนทร  เชียงแสน, เสวนากลุม, 
9 สิงหาคม 2545)   

นอกจากการสกัดกั้นในกรณีการรักษาหนาตออาคันตุกะชาวตางชาติผูมาเยือนแลว การ
ชุมนุมในสถานที่บางแหงก็จะมีการสกัดกั้นหรือเปนที่หวงหามไมใหเกิดการชุมนุม เชน บริเวณ
บานนายกรัฐมนตรี  ในครั้งหนึ่งมีกลุมผูใชแรงงานเดินทางไปรองทุกขตอนายกรัฐมนตรีที่บาน แต
ไดถูกกําลังตํารวจปดถนนไมใหเขาไป    

สําหรับการชุมนุมของผูใชแรงงานนั้นมีปญหาในเรื่องสถานที่ชุมนุมมากทีเดียวเนื่องจาก
ไมสามารถชุมนุมในบริเวณโรงงานเพราะเปนทรัพยสินเอกชน หากมีการชุมนุมก็เปนความผิดทาง
อาญาอาจถูกแจงความดําเนินคดีขอหาบุกรุก เมื่อชุมนุมในโรงงานไมไดก็ตองออกมาชุมนุมใน
สถานที่สาธารณะซึ่งก็จะถูกขอหากีดขวางทางจราจรอีก(สมยศ, อางแลว) 

การสกัดกั้นการชุมนุมนับวาเปนยุทธศาสตรประการหนึ่งที่รัฐดําเนินการที่ใชกฎหมายเปน
เครื่องมือในการทําใหการแสดงออกซึ่งสิทธิทางการเมืองของประชาชนถูกจํากัด 

4) การบั่นทอนกําลังใจโดยตรวจสอบการเงินของผูนํา รัฐบาลใชคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เขาตรวจสอบการทําธุรกรรมบัญชีของแกนนําองคกรพัฒนา
เอกชน   20   คน ที่มีบทบาทในการนําประชาชนมาชุมนุมเรียกรองตอรัฐบาล เชน  แกนนํา
สมัชชาคนจน ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ที่ปรึกษาสมัชชาเกษตรกรรายยอย ประธานมูลนิธิเกษตรกร
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ไทย และผูอํานวยการโครงการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต เปนตน    การดําเนินการเชนนี้ถือวา
เปนการคุกคามเสรีภาพของกลุมผูเคลื่อนไหวและเปนการใชอํานาจรัฐในทางที่ไมถูกตองไมตรงกับ
วัตถุประสงคของ 
ปปง.   ผลของการทําเชนนี้เปนการบั่นทอนกําลังใจแกผูที่ใชสิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
และเปนการสรางเงื่อนไขใหประชาชนอื่นๆ ที่มีความตองการใชสิทธิทางการเมืองเกิดความหวาด
ระแวงและหวั่นเกรงตอการใชสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญได 

5)การใชความรุนแรง  กลุมที่เขารวมการเสวนามีความเห็นตรงกันวารัฐบาลทักษิณมีแนว
โนมที่จะใชความรุนแรงมากขึ้นและสูงกวารัฐบาลชวน  การใชความรุนแรงนี้เร่ิมจากการขมขูวาจะ
ใชความรุนแรงหากกลุมผูชุมนุมไมยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลตองการ ขอปฏิบัติเหลานี้มี
ความแตกตางจากรัฐบาลชวนที่มีแนวโนมการใชการขมขูตอผูชุมนุมนอยมากหรือแทบจะไมมีเลย  
สําหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชวนที่เปนเหตุการณใหญและชัดเจนมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2543 ที่มีการทุบตีและใชสุนัขกัดผูชุมนุมกลุมหนึ่งที่พยายามปนร้ัวเขามาในทําเนียบรัฐ
บาล  แตภาพโดยทั่วไปของรัฐบาลชวนในการจัดการกับผูชุมนุมมีแนวโนมที่จะจัดการโดยไมจัด
การคือทั้งไมแกปญหาของผูชุมนุมและไมทํารายผูชุมนุม  

สําหรับรัฐบาลทักษิณมีความแตกตางกันออกไป รัฐบาลไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร
ในการรับมือกับผูชุมนุมอยางชัดเจน ในดานหนึ่งจะใชแนวทางการแกปญหาใหกับผูชุมนุม โดยใช
กลุมคนที่เปนอดีตนักกิจกรรมทางสังคมเปนแกนหลัก กลุมนี้มีการวิเคราะหติดตามและสั่งการเพื่อ
แกปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเปนการบรรเทาระดับความรุนแรงของปญหาใหอยูในการควบคุม อยางเชน 
การแกไขปญหาสมัชชาคนจน  ปญหาการสรางโรงไฟฟาที่บอนอก  และหินกรูด  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนตน ผลของการทํางานของกลุมนี้ทําใหผูชุมนุมมีความพอใจระดับหนึ่ง 
  อยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่งรัฐบาลทักษิณใชการแกปญหาโดยวิธีการรุนแรงในการสลายผู
ชุมนุม ในการใชวิธีการนี้ผูนํารัฐบาลไดนํานายทหารผูหนึ่งซึ่งมีช่ือเสียงดานการมีอิทธิพลและการมี
ความกวางขวางในกลุมนักเลงนอกกฎหมายมาเปนแกนนําในการแกปญหาการชุมนุมที่ตองใชความ
รุนแรง สําหรับเงื่อนไขการใชความรุนแรงของรัฐบาลนั้นมีดังตอไปนี้ 
  (1) หากแกนนําของผูชุมนุมไมรูจักหรือไมสนิทสนมหรือไมมีความสัมพันธกับบุคคลใน
รัฐบาล แนวโนมการใชความรุนแรงก็จะมีสูงเชนกรณี การใชความรุนแรงกับผูชุมนุมที่เปนผูใชแรง
งาน หรือ ผูชุมนุมชาวสวนสม เปนตน   

2) การชุมนุมที่ไรการจัดตั้งและเปนไปเอง เชนกรณีการชุมนุม ชาวนาที่จังหวัดพิจิตร มี
การสลายการชุมนุมโดยการใชไมกระบองตีผูชุมนุม   

3) การชุมนุมที่การรับรูของสาธารณะมีนอยและอยูในพื้นที่หางไกล เชน กรณีการชุมนุม
ของชาวบานในจังหวัดลําพูน เจาหนาที่ตํารวจบุกเขาไปเผาทําลายบานเรือนและรื้อถอนพืชพันธชาว
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บาน มีการจับกุมชาวบานและไมยอมใหมีการประกันตัวในระยะแรกๆ (กรุงเทพธุรกิจ, 19 
มิถุนายน 2545, หนา 2 )    

4) การชุมนุมที่ขัดผลประโยชนของกลุมทุน เชนกรณีการชุมนุมของผูใชแรงงาน ในกรณี
นี้กลุมผูเขารวมเสวนาประเมินวาผูนํารัฐบาลเปนชนชั้นนายทุนทําใหไมชอบการชุมนุมผูใชแรงงาน 
ดังนั้นจึงมีแนวโนมจะใชความรุนแรงในการจัดการกับกลุมผูใชแรงงานภาคเอกชนที่ออกมาใชสิทธิ
ทางการเมืองในการชุมนุม 
 
7.4เสรีภาพในการรวมกลุม 
 

7.4.1.หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 

 
รัฐธรรมนูญมาตรา 45 ไดบัญญัติวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สห

ภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่นๆ  
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 

สังคมไทยในอดีต รัฐมีความหวาดระแวงและมีอคติตอการรวมกลุมโดยตนเองของประชา
ชนมาหลายยุคหลายสมัย โดยมองวาการรวมกลุมอาจนําไปสูการคุกคามความมั่นคงของรัฐ ดังนั้น
จึงมักมีการบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมวา จะตองไมมีวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ
การเมือง และในชวงเวลาที่มีการประหารหรือปกครองภายใตอํานาจของทหารก็มักจะมีกฎเกณฑที่
หามประชาชนรวมกลุมกันเกิน 5 คนบางหรือ 10 คนบาง อยางไรก็ตามในปจจุบันเสรีภาพในการ
รวมกลุมเปนสิ่งที่รัฐไมอาจจะยับยั้งได อีกตอไปโดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับ 
ป 2540 ขึ้นมา 

การรวมกลุมที่กฎหมายใหการรองรับหรืออีกนัยหนึ่งคือการควบคุมในปจจุบันมีหลาย
ประการ ที่สําคัญไดแก สมาคม มูลนิธิ พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน และสหกรณการเกษตร  
อยางไรก็ตามการกลุมของประชาชนนั้นมีขอบเขตกวางขวางกวาที่กฎหมายรองรับ ประชาชน
จํานวนมากกอตั้งกลุมขึ้นมาโดยไมไปจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งอยูในรูปของชมรมหรือ
กลุมที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ  เหตุที่เปนเชนนี้อาจเกิดขึ้นเพราะในทางปฏิบัตินั้นระเบียบขั้นตอนการ
จัดตั้งกลุมตามขอบังคับของกฎหมายนั้นอาจจะยุงยากและซับซอนเกินไป จนเปนเหตุใหประชาชน
ไมอาจเขาถึง โดยเฉพาะกลุมที่เปนคนจน  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาแมรัฐธรรมนูญจะใหเสรีภาพใน
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การรวมกลุม แตในเชิงปฏิบัตินั้น กลุมที่มีความตองการจัดตั้งโดยตนเองรัฐไมมีกลไกที่จะเอื้อ
อํานวยความสะดวกใหมีการจัดตั้งกลุม  ในทางตรงกันขามรัฐเองกลับมีแนวโนมสนับสนุนสงเสริม
เฉพาะกลุมที่กลไกรัฐ    ราชการลงไปจัดตั้งและชี้นํา เพื่อใชกลุมเหลานั้นเปนเครื่องมือในการ
บริหารหรือดานความมั่นคง 

 
7.4.2.สภาพปญหากฎหมายที่ไมสอดคลองกับหลักเสรีภาพในการรวมตัว 
 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกลุมประกอบดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา

ดวยสมาคมและมูลนิธิ พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509  
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 
2518  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ในทีน่ีจ้ะนาํ
การรวมกลุมในสามลักษณะมากลาวคือ สมาคม มูลนิธิ และสหภาพแรงงาน  

 
7.4.2.1สมาคม 
 
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดนิยามความหมายของสมาคม เปนการ

รวมกลุมของคนตั้งเปนสมาคมเพื่อทําการใดๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน และมิใชเปนการหาผล
กําไรหรือรายไดมาแบงปน ในการจัดตั้งสมาคมนั้นใชสมาชิกสามคนรวมกันยื่นคําขอตอนาย
ทะเบียนในทองที่สํานักงานใหญของสมาคมจะตั้งขึ้น พรอมกับแนบขอบังคับ รายชื่อ ที่อยู และ
อาชีพของกรรมการสมาคมไปดวย นายทะเบียนจะตรวจสอบขอบังคับและวัตถุประสงคของ
สมาคม โดยใชเกณฑ 1) การขัดหรือไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 2) การ
เปนภัยอันตรายตอความสงบสุขของประชาชน  3) ความมั่นคงของรัฐ 4) ฐานะและความ
ประพฤติของกรรมการ  เพื่อพิจารณาวาจะอนุญาตใหจัดตั้งสมาคมไดหรือไม 

ขั้นตอนในการจัดตั้งสมาคมนั้น ผูจัดตั้งจะถูกตรวจสอบจากสองหนวยงานคือ 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและสํานักงานตํารวจแหงชาติ การดําเนินการเชนนี้กอ
ใหเกิดความลาชาในการอนุมัติ เปนเงื่อนไขทําใหการจัดตั้งสมาคมเพิ่มความซับซอนยุงยากโดยไม
จําเปนซึ่งเปนการลดแรงจูงใจในการจัดตั้งสมาคมของประชาชน    

นอกจากนั้นในขั้นตอนการดําเนินงานสมาคมไดถูกควบคุมจากรัฐคอนขางเขมงวด 
ภายใตคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 92/2519 เร่ืองตั้งคณะกรรมการสอดสองพฤติการณของ
สมาคม โดยในกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประกอบดวยเจาหนาที่ตํารวจทั้งหมด สวนตาง
จังหวัด ประกอบดวยเจาหนาที่ฝายปกครอง อัยการ และตํารวจ คําสั่งฉบับนี้ใหอํานาจคณะ
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กรรมการฯ ในการสืบสวน สอบสวน และสอดสองดูแลพฤติการณของสมาคม หากพบวาสมาคม
ใดดําเนินการฝาฝนขอบังคับของสมาคมหรือฝาฝนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสมาคม 
ใหคณะกรรมการรายงานตอนายทะเบียนเพื่อดําเนินการถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียน 

 
7.4.2.2มูลนิธิ 
 
ในการจัดตั้งมูลนิธิตองใชคณะบุคคลไมนอยกวา 3 คน ยื่นเรื่องโดยตกลงยกทรัพย

สินของตนเองใหเปนกองทุนมูลนิธิ มูลคาของทรัพยสินในการขอจดทะเบียนจัดตั้งตองไมต่ํากวา 
500,000 บาท โดยตองเปนเงินสดไมนอยกวา 250,000 บาท สําหรับมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการสังคมสงเคราะห สงเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณภัย และเพื่อการบําบัดรักษาคนควา 
ปองกันผูปวยจากยาเสพติด เอดส หรือมูลนิธิที่กอตั้งโดยหนวยงานของรัฐ ไดรับการผอนผันใหมี
ท รัพย สิน เปนกองทุนมูลคาไมต่ํ ากวา 200,000 บาท  และตองเปน เงินสดไมนอยกวา 
100,000 บาท  จากนั้นยื่นเพื่อขอจดทะเบียนตอหนวยงานที่เกี่ยวของสองหนวยงานคือ สํานัก
งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้งมูลนิธิแลว  จึงดําเนินการขอจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย  งานเอกสารในการจัดตั้งมูลนิธิมีจํานวนมากเชน
เดียวกับการจัดตั้งสมาคมและมีขั้นตอนที่คลายกันจึงทําใหการจัดตั้งตองใชเวลามาก และเปนเงื่อน
ไขที่ไมเอื้ออํานวยความสะดวกตอประชาชนทั่วไปที่มีการศึกษาคอนขางนอย ดังนั้นการจัดตั้งมูล
นิธิจึงมักดําเนินการโดยชนชั้นกลางที่มีการศึกษาและมีฐานะดีเปนสวนใหญ  การควบคุมมูลนิธิก็
เปนไปในลักษณะเดียวกับสมาคม นอกจากนั้นยังตองอยูภายใตขอบังคับของสภาวัฒนธรรมแหง
ชาติอีกดวย 

 
 
 
7.4.2.3สหภาพแรงงาน 
ประเทศไทยใหสิทธิแกลูกจางในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ภายใตพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และใหสิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจจัดตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ภายใตพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสหพันธแรงงาน พ.ศ. 2534   

ในทางปฏิบัตินั้นแมวาอุปสรรคจากทางหนวยงานของรัฐในการจัดตั้งสหภาพแรง
งานจะมีไมมากนัก แตมีแนวโนมที่ไดรับการกีดกันจากนายจาง แมจะมีกฎหมายที่ไมใหนายจางกีด
กัน แตในทางปฏิบัตินายจางไดอาศัยอิทธิพลในการโนมนาวชักจูงไมใหลูกจางเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือที่เปนแลวก็ใหถอนตัว โดยที่ลูกจางไมกลาที่ขัดขืนหรือรองเรียนแตอยางใด เนื่องจาก
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เกรงวาจะทําใหสถานภาพในตําแหนงงานของตนไมมั่นคง ดังนั้นโดยอาศัยเงื่อนไขการจางงานและ
การปฏิบัติงานในองคกรเปนเครื่องมือ จึงทําใหนายจางสามารถบั่นทอนความเขมแข็งในการทํางาน
ของสหภาพแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
7.5บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

สําหรับเรื่องสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญที่ควรมีการแกไขมีสองเรื่องคือ สิทธิในการ
รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และการลงประชามติ สําหรับเรื่อง
สิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งนั้น เนื่องจากขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนขอบัญญัติที่ตัดสินการมี
หรือไมมีสิทธิทางการเมืองของประชาชนโดยใชการศึกษาเปนเกณฑ อันเปนการขัดแยงกับหลักการ
ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย ในทางตรงกันขามหลักการนี้เปนหลักการที่อยูภายใตอุดม
การณของลัทธิเผด็จการที่มีรากฐานจากทฤษฎีชนชั้นนําที่มองวาผูที่มีความรูและความมั่งคั่งเทานั้น
ที่จะเปนผูบริหารประเทศ  เมื่อประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ไมควรใหหลัก
การที่ขัดแยงกับระบอบประชาธิปไตยปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปก
ครองประเทศ  ดังนั้นควรมีการตัด มาตรา 107 และมาตรา 125 (3)  ออกไปจากรัฐธรรมนูญ 

สวนในเรื่องการลงประชามติ  ขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญบัญญัติในเชิงบิดเบือนหลักการที่มี
การยึดถือเปนสากลของการลงประชามติ โดยใหการลงประชามติมีผลเพียงเปนการใหคําปรึกษาตอ 
รัฐบาลเทานั้น  ซ่ึงทําใหประสิทธิผลของเสียงที่มาจากการตัดสินใจของประชาชนไมเกิดขึ้น และ
อาจนําไปสูความรูสึกที่ไรสมรรถภาพทางการเมืองของประชาชนได และในทายที่สุดก็จะทําให
ประชาชนไมศรัทธาตอกลไกนี้ซ่ึงจะทําใหการลงประชามติเปนเพียงขอความที่วางเปลาและกลาย
เปนสิ่งประดับประดารัฐธรรมนูญเทานั้น ในประเด็นนี้จึงควรมีการแกไขมาตรา 214 วรรคเจ็ด จาก
เดิมที่บัญญัติไววา “ การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะ
รัฐมนตรีในเรื่องนั้น ”  เปน “ การออกเสียงลงประชามติตามมาตรานี้มีผลผูกพันใหคณะรัฐมนตรี
และหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานตองปฏิบัติตาม ”  

สําหรับสิทธิอีกประการหนึ่งซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใชถอยคําที่ดูเหมือนจะแตกตางจาก
ฉบับเดิมๆ แตในทางปฏิบัติก็ยังตองอยูภายใตกฎหมายอื่นๆเดิมๆทุกฉบับคือสิทธิในการชุมนุมอยาง
สงบและปราศจากอาวุธ การใชสิทธินี้ของประชาชนกลุมตางๆไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียม
จากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะเลือกใชกฎหมายเพื่อควบควมการชุมนุมสําหรับบางกลุมและผอนปรน
สําหรับบางกลุม  นอกจากนั้นทาทีในการบริหารจัดการตอผูชุมนุมของรัฐบาลแตละรัฐบาลก็มีความ
แตกตางกันออกไป ทําใหสิทธิในการชุมนุมการเมืองเปนเรื่องที่ไมแนนอนและไมอาจทํานายผล
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ลัพธได   อยางไรก็ตามยุทธศาสตรที่รัฐบาลตางๆใชในการจัดการกับผูชุมนุมนั้นมีใน 5 เร่ืองคือ  
การเพิกเฉยและอดกลั้น เปนยุทธศาสตรที่เนนการละเลยไมใสใจและไมแกปญหาใด ๆ การเอื้อ
อํานวยความสะดวก เปนยุทธศาสตรที่ใชในการจัดการกับความเปนอยูของประชาชนที่มีชุมนุม บาง
รัฐบาลก็มีการเอื้ออํานวยความสะดวกมาก บางรัฐบาลก็มีนอย การสกัดกั้นไมใหชุมนุม เปนยุทธ
ศาสตรที่รัฐบาลใชเพื่อรักษาหนายามมีอาคันตุกะจากตางประเทศเขามาเยือนหรือยามที่ผูชุมนุมจะ
ไปใชสถานที่บางแหงที่เปนเขตหวงหาม  การบั่นทอนกําลังใจ เปนยุทธศาสตรที่สรางความปนปวน
ใหกับแกนนําผูชุมนุมโดยการใช ปปง. เขาไปตรวจสอบการทําธุรกรรมดานการเมือง และการใช
ความรุนแรงซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยเงื่อนไขการใชความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นหาก ผู
นําชุมนุมไมมีความสัมพันธกับบุคคลที่อยูในอํานาจรัฐ การชุมนุมนั้นเปนการชุมนุมของชาวบานที่
ไรการจัดตั้ง การชุมนุมนั้นไมเปนที่รับรูของสาธารณะและอยูหางไกล  และการชุมนุมนั้นทาทายผล
ประโยชนของกลุมทุน    

สําหรับแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาความรุนแรงในการชุมนุมในที่สาธารณะ
ทั้งที่สาเหตุมาจากฝายเจาหนาที่ของรัฐและฝายของผูชุมนุมนั้น ในเบื้องตนรัฐบาลควรจะจัดตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุมที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อหาขอตกลงรวมกันถึง
แนวทางในการชุมนุมอยางสันติ โดยคณะกรรมการชุดนี้ควรประกอบดวย   

1)  ตัวแทนจากรัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
2)  ตัวแทนจากรัฐสภา 
3)  ตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
4)  ตัวแทนจากศาลปกครอง 
5)  ตัวแทนจากกลุมผูใชแรงงานที่เคยมีประสบการณการชุมนุมเรียกรอง 
6)  ตัวแทนจากกลุมเกษตรกรที่เคยมีประสบการณการชุมนุมเรียกรอง 
7)  ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
8)  ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนที่เคยมีประสบการชุมนุมเรียกรอง 
9)  ตัวแทนจากนักวิชาการดานรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
10) ตัวแทนจากกลุมอื่นๆที่เกี่ยวของและมีประสบการณจากการชุมนุม 
โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีประมาณ 15-20 คน มีหนาที่ในการจัดเวทีสาธารณะในการ

ระดมความเห็นจากกลุมตางๆที่เกี่ยวของ จัดทําเปนขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการ
ชุมนุมอยางสันติ การคุมครองและการอํานวยความสะดวกในการชุมนุม และการปองกันความรุน
แรงจากการชุมนุม เมื่อไดรางแนวทางเหลานี้แลว คณะกรรมการก็จะจัดเวทีสาธารณะเพื่อวิจารณ
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และปรับปรุง หลังจากนั้นอาจจะนําไปยกรางเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี หรือพัฒนาเปน
กฎหมายหากกลุมที่เกี่ยวของมีความเห็นรวมกันเชนนั้น 

สําหรับในเรื่องสิทธิของการรวมกลุมนั้นมีปญหาในขั้นตอนของการจัดตั้งที่ลาชาโดยผูจัด
ตั้งตองยื่นเรื่องเสนอตอหนวยงานราชการถึงสองหนวยงาน ซ่ึงเปนการบั่นทอนแรงจูงใจในการจัด
ตั้งกลุม นอกจากนั้นการที่มีงานเอกสารจํานวนมาก ทําใหเสมือนเปนการกีดกันทางออมแกประชา
ชนที่มีการการศึกษาต่ําและยากจนไมใหจัดตั้งกลุม สวนในการในการดําเนินงานนั้นสมาคม มูลนิธิ 
และสหภาพแรงงาน ก็ถูกควบคุมจากหนวยงานของรัฐคอนขางมากทําใหขาดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน     

ผูวิจัยเห็นวาควรมีการทบทวนขั้นตอนในการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ ใหมีขั้นตอนที่
กระชับและบริการใหเสร็จภายในจุดเดียว เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายในปฏิรูประบบราชการของ
รัฐบาลที่เนนประสิทธิภาพในการบริหาร  สวนบทบาทการควบคุมนั้นรัฐควรลดลงและควรเปลี่ยน
เปนการกํากับดูแล การเอื้ออํานวยความสะดวก และการเสริมสรางศักยภาพใหแกองคกรเหลานี้มาก
กวา เพราะองคกรเหลานี้ไดปฏิบัติภารกิจหลายประการที่ทดแทนหนวยงานของรัฐได และบางองค
กรก็ทําไดดีกวาหนวยงานของรัฐดวยซํ้า  
 



บทที่ 9 
สิทธิที่ควรบัญญัติเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญไทย 

 
 จากการศึกษาสภาพการณของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไทยประกอบกับการศึกษา
เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของตางประเทศ เห็นวา มีสิทธิ 3 ประเภทที่ควรจะบัญญัติเพิ่มเติมในรัฐ
ธรรมนูญไทย ไดแก 8.1 เสรีภาพทั่วไปในการกระทําหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 8.2 สิทธิ
ในที่อยูอาศัย และ 8.3 การบัญญัติหลักประกันแกครอบครัว โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
 
9.1 สิทธิในเสรีภาพทั่วไปในการกระทําหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
 
 สิทธิในเสรีภาพท่ัวไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งแทจริงแลวเปนเสรีภาพเหนือตนเอง
ที่บุคคลอาจใชเสรีภาพที่จะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดก็ได แตโดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรม
นูญไทยมิไดบัญญัติรับรองเสรีภาพทั่วไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งไว แตไดบัญญัติรับรองคุม
ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายไวในมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญและรับรองคุมครอง
สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียงหรือความเปนอยูสวนตัวไวในมาตรา 34 ของรัฐ
ธรรมนูญ แตทั้ง 2 มาตราดังกลาวก็มิไดเปนการสะทอนถึงเสรีภาพที่จะกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เพราะตามมาตรา 31 นั้นเปนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ซ่ึงความในวรรคสองของ
มาตรา 31 บัญญัติวา “การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไร
มนุษยธรรมจะกระทํามิได …” จากความในวรรค 2 ดังกลาวแสดงใหเห็นไดวา มาตรา 31 ของรัฐ
ธรรมนูญมุงหมายที่จะใหความคุมครองที่  “ชีวิตและรางกาย” เปนสําคัญ แตในขณะที่มาตรา 34 มุง
ที่จะใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวของ
บุคคล ซ่ึงก็มิไดมุงคุมครองเสรีภาพในการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลแตอยางใด โดยที่
บุคคลสามารถที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไดภายใตขอบเขตของกฎหมาย ซ่ึงรัฐธรรมนูญไม
สามารถจะไปรับรองเสรีภาพในการกระทําของบุคคลไดทั้งหมด ดังนั้นเพื่อใหเสรีภาพทั่วไปในการ
กระทําอยางใดอยางหนึ่งเปนเสรีภาพที่ครอบคลุมการกระทํานั้นจึงควรจะตองบัญญัติใหมีเสรีภาพ
ทั่วไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อจะไดแกปญหาวาบุคคลจะกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือไม  หรือรัฐธรรมนูญไดใหการรับรองคุมครองเสรีภาพนั้น ๆ หรือไม  ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรม
นูญมิไดบัญญัติเร่ืองนั้นไวโดยตรง 
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 หากศึกษาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของตางประเทศที่มีการบัญญัติรับรองเรื่องเสรีภาพ
ทั่วไปในการกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจยกมาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบไดดังนี้ 
 9.1.1ประเทศเยอรมัน 
 
 ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมันไดบัญญัติรับรองเสรีภาพทั่วไปไวในมาตรา 2 โดยบัญญัติวา  

(1) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนอยางเสรีภาพ ตราบเทาที่ไมเปนการ
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และไมเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2) บุคคลมีสิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพของบุคคลไมอาจจะลวงละเมิดได การแทรก
แซงในสิทธิดังกลาวจะกระทําไดโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น” 
 
 9.1.2ประเทศฟนแลนด 
 
 ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญฟนแลนดบัญญัติวา “ บุคคลมีสิทธิในชีวิต และสิทธิในเสรี
ภาพสวนบุคคล สิทธิในรางกายและความมั่นคงสวนบุคคล ” 
 
 9.1.3ประเทศฝรั่งเศส 
  

ตามปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษยและสิทธิของพลเรือน ตามขอ 4 บัญญัติวา “ เสรีภาพ
ของบุคคลประกอบดวย เสรีภาพท่ีจะกระทําการทั้งหลาย ซ่ึงมิไดกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคล
อ่ืน การใชสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยยอมมีขอบเขตอยูที่สิทธิของบุคคลอื่น ขอบเขตดังกลาวอาจ
กําหนดไวโดยกฎหมายเทานั้น 
 
 9.1.4 ประเทศกรีซ 
  

ตามมาตรา 5 (1) ของรัฐธรรมนูญกรีซบัญญัติวา “บุคคลมีสิทธิที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนอยางเสรีและมีสิทธิในการมีสวนรวมในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเทาที่ไมเปนการละเมดิ
สิทธิของบุคคลอื่น รัฐธรรมนูญ และศีลธรรมอันดี 
 การบัญญัติรับรองสิทธิในเสรีภาพทั่วไปในการกระทําการอยางใดอยางหนึ่งยอมกอใหเกิด
ผลดีในแงของการไมตองไปบัญญัติการกระทําทุกการกระทําไวในรัฐธรรมนูญ หากการกระทําอัน
ใดอันหนึ่งมิไดมีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวโดยตรง แตก็ตองถือวาบุคคลนั้นยอมมีเสรีภาพที่จะ



 383

กระทําได คือการใชเสรีภาพกระทําการดังกลาว มิไดเปนการละเมิดตอสิทธิของบุคคลอื่น ไมเปน
การขัดตอรัฐธรรมนูญ และไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
9.2  สิทธิในที่อยูอาศัย 
 
 หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเสรีภาพในเคหสถาน (มาตรา 35) ก็ดี หรือสิทธิ
ของบุคคลในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัว (มาตรา 34) ก็ดี สิทธิและเสรีภาพดังกลาวขางตน 
มักจะไปเกี่ยวของสัมพันธกับที่อยูอาศัย ดังนั้น ที่อยูอาศัยจึงมีความสําคัญในฐานะที่เปนพื้นฐาน
สวนบุคคลของบุคคลที่สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดอยางสมบูรณ มีคํากลาวตามแนวคิดของฝาย
สังคมนิยมที่กลาววา บุคคลจะมีเสรีภาพในเคหสถานไดอยางไรในเมื่อเขาไมมีโอกาสที่จะมีที่อยู
อาศัย ดังนั้น ตามแนวคิดฝายสังคมนิยม จึงมองวาโอกาสในการมีที่อยูอาศัยจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
 หากนําเรื่องสิทธิในที่อยูอาศัยมาพิจารณากับสภาพการณของสังคมไทย ปญหาเรื่องที่อยู
อาศัยเปนประเด็นปญหาที่มีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากปญหาความลมสลายของ
ภาคเกษตรกรรมสงผลใหผูที่ไมประสบความสําเร็จในภาคเกษตรกรรมตองเดินทางเขาสูเมืองเพื่อมา
ขายแรงงาน โดยเหตุที่การมีที่อยูอาศัยในภาคเมืองมีราคาสูงมากจนบุคคลเหลานั้นไมสามารถที่จะมี
ที่อยูอาศัยของตนเองได จึงจําเปนตองบุกรุกที่เพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัย จึงกอใหเกิดปญหาชุมชน
แออัดตามมา แมวาสภาพการณของปญหาชุมชนแออัดในปจจุบันจะทุเลาความรุนแรงลงก็ตาม แต
ปญหาความไรเสถียรภาพทางดานที่อยูอาศัยของคนในเมืองก็ยังเปนปญหาอยูในปจจุบันนี้  ดังนั้น 
เพื่อใหบุคคลทุกคนสามารถใชเสรีภาพของตนไดโดยสมบูรณ พื้นฐานประการแรกที่มีความสําคัญ
คือมนุษยตองมีความมั่นคงทางดานที่อยูอาศัย เนื่องจากที่อยูอาศัยเปนปจจัยพื้นฐานของการดํารง
ชีวิตอยางสงบสุขในสังคม ทั้งนี้ โดยมีขอพิจารณากติการะหวางประเทศและรัฐธรรมนูญของตาง
ประเทศดังนี้ 
 
 9.2.1กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) 
  

ตามขอ 11 (1) ของกติการะหวางประเทศดังกลาวไดกําหนดไววา “รัฐภาคีแหงกติกานี้รับ
รองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว ซ่ึงรวมถึง
อาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัยที่เพียงพอ และสภาพการครองชีพที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง รัฐภาคีจะ
ดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประกันการทําใหสิทธินี้เปนจริง โดยรับรองความสําคัญอยางแทจริง
ของความรวมมือระหวางประเทศบนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี” 
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 9.2.2รัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม 
  

มาตรา 23  บุคคลมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เพื่อบรรลุวัตถุ
ประสงคดังกลาวใหมีการใหหลักประกันตอสิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดย
กฎหมาย ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในขอบเขตนั้น ๆ และใหมีการกําหนดเงื่อนไข
สําหรับการกระทําดังกลาว 
 สิทธิตามมาตรานี้ใหหมายถึง 
 1. สิทธิในการมีงานทําและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 2. สิทธิในความมั่นคงทางสังคม สิทธิที่จะไดรับความคุมครองในทางสุขภาพ และสิทธิที่
จะไดรับชวยเหลือในทางกฎหมายทางการแพทยและทางสังคม 
 3. สิทธิที่จะมีที่อยูอาศัยที่เหมาะสม 
 4. สิทธิที่จะไดรับการคุมครองในทางสิ่งแวดลอมที่ดี 
 5. สิทธิที่แสดงออกในทางวัฒนธรรมและในทางสังคม 
 
 9.2.3รัฐธรรมนูญเนเธอรแลนด 
  

มาตรา 22    
(1) ใหรัฐและองคกรของรัฐอื่น ๆ ออกมาตรการในการสนับสนุนในเรื่องสุขภาพของ

ประชาชน 
 (2) เปนภาระหนาที่ของรัฐและองคกรอื่นของรัฐที่จะตองจัดหาที่อยูอาศัยใหเพียงพอ 
 
 9.2.4รัฐธรรมนูญโปรตุเกส 
  

มาตรา 65  
(1) บุคคลมีสิทธิในที่อยูอาศัยในขนาดที่เหมาะสม สําหรับตนเองและครอบครัว เพื่อให

บุคคลสามารถมีชีวิตความเปนอยูสวนบุคคลและมีชีวิตครอบครัวที่เปนสวนตัวได 
 (2) เพื่อใหเกิดความมั่นคงตอสิทธิในที่อยูอาศัยใหถือวาเปนหนาที่ของรัฐดังตอไปนี้ 
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        a) วางแผนและดําเนินนโยบายในที่อยูอาศัยและใหการสนับสนุนแผนการกอ
สรางที่อยูอาศัย และนโยบายที่อยูอาศัยดังกลาวจะตองใหหลักประกันในเรื่องการเชื่อมโยงโครงขาย
การคมนาคมที่เหมาะสม 
        b) ใหการชวยเหลือและสนับสนุนองคการปกครองสวนทองถ่ินและประชากร
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินในการแกไขปญหาในเรื่องที่อยูอาศัยและสนับสนุนการสรางส
หกรณในการสรางที่อยูอาศัยและการสรางที่อยูอาศัยของตนเอง 
 (3) รัฐจะตองดําเนินการตามนโยบายที่มีความมุงหมายกับการนําระบบการเชาที่ใหสอด
คลองกับรายไดของครอบครัวและจะตองจัดหาที่อยูอาศัยใหเปนสิทธิของผูอยูอาศัยเทาที่จะเปนไป
ได 
 
9.3  การใหความคุมครองตอสิทธิครอบครัว 
 
 หนวยของครอบครัวถือวาเปนหนวยที่เล็กที่สุดของสังคม และเปนหนวยของสังคมที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง การใหความคุมครองตอสิทธิครอบครัวก็ดี ใหความคุมครองตอสิทธิมารดาก็ดี 
ยอมเปนภาระหนาที่ของรัฐดวยเชนกันที่จะทําใหครอบครัวของบุคคลในรัฐนั้น ๆ มีความเข็มแข็ง 
สามารถเปนหนวยของสังคมที่จะใหการอบรมบุตรหลานอันเปนสมาชิกของครอบครัวไดอยางมี
ความอบอุน การที่หนวยของครอบครัวจะทําหนาที่ในการอบรมดูแลบุตรหลาน ซ่ึงเปนสมาชิกรัฐ
ไดอยางสมบูรณนั้น นอกจากจะเปนภาระหนาที่โดยตรงของบิดามารดาแลว สวนหนึ่งตองถือวา
เปนภาระหนาที่ของรัฐเชนกันที่จะชวยสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวสามารถทําหนาที่พื้นฐานดัง
กลาวไดอยางสมบูรณ โดยเหตุที่สถาบันครอบครัวมีความสําคัญดังกลาวนี้ เอง กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพล
เมืองและสิทธิทางการเมืองตางมีความสอดคลองตองกันในเรื่องดังกลาวในการที่จะรับรองคุมครอง
สิทธิครอบครัว 
 หากพิจารณาเรื่องสิทธิครอบครัวตามรัฐธรรมนูญไทยแลว จะเห็นไดวามิไดมีการบัญญัติ
เร่ืองสิทธิครอบครัวไวโดยตรงในรัฐธรรมนูญ เพียงแตมีการบัญญัติรับรองคุมครองสิทธิของเด็ก
และเยาวชน (มาตรา 53) รวมทั้งบัญญัติรับรองคุมครองบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมี
รายไดเพียงพอแกการยังชีพ (มาตรา 54) จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยมิไดใหความคุมครอง
สิทธิของครอบครัวและสิทธิของมารดาไวแตอยางใด หากพิจารณาสภาพครอบครัวของสังคมไทย
ในปจจุบัน ลักษณะครอบครัวในสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก กลาวคือ เปลี่ยน
แปลงจากสภาพของครอบครัวใหญไปเปนลักษณะของครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียงบิดามารดาและบุตร
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เทานั้น ลักษณะสภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เอง ที่ทําใหสภาพครอบครัวขาดความอบ
อุน เนื่องจากบิดามารดาตองทํางานหาเลี้ยงชีพ โอกาสที่จะไดมีเวลาอบรมดูแลบุตรจึงมีเวลาคอน
ขางจํากัด ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีความแตกตางกับลักษณะของครอบครัวใหญที่มีญาติพี่นองหลายคน
อยูในครัวเรือนเดียวกัน โอกาสในการอบรมดูแลสมาชิกในครอบครัวใหญจึงมีมากกวาลักษณะของ
ครอบครัวเดี่ยว ดังนั้น เพื่อใหการรับรองสิทธิของบุคคลใหความสําคัญกับหนวยของครอบครัว จึง
ควรกําหนดรับรองสิทธิครอบครัวไวในรัฐธรรมนูญเพื่ออยางนอยที่สุดเปนการแสดงใหเห็นวารัฐ
ไดใหความสําคัญกับหนวยของ “ครอบครัว” วาเปนหนวยทางสังคมที่มีความสําคัญ ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
ไดบัญญัติรับรองเรื่องดังกลาวไว หากพิจารณาจากกติการะหวางประเทศและรัฐธรรมนูญของตาง
ประเทศซึ่งมีตัวอยางดังนี้ 
 
 9.3.1กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  

ขอ 10  รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองวา 
 1. ครอบครัว ซ่ึงเปนหนวยรวมของสังคมที่เปนพื้นฐานและเปนธรรมชาติควรไดรับการคุม
ครองและชวยเหลืออยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได โดยเฉพาะในการจัดตั้งและในขณะที่ตองรับ
ผิดชอบตอการดูแลและการศึกษาของเด็กที่ยังพึ่งตนเองไมได การสมรสตองกระทําโดยความยิน
ยอมอยางเสรีภาพของผูที่เจตนาจะสมรส 
 2. มารดาควรไดรับการคุมครองพิเศษระหวางชวงระยะเวลาตามควรกอนหรือหลังการให
กําเนิดบุตร ในระหวางชวงระยะเวลาเชนวา มารดาซึ่งทํางานควรไดรับการอนุญาตใหลาไดโดยรับ
คาจาง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชนดานสวัสดิการสังคมอยางเพียงพอ 
 3. ควรมีมาตรการคุมครองและชวยเหลือพิเศษแกเด็กและผูเยาวทั้งปวง โดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติเนื่องจากชาติกําเนิดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เด็กและผูเยาวควรไดรับการคุมครองจากการแสวงหา
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม การวาจางเด็กใหทํางานซึ่งเปนภัยตอจิตใจ หรือสุขภาพ หรือเปน
อันตรายตอชีวิต หรืออาจจะขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กควรไดรับการลงโทษตามกฎหมาย
รัฐควรกําหนดอายุขั้นต่ํา ซ่ึงหามไมใหมีการจางแรงงานเด็กและกําหนดใหมีโทษตามกฎหมายดวย 
 
 9.3.2กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
  

ขอ 23  (1) ครอบครัวเปนหนวยรวมของสังคม ซ่ึงเปนพื้นฐานและเปนธรรมชาติ และมี
สิทธิไดรับความคุมครองจากสังคมและรัฐ 
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  (2) สิทธิของชายและหญิงในวันที่อาจสมรสได ในการที่จะสมรสและมีครอบครัว
ยอมไดรับการรับรอง 
  (3) การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมอยางเต็มใจของผูที่เจตนาจะ
สมรสกันมิได 
  (4) รัฐภาคีแหงกติกานี้จะดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อประกันความเสมอภาคแหง
สิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการที่จะสมรส ระหวางการสมรสและเพื่อการสมรสสิ้นสุด
ลง ในกรณีการสิ้นสุดของการสมรสจะตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองที่จําเปนแกบุตร” 
 
 9.3.3รัฐธรรมนูญอิตาลี 
  

มาตรา 29  สาธารณรัฐใหการรับรองสิทธิในครอบครัวเปนหนวยของสังคมตามธรรมชาติ
ที่กอตั้งขึ้นจากการสมรส 
 การสมรสเปนเรื่องของความเสมอภาคในทางกฎหมายและทางศีลธรรมของคูสมรสภายใต
ขอจํากัดที่ไดรับการกําหนดไวโดยกฎหมายเพื่อคุมครองครอบครัว 
 
 9.3.4รัฐธรรมนูญโปรตุเกส 
  

มาตรา 67  
(1) ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของสังคมครอบครัวยอมสิทธิที่จะไดรับความคุมครองจาก

สังคมและจากรัฐ และมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติใหเปนจริงสําหรับการพัฒนาบุคลิกภาพสวน
บุคคลของสมาชิกทั้งหมดของครอบครัว 
 (2) การคุมครองครอบครัวเปนหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 

 a) สนับสนุนความอิสระในทางสังคมและในทางเศรษฐกิจของสมาชิกของครอบ
ครัว 

b) สนับสนุนการสรางเครือขายในระดับชาติทางดานสังคมสงเคราะหตอเด็กและ
ตอมารดา และสนับสนุนการสรางเครือขายของบานเด็กและโครงสรางพื้นฐาน สําหรับการใหความ
คุมครองครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนนโยบายในการดูแลคนควา 
 c) อาศัยความรวมมือกับบิดามารดาในการใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชน 
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 9.3.5รัฐธรรมนูญเยอรมัน 
  

ตามรัฐธรรมนูญเยอรมันไดบัญญัติเร่ืองการสมรสและครอบครัวไวในมาตรา 6 (การสมรส, 
ครอบครัว และบุตรนอกสมรส) 
 (1) การสมรสและครอบครัวยอมไดรับความคุมครองเปนพิเศษจากรัฐ 
 (2) การดูแล การอบรมเลี้ยงดูตอบุตรเปนสิทธิตามธรรมชาติของบิดามารดาและเปนหนาที่
อันสําคัญของบิดามารดาที่มีตอบุตร ใหรัฐดูแลในการทําภาระหนาที่ดังกลาว 

(3) การแยกเด็กออกจากครอบครัว โดยผูมีสิทธิในการอบรมเลี้ยงดูไมยินยอมไมอาจกระทํา
ได การแยกเด็กออกจากครอบครัวอาจกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายในกรณีที่ผูมีสิทธิใน
การอบรมเลี้ยงดูไดปฏิเสธการทําหนาที่ของตน หรือจากเหตุผลอ่ืน ๆ อันจะทําใหเด็กไมไดรับการดู
แลที่ดี 

(4) มารดาทุกคนมีสิทธิเรียกรองที่จะไดรับการคุมครองและไดรับการดูแลสงเคราะหจาก
ประชาคม 
 (5) บุตรนอกสมรสไดรับความคุมครองโดยฝายนิติบัญญัติ ภายใตเงื่อนไขที่เทาเทียมกันกับ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายในพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ และมีสถานะในทางสังคมเรื่องเดียวกับ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ” 
  



บทที่ 10 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองหลักการพื้นฐานที่สําคัญ

เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เนื่องจากศักดิ์ศรีความเปนมนษุย 
หรือคุณคาของมนุษยในฐานะที่เกดิมาเปนมนุษย เปนรากฐานของสิทธิเสรีภาพทั้งปวง เพราะสิทธิ
เสรีภาพเปนเพยีงการรับรองคุณคาหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเอง ขณะเดียวกันกบัศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยเปนสิทธิเสรีภาพประเภทหนึ่งดวย จึงอาจถือไดวาศกัดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนเปาหมาย
สูงสุดในการกาํหนดใชอํานาจรัฐทั้งปวงตอประชาชน  
 นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองหลักความ
เสมอภาคและการไมเลือกปฏิบัติอันเปนพืน้ฐานสําคัญของสิทธิเสรีภาพเพราะเปนการยืนยนัถึงคุณ
คาความเปนมนุษยทีไ่มแตกตางในฐานะทีเ่ปนมนุษยของทุกคนและเปนหลักประกันใหการใช
อํานาจของรัฐจะตองใหทุกคนไดเขาถึง หรือไดรับสิทธิเสรีภาพอยางเสมอหนากัน 
 อยางไรก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองสิทธิ
เสรีภาพที่สําคัญหลายประการและยอมมีผลผูกพันการใชอํานาจของรัฐ ทุกองคกร ทั้งรัฐสภา คณะ
รัฐมนตรี ศาลและองคการอืน่ของรัฐ ในการใชอํานาจ ในการออกกฎหมาย  การบงัคับใชกฎหมาย 
และการตีความกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันใหประชาชนไดมีสิทธิเสรีภาพอยางแทจริง  แตผล
จากการศึกษาเปนที่ประจักษวาบรรดาสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญยังไมสามารถบังเกิด
ผลใหประชาชนได เขาถึงหรือไดใชสิทธิเสรีภาพอยางมีประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผล เพื่อ
รักษาประโยชนอันพึงมีพึงไดที่ชอบธรรมของตนเองได อันมีสาเหตุที่เกดิจากปจจัยสามดานที่
ประกอบกันซึง่กันและกัน คือ ปจจัยดานเนื้อหาสาระของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายทีเ่กีย่วของ ปจจยัดานการบริหารของรัฐและปจจยัดานประชาชนผูเปนเจาของสิทธิเสรีภาพ 
 

ปจจัยดานเนื้อหาสาระของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
สามารถจําแนกเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ดังตอไปนี ้

 
1. ปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของกับสาระของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญท่ีไมสมบูรณ 
 

 1.1 สิทธิการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา  
ตามมาตรา 107 (3) และมาตรา 125 (3) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตาม
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ลําดับ โดยกาํหนดใหผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี ยอมสงผลเปนการตัดสิทธิ
ทางการเมืองและกีดกนัประชาชนสวนใหญไมใหมีโอกาสเขาสูตําแหนงทางการเมืองเนื่องจากคน
สวนใหญไมสามารถที่จะเรียนถึงระดับปรญิญาตรีเพราะขอจํากัดทางดานเศรษฐกจิ จึงทําใหคน
สวนใหญไมสามารถมีอํานาจในการกําหนดทิศทางของสังคมโดยรวมได 
 

1.2 สิทธิการลงประชามติตามมาตรา 214  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 โดยไดบัญญัติใหอํานาจนายกรฐัมนตรี โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี สามารถ
ปรึกษากับประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒสิภา เพื่อประกาศใหมีการลงประชามติใน
เร่ืองที่มีผลกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน แตการออกเสียงประชามติ
ใหมีผลเปนเพยีงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเร่ืองการลงประชามตินั้นๆ ทั้งที่หลักการสําคัญ
ของประชามติคือการที่รัฐบาลคืนอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสําคญัใหประชาชนตัดสินใจ
แทน   ดังนั้นผลของประชาชมติหรือผลการตัดสินใจของประชาชนยอมเปนการตัดสนิใจขั้นสุดทาย
ที่มีผลผูกพันใหรัฐหรือองคกรของรัฐตองปฏิบัติตาม อันเปนการใชสิทธิทางการเมืองที่สําคัญที่สุด 
แตการที่ประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนเพียงการขอคําปรึกษาประชาชนของ
รัฐบาล โดยที่อํานาจการตดัสินใจยังอยูทีรั่ฐบาลโดยเดด็ขาดจึงถือไดวาสิทธิของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมืองไมสอดคลองกับหลักการที่เปนการยึดกันโดยทัว่ไประบบประธิปไตย ทําให
ประชาชนไมอาจใชสิทธิทางการเมืองไดอยางสมบูรณ 

 
1.3 สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพในชวีิตและรางกายแตในขณะเดียวกัน
กลับรับรองการลงโทษประหารชีวิตดวยเชนกัน จึงถือไดวาการรับรองหลักการลงโทษประหารชวีิต
ไวในรัฐธรรมนูญเปนการขดักับหลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพราะสิทธิในชีวิตและราง
กายเปนรากฐานสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนษุยที่มีความ
หมายเปนอยางยิ่งตอการดํารงอยูของชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของมนุษย 

นอกจากนั้นการลงโทษประหารชีวิตไมสามารถยับยั้งอาชญากรรมรายแรงได 
เพราะไมไดแกไขปญหาที่ตนเหตุที่เปนปจจัยที่กอใหเกิดอาชญากรรมในสังคม ตลอดจนความไมมี
ประสิทธิภาพที่เพียงพอของการบริหารกระบวนการยุติธรรม ที่จะดําเนนิการกับปญหาอาชญากรรม
ในสังคม 
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2.ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการที่รัฐไมมีมาตรการในการบัญญัติกฎหมายลําดับรอง หรือ
กฎหมายลูกใหเปนไปตามหลกัการสิทธิเสรีภาพที่บัญญัตไิวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย 
พ.ศ. 2540  

เนื่องจากการที่ไมมีการออกกฎหมายลูกยอมทําใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่
บัญญัติไวไมสามารถปฏิบัติการใหเปนจรงิได ดังตอไปนี้ 
 

2.1 สิทธิชุมชนตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ ไดมหีลักการใหชุมชนทองถ่ิน
ดั้งเดิมมีสวนรวมในการจัดการ การดูแลรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางสม
ดุลและยั่งยืน  

 
2.2 สิทธิเด็กและเยาวชนและบุคคลในครอบครัว ตามมาตรา 53 ของรัฐธรรมนูญ  

ไดมีหลักการในการคุมครองเด็ก เยาวชนและบุคคลในครอบครัวในสองลักษณะ คือ  
ประการแรก สิทธิไดรับการคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติ

ที่ไมเปนธรรม โดยรัฐสามารถใชอํานาจแทรกแซงการใชความรุนแรง หรือการกระทําที่ไมเปน
ธรรมภายในครอบครัวไดแตเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปมักจะไมเขาไปเกีย่วของในความรุน
แรง ภายในครอบครัว โดยถือวาเปนเรื่องสวนบุคคล จงึมีขอเสนอใหมีกฎหมายลกูวาดวยการขจัด
ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อใหรัฐสามารถเขาไปคุมครองเด็ก เยาวชนและบุคคลในครอบครัวได
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประการที่สอง  สิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาจากรัฐ เมื่อไมมีผูดูแล   
  

2.3 สิทธิผูสูงอายุไดรับการรับรองไวตามมาตรา 53 ของรัฐธรรมนูญ โดยมีหลัก
การที่สําคัญคือ รัฐตองใหความชวยเหลือแกผูมีอายุเกิน 60 ป บริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอแก
การยังชีพ โยตองออกกฎหมายเพื่อใหสิทธิผูสูงอายุไดรับการประกัน แตสิทธิดังกลาวเปนการเนน
สิทธิที่จะมีชีวติรอดที่จะดํารงชีวิตอยูตอไปของผูสูงอายุ ทั้งๆ ที่ โดยแทจริงแลวสิทธิของผูสุงอายุยัง
หมายรวมถึงสทิธิที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนเอง ตามความพรอม หรือความเหมาะสม
แกวยัอีกดวย 
  

2.4 สิทธิผูพิการหรือทุพพลภาพ ไดรับรองไวตามมาตรา 55 ของรัฐธรรมนูญ โดย
มีหลักการที่สําคัญคือ รัฐตองกําหนดมาตรการเพื่อใหคนพิการหรือทพุพลภาพไดรับบริการ
สาธารณะ รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกคนพิการหรือทุพพลภาพโดยใหเปนไปตามกฎหมาย 
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ดังนั้น การทีใ่หคนพิการหรือทุพพลภาพไดรับสิทธิตามหลักการของมาตรา 55 จํา

เปนตองปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะหรือ
การชวยเหลืออ่ืนของรัฐ ดังตอไปนี ้
 1. สิทธิการรับบริการการศึกษา พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดบัญญัติใหรัฐตองจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานแกคนพิการหรือทุพพลภาพ ทั้งทางรางกายและจิตใจ
ทุกคน 
 2. สิทธิไดรับความสะดวกอันเปนสาธารณะ ซ่ึงเกี่ยวของกับการปรับปรุงอาคาร
หรือสถานที่สาธารณะ ทางสาธารณะ และหรือบริการสาธารณะ อาทิ โทรศัพท ทางเดินเทา ตู
ไปรษณยี หองน้ําสาธารณะ ตลอดจนบริการขนสงมวลชน เปนตน 
 3. การประกอบอาชีพ มีกฎหมายจํากดัสิทธิคนพิการหรือเลือกปฏิบัติตอคนพิการ
ในการประกอบอาชีพของคนพิการ ไดแก หามคนพิการเปนนายหนาประกันชวีิต หามเปนลูกจางรฐั
วิสาหกจิ เปนตน 
 4. การปรับปรุงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซ่ึงจะตองมี
การปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้นการปรบัปรุงกฎหมายเพื่อใหคนพกิารหรือทุพพลภาพ จึงอาจเกี่ยวของกบั
กฎหมายหลายฉบับที่จําเปนตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

 
2.5 สิทธิผูบริโภคไดรับการรับรองไวตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ โดยมีหลัก

การที่สําคัญ คือ 
 1. สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับการคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 2. ใหมีองคการอสิระซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็นใน
การตรากฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือใหความเห็นในการกาํหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุม
ครองผูบริโภค 

 การบัญญัติใหองคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคซึ่งไมมีอํานาจตอรองกับเอกชน
ผูดําเนินธุรกิจที่ผลิตสินคาและบริการที่จําหนายสินคาและบริการได คําวา “ องคการอิสระ ” หมาย
ถึง องคการภาคเอกชนซึ่งไมใชภาครัฐ ดังนั้นตองเปนอสิระจากภาครฐั คือ ไมใชสวนราชการ และ
ไมใชหนวยงานของรัฐ แตองคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคไมมีอํานาจตัดสินใจ อํานาจนั้นอยูที่
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ฝายการเมือง และขาราชการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงอยูแลว อาทิ สํานักงานคณะกรรมการคุมครุอง
ผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องคการอิสระมีหนาทีค่ือ “ ใหความเหน็ ” 

2.6 สิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม
มาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญ ไดมหีลักการรับรองสิทธิใหประชาชนสามารถรวมกับรัฐและชมุชนใน
การบํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวม
ทั้งการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการคุมครองสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การจัดตั้งองคการอิสระที่ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันการ
ศึกษาที่จดัการศึกษาดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหความเห็นเกีย่วกับโครงการหรือกิจกรรมของรัฐที่อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  

 
2.7 สิทธิการใหความเห็นโครงการหรือกจิกรรมของรัฐ ตามมาตรา 59 ของรัฐ

ธรรมนูญไดมีหลักการใหประชาชนมีสิทธิไดรับทราบขอมูล คําชี้แจงและเหตุผล รวมทั้งการแสดง
ความคิดเหน็กอนการตัดสินใจดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ ที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิง่
แวดลอม สุขภาพอนามัย คณุภาพชีวติหรือสวนไดเสยีสําคัญที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน  

 
2.8 สิทธิของพยาน ตามมาตรา 244 ของรัฐธรรมนูญ ไดมีหลักการใหพยานไดรับ

การคุมครอง หรือการปฏิบัติที่เหมาะสมและคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ  
 

3.ปญหาเกี่ยวกับการที่รัฐไมปรับปรงุกฎหมายที่ยังบังคบัใชอยูใหสอดคลองกับหลักการ
สิทธิเสรีภาพที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540   

 
แมวารัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว แตเจาหนาที่ของรัฐมักจะใช

อํานาจตามกฎหมายที่มีอยูเดมิโดยไมนําพาตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงกอใหเกดิความขัดแยง
อยูเนื่องๆ และสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมสามารถบรรลุตามความเปนจริงได 
 

3.1 สิทธิชุมชนในปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
ประกอบดวย กฎหมายที่เกีย่วของกับการจัดการทรัพยากรปาไม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรที่ดนิและกฎหมายที่เกีย่วของกบัการจัดการทรัพยากรน้ํา ตองปรับปรุงใหชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการใหสอดคลองกับสิทธิชุมชนตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ อาทิเชน พระราช
บัญญัติปาไม พ.ศ.2484  พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504   พระราชบัญญัติปาสงวนแหง
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ชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535   พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 
2535    พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510   พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518   ประมวลกฎหมายที่ 
พ.ศ. 2497   พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2497  พระราชบัญญัติประมง พ.ศ.2490 เปนตน  

 
3.2  หลักความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ  ในปจจุบันมีกฎหมายที่เกีย่ว

ของกับสิทธิสตรี ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ ตาม
มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนทีเ่กีย่วกับความสมัพันธใน
ครอบครัว ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกบัการเปดโอกาสใหสามีขมขืนภรรยาโดยไมตองรับผิดทาง
อาญา เปนตน 

         
3.3  เสรีภาพของสื่อมวลชน  ในปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการพิมพ พ.ศ.2484 เปน

กฎหมายแมบทที่วาดวยส่ือส่ิงพิมพที่มีบทบัญญัติไมสอดคลองกับเสรีภาพของสื่อมวลชนตาม
มาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

 
 3.4 หลักขอสันนษิฐานในคดีอาญา  ในปจจุบันมกีฎหมายวาดวยราชทัณฑ 

พ.ศ.2479  ที่เกีย่วของกับการปฏิบัติตอผูตองหา จําเลย จะตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรา 
33 ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติวาในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา หรือจาํเลยไมมีความ
ผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น 
เสมือนเปนผูกระทําผิดมิได 

 
 3.5 สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ในปจจุบันมกีฎหมายวิธี

ความอาญา พ.ศ. 2428 ที่เกีย่วของกับสิทธิผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาที่ตองปรับปรุงแกไขเพื่อ
ใหสอดคลองกับมาตรา 237 มาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 242 ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับ
หลักการ การจับกุม  การออกหมายจับ หรือหมายขัง การคน การขอประกันตวัผูตองหา หรือจําเลย 
การใหความชวยผูตองหา หรือจําเลยจากรฐัตามลําดับ 

  
3.6 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ในปจจุบนัมีกฎหมายหลาย

ฉบับที่ใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถขัดขวางหรือการจํากดัการใชสิทธิการชุมนุมสาธารณะโดย
ปราศจากอาวธุอันอาจไมสอดคลองกับใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมหมูโดยการชุมนมุ
โดยสงบ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ  อาทิเชน พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่อง
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ขยายเสียง พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  เปนตน 

3.7 เสรีภาพในการรวมตัว ในปจจุบันมกีฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสมาคม 
และมูลนิธิ ในการควบคุมกํากับการรวมตัวเปนสมาคมและมูลนิธิ ซ่ึงมีสาระสําคัญหลายประการที่
อาจไมเปนการสงเสริมและสนับสนุนเสรีภาพในการรวมตัวของประชาชน เชน ขัน้ตอนการกอตั้ง 
การตรวจสอบคุณสมบัติเปนตน  
 
 4.ปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวกับการดําเนินการใหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีผลโดย
สมบูรณยิ่งขึ้น 
 
 อาจกลาวไดวา มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวโดยชัด
แจงแตไมสามารถจะมีผลในเชิงปฏิบัติไดอยางแทจริง จึงตองมีมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสรางกล
ไกในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนการเฉพาะขึ้นมา 
   

4.1 หลักความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ 
แมรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติวา ตองมีกฎหมายออกมารองรับ แตเพื่อทําใหหลักความเสมอภาคและ
การหามเลือกปฏิบัติมีหลักประกันในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จึงสมควรออกกฎหมายเรื่องการหาม
เลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม โดยกฎหมายดังกลาว จะตองกําหนดใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่ในการดู
แลเรื่องการเลือกปฏิบัติและกําหนดมาตรการในการสงเสริมใหมีการนําหลักการดังกลาว มาใชใน
การดําเนินการของรัฐตองและเอกชนตอบุคคล 

 
  4.2 เสรีภาพในการเสนอขาวและการแสดงความคิดเหน็ของนักวิชาชพีส่ือมวลชน
การรับรองเสรีภาพในการเสนอขาวและการแสดงความคดิเห็นของสื่อมวลชนทั้งในภาคเอกชนและ
ภาครัฐโดยไมตกอยูภายใตอาณัติของเจาของที่เปนเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา 41 ของ
รัฐธรรมนูญเพื่อสรางหลักประกันใหประชาชนไดรับขอมลูและเสนอขอมูลขาวสารไดอยางเปน
อิสระ แตการที่จะทําใหส่ือมวลชนมีหลักประกันในการใชเสรีภาพดังกลาว จําเปนตองมีมาตรการ
ในการคุมครองเสรีภาพของสื่อมวลชน จงึจําเปนตองใหออกกฎหมายเกีย่วกับการคุมครองเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน  โดยกฎหมายดังกลาวจะตองกําหนดใหมีองคกรที่ทาํหนาที่ในการดูแลเรื่องเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนและการกําหนดมาตรการในการลงโทษผูที่กระทําอันเปนการละเมิดเสรีภาพของสื่อ
มวลชน เปนตน  
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 5. ปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวกับการบังคบัใชกฎหมายลกูท่ีออกตามหลักการสิทธิเสรีภาพ
ของรัฐธรรมนญู  
 
  5.1 สิทธิการเขาถึงทรัพยากรการสื่อสารสาธารณะ 
  พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนกฎหมายลูกที่ออกตามบทบัญญัติตามรัฐธรรม
นูญ มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ  โดยสาระสําคัญในกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.)  ทําหนาที่ในการจัดสรรการใชคล่ืนความถี่
วิทยแุละโทรทัศนรวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยแุละกจิการโทรทัศนและจะตองจัด
สรรการใชและการประกอบกิจการวิทยแุละกิจการโทรทัศนใหแกผูประกอบการภาครัฐ  ภาคเอก
ชน  และประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม  โดยตองจัดใหภาคประชาชนไดใชคล่ืนความถี่ไมนอย
กวารอยละสี่สิบ 
  นอกจากนั้นในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจ
การโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ตองมีกฎหมายประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน  
แตในขณะนี้กฎหมายดังกลาวยังอยูในระหวางการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ  ขณะเดยีวกนั
คณะกรรมการกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติกย็ังไมสามารถจัดตั้ง
ขึ้นมาไดจึงทําใหสิทธิของประชาชนที่จะเปนเจาของและใชคล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนตามมาตรา 40  ของรัฐธรรมนูญยังไมสามารถมีผลที่เปนจริงในทางปฏิบัติ ในทางกลับกัน
เมื่อประชาชนรวมกันดําเนินการวิทยุชุมชน หนวยงานของรัฐกลับไมใชมาตรการทางนโยบาย หรือ
ทางบริหารเพือ่สงเสริมการเตรียมความพรอมของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายวาดวย องคกรจดัสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกจิ
การโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
  สําหรับกิจการดานโทรคมนาคมใหมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) เพือ่ทําหนาที่ในการจัดสรรการใชคล่ืนความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและการกํากับดแูล
การประกอบกจิการโทรคมนาคมซึ่งขณะนีย้ังไมสามารถจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติได 
   

5.2 สิทธิการไดรับการศึกษา 
หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา  43 ของรัฐธรรมนูญ  จะเห็นไดวามีการรับรองสิทธิการรับการ

ศึกษาโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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 1. รัฐตองจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานใหทกุคนไมนอยกวา 12 ป และตองกระจายให
ทั่วถึงและมีคณุภาพที่ไดมาตรฐานและตองเปนการจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจาย 
 2. รัฐตองเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมใน
การจัดการศกึษาของรัฐ 
 3. รัฐตองใหการสนับสนุนและคุมครองการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพและ
เอกชนภายใตการกํากับดแูลของรัฐ 
  หากพิเคราะหหลักการสําคัญของสิทธิการรับการศึกษาที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แลวจะเหน็ไดวา รัฐตองสรางหลักประกันใหประชาชนทุกคนตองไดรับการศึกษาขึ้นพื้นฐานไม
นอยกวา 12 ป และรัฐตองมีหนาที่โดยตรงที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรฐั รวมทั้งรัฐตองมีหนาที่ใหการสนับสนุนและคุมครองการ
จัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพหรือการจดัการศึกษาของเอกชน ทั้งนี้จะตองจัดใหมีกฎหมายเกีย่ว
กับการศึกษาแหงชาติ และกาํหนดมาตรการทางบริหารทั้งในดานองคกร บุคลากรและงบประมาณ
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว 
  เมื่อพิจารณา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายลูกที่
ออกมารับรองสิทธิการรับการศึกษาตามมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญ แสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีสาระสําคัญที่สอดคลองกับหลักการของมาตรา 43 ดังตอไปนี ้
 1. การจัดการศกึษาใหทกุคนมสิีทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวา  12  ป โดยรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และตองจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
สังคม บุคคลพิการทางกายหรือทุพพลภาพ บุคคลที่ไมสามารถพึ่งตนเองได บุคคลที่ไมมีผูดูแลหรือ
คนดอยโอกาส 
  2.  บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ เและสถาบันทางสังคมอื่นมีสวนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรัฐตอง
สนับสนุนเงินอุดหนุน รวมทั้งการลดหยอน  หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา 
 3. ใหผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชา
ชีพ มีสวนรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอุดมศึกษา เพือ่
ทําหนาที่บริหารการศึกษาในระดับตาง ๆ  
  4.  ใหผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพ ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทน
สมาคมผูปกครองและครู ผูนําทางศาสนา มีสวนรวมเปนกรรมการการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เพือ่
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ทําหนาที่กํากบัดูแลสถานศึกษา การประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ
จัดการศึกษาการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนจัดการศกึษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
 5. ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับปญหาชุม
ชน ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยรวมมือกับครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่น และการจดักระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน 
 6. กระทรวงตองกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวชิาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 7. กระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมเพื่อใหองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินจัดการศึกษาตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 
 8. ใหรัฐตองสนบัสนุนดานเงนิอุดหนนุ การลดหยอนหรือยกเวนภาษหีรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนในทางการศึกษาแกสถานศกึษาเอกชนตามความเหมาะสม และการสนับสนุนทางดาน
วิชาการแกสถานศึกษาเอกชน 
 9. รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหกับการศกึษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอ
การพัฒนาที่ยัง่ยืน ทั้งรูปเงนิอุดหนุนทัว่ไป กองทุนกูยืม เงินอุดหนนุการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบ
ครัว และองคกรทางสังคมตาง ๆ เปนตน 
  แมวาโดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะมคีวาม
สอดคลองกับหลักการสําคัญของสิทธิการรับการศึกษาตามมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ แตปญหา
อุปสรรคที่สําคัญยังคงดํารงอยูประกอบดวยการตองจัดทํากฎหมายเพิม่เติมทั้งในระดับพระราช
บัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบตางๆ ทัศนคติของผูบริหารการศึกษาและบุคลาการทางการศึกษา
ที่ยังไมปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะการเปดโอกาสใหบุคคล องคกรของสังคมหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษาที่หลากหลาย การปรับปรุงองคกรบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการอยางลาชา ตลอดจนความรูความเขาใจของบคุคล องคกรทางสังคมและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยงัไมเพียงพอและทั่วถึง 

 
5.3   สิทธิการรับบริการสาธารณสุข 

  สิทธิการรับบริการสาธารณสุขไดรับรองไวในมาตรา  52  ของรัฐธรรมนูญ โดยได
กําหนดหลักการที่สําคัญไวดังตอไปนี ้



 409

 1. บุคคลมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยาง
เทาเทียมกนั โดยผูยากไรตองไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย  
ดังนั้นรัฐจึงตองจัดบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานแกประชาชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
และตองมีมาตรการพิเศษเฉพาะผูยากไร 
 2. รัฐตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวมในการ
บริการสาธารณสุขของรัฐ 
  3. รัฐตองกําหนดมาตรการในการปองกนัและขจัดโรคตดิตอใหแกประชาชนโดย
ไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ 
  หลักการสําคัญตามมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิการรับบริการสาธารณ
สุข คือรัฐตองใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพแกประชาชนอยาง
เสมอหนากัน และจะตองมีมาตการพิเศษสําหรับประชาชนที่ไมอาจเขาถึงการบริการสาธารณสุข 
และรัฐตองกําหนดมาตรการในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนมีสวนรวม
ในการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ 
  พระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแหงชาติเปนกฎหมายที่เกีย่วของกบัสิทธิการ
รับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญ โดยอาจกลาวไดวาเปนความพยายามขององค
กรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชนไดใชสิทธิเขาชื่อหาหมื่นชื่อเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติดัง
กลาว จนกระทั่งกลายเปนนโยบายของรัฐบาล รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานการพิจารณาของรัฐ
สภาไปแลวโดยสาระสําคัญที่สอดคลองกับหลักการของสิทธิการรับบริการสาธารณสุข  ดังตอไปนี้ 
  ประการแรก ประชาชนทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพโดยบุคคลที่รับบริการสาธารณสุขตองจายคาบริการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการ 
โดยยกเวนใหผูยากไรหรือบคุคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดไมตองจายคาบริการ 
  ประการที่สอง ประชาชนทุกคนมีสิทธิเลือกหนวยบรกิารสาธารณสุขได 
  ประการที่สาม การจัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพ เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
และกระจายสถานบริการสาธารณสุขใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ 
  ประการที่ส่ี การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณ
สุขเพื่อทําหนาที่ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบรกิารและเครือขายหนวยบริการสา
ธารณสุข การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจตราและควบคุมหนวยบริการและเครือ
ขายหนวยบรกิาร 
  ประการที่หา การใหผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนองคกรเอกชนมี
สวนรวมในคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิ ซ่ึงมีหนาที่ในการบริหารงานการใหบริการ
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สุขภาพแกประชาชน และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซ่ึงทํา
หนาที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการสาธารณะของหนวยบริการสาธารณสุข 
  ประการที่หก   คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหงชาติมีหนาที่สนับสนุนและ
ประสานงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรวมกบัองคกรชุมชน องคกรเอกชนและภาค
ประชาชนที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนนิการแสวงหาผลกําไรเพื่อใหเปนผูดําเนินงานและบริหารจดั
การระบบหลกัประกนัสุขภาพในทองถ่ินหรือพื้นที่ตามความพรอมความเหมาะสมและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยใชจายเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  แมวาจะมีกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาตทิี่มีสาระสําคัญหลาย
ประการที่สอดคลองกับสิทธิการรับบริการสาธารณสุขแลวก็ตาม แตการที่ประชาชนจะสามารถเขา
ถึงสิทธิการรับบริการสาธารณสุขของรัฐไดอยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยังตองขึ้นอยูกับ
ระบบบริหารและความรูความเขาใจของบคุลากรทางสาธารณสุข และการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในการจดัระบบหลักประกันสุขภาพทั้งในดานการกําหนดนโยบายและการติด
ตามตรวจสอบทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ของตนเอง 
 

5.4   สิทธิของผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา 
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดี

อาญา  พ.ศ.  2544  เปนกฎหมายลูกที่ออกตามมาตรา  245  และมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญเพื่อ
กําหนดมาตรการที่ใหสิทธิแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา  โดยในขณะนีก้ระทรวงยุติธรรม
กําลังเนนการออกกฎกระทรวงและออกระเบียบเกี่ยวกบัหลักเกณฑการขอรับการชวยเหลือ  และวิธี
พิจารณาการขอความชวยเหลือ  จึงทําใหผูเสียหายและจําเลยที่ไมมีความผิดในคดีอาญายังไม
สามารถใชสิทธิได 
   

ปจจัยดานการบริหารของรัฐที่ตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการสิทธิเสรี
ภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
 โดยแทจริงแลว รัฐเปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะดําเนินการใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิเสรีภาพ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนญู โดยรัฐจะตองกําหนดเปนนโยบาย แผนการดําเนินงาน และหนวย
งานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน ทั้งในดานการตรา และการแกไขปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งการปฏบิัติ
การใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตผลจากการศึกษา ไดช้ีใหเหน็วารัฐมักจะไมให
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ความสําคัญ และถึงขั้นละเลยเพกิเฉยตอพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
สาเหตุสําคัญมีดังนี้  
   

ประการแรก   เนื่องจากสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเปนกติกาของสังคมที่เปนการกาํหนด
ความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐกับประชาชน หรืออาจกลาวอีกนยัวา สิทธิเสรีภาพของประชา
ชนคือพื้นที่อํานาจของประชาชนที่จะปกปองตัวเองจากการใชอํานาจของรัฐ และประชาชนสามารถ
กําหนดแกไขปญหาของตนเองและชุมชน รวมทั้งสามารถมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของบาน
เมืองที่ตนดํารงอยู ดังนั้น การดําเนินการใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและมีความสามารถในการใช
สิทธิเสรีภาพไดมากขึ้น ยอมทําใหการใชอํานาจของรัฐลดลง หรือการใชอํานาจตองถูกกํากับหรือ
ควบคุมมากขึน้ จึงทําใหรัฐที่คุนเคยกับการใชอํานาจแบบรวมอํานาจไมพึงปรารถนาสภาพการณ
เชนนี ้
  (1) การนําหลักการความเสมอภาคและหามเลือกปฏิบัติมาเปนหลักการพื้นฐานใน
การใชอํานาจของรัฐ ยอมทําใหรัฐตองถูกตรวจสอบวา มีการใชอํานาจอยางเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม จึงยอมไมสอดคลองกับการใชอํานาจแตเดิมที่สามารถใชอํานาจไดตามอําเภอใจ หรือตาม
ความพึงพอใจของผูใชอํานาจ หรือตามความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจกับผูอยูใตอํานาจ โดยผูใช
อํานาจมักจะใชอํานาจโดยใหสิทธิแกบุคคลตามความสัมพันธสวนตวัเปนหลักสําคัญ มากกวาจะใช
หลักความเสมอภาคหรือการหามเลือกปฏิบัติ 
  (2) การที่ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความเหน็ เสรีภาพในการรวมตัว เสรี
ภาพในการชุมนุมโดยสงบ หรือส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็และเสนอขาวสาร 
ยอมทําใหรัฐไมสามารถใชอํานาจเขาแทรกแซงการใชเสรีภาพของประชาชน หรือส่ือมวลชน โดย
เฉพาะหากการใชเสรีภาพดงักลาวเพื่อการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ยอมทําใหรัฐทีป่ฏิบัติงานโดย
ไมโปรงใสหรือตองการควบคุมสังคมไมยอมใหเกดิขึ้น เพราะเปนการกระทบตอการใชอํานาจของ
รัฐโดยตรง 
  (3) สิทธิในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ยอมเปนการลดทอนหรือจํากัดการใช
อํานาจของเจาหนาที่ที่ใชอํานาจทางอาญาโดยตรง ไมวาจะเปนการจบักุม การขัง การคน การควบ
คุมตัว การคุมครองพยาน การจัดหาทนายความ และการชดเชยกรณีทีม่ีการใชอํานาจที่ผิดพลาด จงึ
ทําใหการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงมีความกาวหนาไปคอนขางจํากัด 
  (4) การที่ประชาชนมีสิทธิรวมกับรัฐ หรือชุมชนมีสวนรวมในการจดัการสิ่งแวด
ลอม การใหผูแทนผูบริโภคมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค ตลอดจนการใหชุมชนทองถ่ินมี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยอมเปนการเปลี่ยนแปลงใหการใช
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อํานาจของรัฐในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมสามารถใชอํานาจเฉพาะองคกร
ของรัฐไดอีกตอไป รวมทั้งการที่องคกรของรัฐใชอํานาจในการคุมครองผูบริโภค ยอมตองถูกตรวจ
สอบโดยองคกรผูบริโภคดวยเชนกนั 
  (5) สิทธิของประชาชนที่จะไดรับมาตรฐานการดํารงชวีิต อันประกอบดวยสิทธิ
การไดรับการศึกษา สิทธิการไดรับบริการสาธารณะ สิทธิของเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว 
สิทธิผูสูงอายุ และสิทธิของผูพิการหรือทุพพลภาพ เปนการกําหนดทิศทางใหรัฐตองเลือกแนวทาง
รัฐสวัสดิการเปนแนวทางในการกําหนดมาตรทางดานนโยบายและกฎหมายเพื่อการคุมครอง ดูแล
สิทธิของประชาชนดังกลาว จึงทําใหตองจดัสรรทรัพยากรของสังคมเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 
  ประการที่สอง  องคความรูเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ องคกรของรัฐทุก
องคกรที่รับผิดชอบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีความรูความเขาใจตอเร่ืองสิทธิเสรีภาพที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาสิทธิเสรีภาพในสังคมไทย ดังตอไปนี ้
  (1) รัฐบาลมักมีความรู ความเขาใจวา การกําหนดนโยบายทางการเมอืง และการ
กําหนดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมไมตองผูกพันกับสิทธิเสรีภาพที่กําหนดไวในรฐัธรรมนูญ จึง
ทําใหรัฐบาลละเลยไมรับผิดชอบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมักจะสําคัญผิดวาสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญไมใชความรบัผิดชอบทางการเมืองแตอยางใด ทั้งๆที่สิทธิเสรีภาพของประชาชน
เปนจุดมุงหมายของรัฐทุกรัฐ 
  (2) องคกรของรัฐที่มีอํานาจในการตีความการใชกฎหมาย มักจะมมีายาภาพเกีย่ว
กับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายในระดับรองอื่น โดยมีความรูความ
เขาใจวา สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไมมีสภาพบังคับเฉกเชนสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายระดับรอง 
ดังนั้นเมื่อมกีารละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ องคกรผูตีความกฎหมายจึงไมเคยนําหลักการ
ในรัฐธรรมนูญมาใชในการพิจารณาพพิากษาคดี จึงทําใหไมสามารถพัฒนาองคความรูและความเขา
ใจเกีย่วกับสิทธิเสรีภาพจากองคกรที่ตีความใชกฎหมาย ตลอดจนไมอาจสามารถสรางหลักประกนั
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (3) อาจกลาวไดวาองคความรูเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายสิทธิเสรี
ภาพยังมไีมเพยีงพอสําหรับองคกรที่ใชอํานาจรัฐ จึงทําใหการสรางนโยบาย ออกกฎหมายและการ
ปฏิบัติการใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไมสามารถดําเนินการไดหรือดําเนินการ
อยางลาชาเปนอยางมากอาท ิ  หลักความเสมอภาคและหามเลือกปฏิบัติ สิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการอิสระดานสิ่งแวดลอม องคการอิสระคุมครองผูบริโภค 
สิทธิชุมชนในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิทธิในการเสนอความคิดเหน็ตอ
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โครงการหรือกิจกรรมของรัฐ สิทธิของนักวิชาชีพส่ือมวลชนในการเสนอขาวสาร และความคิดเหน็
ที่ไมอยูภายใตอาณัติของเจาของสื่อทั้งรัฐและเอกชน 
 
 ประการที่สาม การใชอํานาจรัฐที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแบบผูให-ผูรับการอุปถัมภ
หรือระบบอุปถัมภ จึงทําใหการใชอํานาจรัฐในการจัดสรรทรัพยากรของสังคม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบตอสิทธิเสรีภาพที่ยังประโยชนเฉพาะบุคคลที่อยูในความ
สัมพันธแบบระบบอุปถัมภมากกวาประชาชนทั่วไป  ดังนั้นการใชอํานาจรัฐแบบนี้เปนการถือเอา
ความสัมพันธในแบบอุปถัมภมาแทนที่ความสัมพันธระหวางรัฐกับพลเมืองอยางเสมอหนากนั  ซ่ึง
กอใหเกิดการใชอํานาจรัฐทีไ่มเปนธรรมและมีการเลือกปฏิบัติอันเปนการขัดหรือไมสอดคลองกับ
หลักความเสมอภาคและหามเลือกปฏิบัติที่รับรองไวในรฐัธรรมนูญ  ดังนั้นการนําหลักความเสมอ
ภาคและการหามเลือกปฏิบัติมาดําเนินการใหเปนจริงจึงประสบปญหาคอนขางมาก 
 
 ประการที่ส่ี  ทัศนคติของผูใชอํานาจรัฐ  โดยที่ผูใชอํานาจรัฐมักจะเคยชินกับวัฒนธรรมการ
ใชอํานาจแบบอํานาจนยิมที่ใหความสําคัญกับอํานาจขององคกรรัฐหรืออํานาจของเจาหนาที่เปน
ใหญประกอบกับกฎหมายทีผ่านมาก็มีลักษณะรองรับการใชอํานาจขององคกรรัฐใหเปนใหญใน
ทํานองเดียวกนัจึงทําใหทัศนคติของผูใชอํานาจมักจะปฏิเสธหรือมักมองการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเชิงลบ  ดังนั้นผูใชอํานาจรฐัจึงไมสามารถ
ทําหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองการมีสิทธิและการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชนได    ดังนั้น
เมื่อประชาชนอางอิงสิทธิและใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐรรมนูญจึงมักจะถูกละเลยหรือถึงขั้นการขัด
ขวางการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน  อาทิ  การใชเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ  
การใชสิทธิการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การใชสิทธิตรวจสอบ
การดําเนินโครงการขนาดใหญของรัฐเปนตน 
 
 ปจจัยดานประชาชนผูเปนเจาของและเปนผูใชสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
 การที่ประชาชนในฐานะเจาของสิทธิเสรีภาพไมอาจบรรลุสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไดเทาที่ควร  นอกจากจะเปนเพราะรัฐมกัจะมีแนวโนมที่จะรักษาอํานาจของตนเองเพื่อ
ตองการควบคมุสังคมหรือประชาชนแลว  ประชาชนยังไมสามารถแสดงความเปนเจาของและ
สามารถปกปองสิทธิเสรีภาพของตนไดเนือ่งจากมีสาเหตุดังตอไปนี ้
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ประการแรก  การเรียนรูสิทธิเสรีภาพ     เนื่องจากประชาชนขาดโอกาสในการเรียนรูเกี่ยว

กับสิทธิเสรีภาพเพราะกระบวนการเรยีนรูของสังคมในปจจุบัน  โดยเฉพาะในระบบการเรียนรูของ
รัฐมีพื้นที่นอยสําหรับการเรียนรูเร่ืองสิทธิเสรีภาพ  ในขณะเดียวกับกระบวนการเรียนรูนอกระบบก็
กระทําไดอยางขีดจํากัดไมวากระบวนการจัดการเรียนรูโดยประชาชนเอง  การจัดโดยองคกรพัฒนา
เอกชนและสื่อมวลชน   ดังนั้นจึงทําใหประชาชนโดยสวนใหญไมสามารถเรียนรูสิทธิเสรีภาพของ
ตนได  หากจะมกีารเรียนรูเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางกจ็ะเปนเพียงประชาชนสวนนอย
และมักจะเปนประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการใชอํานาจรัฐเปนสําคัญ 
 
 ประการที่สอง การตระหนกัในการใชสิทธิเสรีภาพของตนเอง  แมวาการเรียนรูสิทธิเสรี
ภาพจะเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่ขาดเสียมิไดในการสรางความเขาใจสิทธิเสรีภาพ  แตถาปราศจากการ
ตระหนกัและการมีจิตสํานึกในการสําแดงความเปนเจาของที่หวงแหนสิทธิเสรีภาพของตนและ
สามารถปฏิบัติการปกปองสิทธิเสรีภาพของตนเองของประชาชนอยางเพียงพอแลวก็จะเปนการยาก
ที่จะบรรลุสิทธิเสรีภาพได 
 
 ประการที่สาม  การสรางพลังของประชาชน  เนื่องจากประชาชนยังมกีารรวมตัวกนันอยใน
การดูแลสิทธิเสรีภาพตนเอง  เพราะขาดโอกาสในการเรียนรูและไมไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนจากรัฐอยางเพยีงพอ  ทําใหประชาชนไมสามารถมีกําลังในการปฏิบัติการใชสิทธิเสรีภาพ
อยางมีพลังได 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคที่ทําใหสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมสามารถอํานวยประโยชนใหประชาชนเขาถึงสิทธิเสรีภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ คณะผูศึกษาจึงมีขอเสนอยุทธศาสตรเพื่อใหประชาชนบรรลุสิทธิเสรีภาพอยาง
แทจริง 
 
 ยุทธศาสตรการจัดทํากฎหมายใหสอดคลองกับหลักการสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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 1. จัดตั้งคณะกรรมการหลายชุดตามความเหมาะสมโดยเนนการประสานรวมมือและการมี
สวนรวมจากบุคคลหลายฝายในสัดสวนทีใ่กลเคียงกันเพือ่สรางการเรียนรูรวมกัน และคณะ
กรรมการแตละชุดตองประกอบดวย  ผูแทนหนวยงานของรัฐ  ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน  ผูแทน
องคกรประชาชน  ผูแทนองคกรอิสระ   นักวิชาการ  ทีเ่กีย่วของกับเรื่องนั้น  โดยใหคณะกรรมการมี
อํานาจหนาทีใ่นการศึกษารวบรวมเพื่อดําเนินการ 
 

(1) การจัดทํากฎหมายลกูใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหครบถวน
และสอดคลองเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

 
(2) การแกไขปรับปรุงกฎหมายที่ขัดหรือแยงกับหลักสิทธิเสรีภาพตามบทบัญยัติ

ของรัฐธรรมนูญ 
 
2. ในกระบวนการจัดทําและแกไขกฎหมายใหสอดคลองกัลหลักสิทธิเสรีภาพตามบท

บัญญัติรัฐธรรมนูญตองใหโอกาสสรางประชาชนทุกฝายที่มีความเกีย่วของเขามามีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระเนื้อหาของกฎหมายนั้น ๆ อยางกวางขวางทั่วถึงและเปนธรรมทั้งนี้
เพื่อเสริมสรางการเรียนรูรวมกันในสังคม  และการสรางความเปนเจาของสิทธิเสรีภาพรวมกันของ
ประชาชน 

 
3. ในกระบวนการพิจารณากฎหมายของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตองสรางโอกาสให

ประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการจดัทํากฎหมายไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
 
4.  สงเสริมและสนับสนนุใหมกีารศึกษาวิจยัที่เกี่ยวกับหลักการสทิธิเสรีภาพตามรัฐธรรม

นูญ  และสิทธิมนุษยชน  เพือ่จะเปนองคความรูในการจดัทํากฎหมายและการเรียนรูของสังคม 
 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลหรือองคกรทางสังคมตรวจสอบการใชอํานาจขององค

กรรัฐที่ละเมิดหลักการสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ 
 
ยุทธศาสตรการบริหารของรฐัท่ีเก่ียวกับหลักการสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
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 1.  การกําหนดนโยบายทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมจะตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้เพื่อใหการใชอํานาจรัฐผูกพัน
และรับผิดชอบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  

2. การปฏิรูประบบราชการใหสอดคลองกับภาระกิจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรี
ภาพของประชาชน  เชน  การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม   การปฏิรูปการศึกษาเรยีนรู เปนตน 
  

3.  การปรับระบบจัดสรรงบประมาณ  การปรับระบบภาษี  รวมทั้งการบริหารบุคคลให
สอดคลองกับพันธะหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนในสถานการศกึษาและการ
ศึกษานอกระบบ 
  

5. เสริมสรางการเรียนรูเกีย่วกับสิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชนในหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาทีข่องรัฐทุกระดบั  ตลอดจนการปลูกฝงและปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงสรางสรรคตอ
สิทธิเสรีภาพที่จะชวยใหรัฐทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความโปรงใส  และมคีวามรับผิดชอบ
ตอประชาชน 
  

6. การกําหนดมาตรการในทางบริหารเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐ
ธรรมนูญรับรองไวในระหวางที่ยังไมมีการออกกฎหมายหรือตั้งองคการที่เกี่ยวกับสทิธิเสรีภาพตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยังไมแลวเสร็จหรือการบังคบัใชยังไมสมบูรณ 
 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของกับประชาชน 
 
 1. การเสริมสรางโอกาสและสนับสนุนการเรียนรูหลักสิทธิเสรีภาพและหลักการสิทธิมนุษยชนแก
ประชาชนอยางทั่วถึงและเสมอหนากัน 
  

2.  การกําหนดมาตรการใหประชาชนสามารถไดรับขอมูลขาวสารและสามารถใชขอมูล
ขาวสารเพื่อการสื่อสารกับสังคมอยางทั่วถึง 
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3.  เสริมสรางโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนสามารถรวมตัวกันและการสรางความ
รวมมือเครือขายองคกรประชาชนใหสามารถปกปองสิทธิเสรีภาพดวยตนเอง 
  

4.   สงเสริมและสนับสนุนองคกรทางสังคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะประโยชนใน
การสรางกระบวนการเรยีนรูดานสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชนกลุมตาง ๆ 
  

5. ดําเนินมาตรการแกไขปรับปรุงกฎหมายหรอืระเบียบที่เปนอุปสรรคในการรวมตัวของ
ประชาชน 
 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่ควรบญัญัติเพิ่มเติมในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร
ไทย 
 
 จากการศึกษาสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
ของตางประเทศ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกจิสังคมและวฒันธรรมแลว  คณะผูศกึษาเห็นสมควรเพิ่ม
เติมสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญเพื่อใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีความสมบูรณยิ่ง
ขึ้น 
 
 ประการแรก สิทธิในเสรีภาพทั่วไปในการกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อเปนการรับ
รองการกระทาํอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลใหครอบคลุมการกระทําทัง้หมดนอกเหนือจากที่รัฐ
ธรรมนูญบัญญัติรับรองไวแลว    เพราะรัฐธรรมนูญไมสามารถบัญญัติรับรองเสรีภาพในการกระทํา
ของบุคคลไดทุกการกระทําไวโดยตรง  แตการใชเสรีภาพในการกระทําดังกลาวจะตองไมละเมิด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือขัดตอผลประโยชนสาธารณะ 
 
 ประการที่สอง  สิทธิในที่อยูอาศัย  สิทธิในที่อยูอาศัยและความมัน่คงในที่อยูอาศัยเปน
ปจจัยพืน้ฐานในการดํารงอยูของชีวิตมนษุยจึงถือเปนความรับผิดชอบขั้นต่ําของรัฐที่จะประกันให
พลเมืองทุกคน ไดรับสิทธิดังกลาว เพื่อสามารถมีชีวิตอยูสมคุณคาความเปนมนุษย 
  

ประการที่สาม  สิทธิครอบครัว  เนื่องจากครอบครัวเปนหนวยสังคมพื้นฐานของสงัคมทั้ง
หมดที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูของมนุษย และขยายเผาพันธุของมนุษยน  จึงถือเปนภาระหนาที่
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รวมกันของรัฐและสังคมที่จะใหความคุมครองและกําหนดมาตรการในการดูแลปกปองครอบครัว
ใหมีความเขมแข็งเปนที่พึ่งพาของมนุษยได 
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“ปฏิรูปการเรียนรู  หวัใจปฏิรูปการศึกษา.”  ผูจัดการรายวัน (1  ตุลาคม  2545).  
“111 ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวติ.” มติชน (14 มกราคม 2546) :10 . 
พฤฒิชัย  ดํารงรัตน.  “สส.ขอพูดดวยคน :คนไทยยังไมเขาใจสิทธิของผูปวย”  สยามรัฐ(29   

กรกฎาคม  2545) :2 . 
“มิติใหมกฎหมายสุขภาพใหอภิสิทธิ์หญิงตั้งแตเกิดถึงตาย.”  แนวหนา(17  มิถุนายน  2545)  : 15 . 
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“มาตรฐานหมายจับใหม.”คมชัดลึก(1 ตุลาคม 2545) : 2.  
สุนี ไชยรส.มอง 5 ป รัฐธรรมนูญประเดน็การมีสวนรวมของประชาชน. มติชน (13 ตุลาคม 2545). 
สุทธิชัย  หยุน.  “ ส่ือปฎิรูปได  สังคมตองตรวจสอบ  และปกปอง” เนชั่นสุดสัปดาห   (27 มีนาคม 
– 

2 เมษายน  2543) : 3. 
สดศรี  เผาอินจันทร. “ การแทรกแซงสื่อ  อํานาจรัฐ-อํานาจทุน-อํานาจมืด.” กรุงเทพธุรกิจ (23 

พฤษภาคม  2545)  : 13. 
สมชาย ปรีชาศิลปกุล. “ ความรับผิดชอบของสื่อในการหมิน่ประมาท.” มตชิน(21 ตุลาคม 2545): 
6. 
“สรุปหมายจับคางเกาโมฆะตองขอศาลใหม-ผบ.ตร.”ไทยโพสต (26 กันยายน 2545). 
“หมายจับ.” ไทยโพสต (11 ตุลาคม 2545).  
เอก  ตั้งทรัพยวัฒนา.  “ความพิการกับสังคมไทย” กรุงเทพธุรกิจ ( 9  กรกฎาคม  2545). 
 อุบลรัตน   ศิริยุวศกัดิ.์ “ ปฎิรูปสื่ออยางไรใหกาวหนา.”  กรุงเทพธุรกิจ  ( 2 สิงหาคม  2545 ): 2 
 
วิทยานิพนธ 
 
ไชยยงค  คงจันทร. “ศาลยุติธรรมกับการคุมครองผูเสียหายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2540.” วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารงานยุติธรรม) คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543. 

ตอพงษ  พงษเสรี . “ปญหาการใชมาตรการคุมครองสิทธิเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว.”  
วิทยา 

นิพนธปริญญามหาบัณฑิต,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา, ๒๕๔๐ . 
ทวีวัฒน  ธาราจันทร.  การชดใชคาทดแทนโดยรัฐเนื่องจากการคุมขังอันเกิดจากความผิดพลาดใน 

กระบวนการยตุิธรรม , 2540. 
ธีรนันท   ขาวเผือก. “ การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540:  ศึกษากรณีคน 

พิการ.”  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต,  2542.  
ประยุทธ แกวภักดี. “การคุมครองความปลอดภัยของพยานบุคคลในคดีอาญา” นิติศาสตร จุฬาลง 

กรณมหาวิทยาลัย, 2542 . 
พิมพเพ็ญ  พัฒโน.” กลไกทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  
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พ.ศ. 2540 ; ศึกษากรณีการจับ” วทิยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร  
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
 

เมทินี ชโลธร. “การปฏิบัติตอพยานบุคคลในคดีอาญา” วิทยานพินธหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2543 . 

เสวก ภาศักดี. “สิทธิไดรับคาตอบแทนจากรัฐของผูเสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 245 ของรัฐธรรม 
นูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,2543. 

 
เอกสารอัดสําเนา 
 
คําชี้แจงการจดัสรรเงินอุดหนุนรายหัวแกผูเรียนในปงบประมาณ.  (อัดสําเนา)  
ธรรมรักษ  การพิศิษฎ.  “ลําดับความสําคัญสูงสุดของการปฏิรูป  23  เมษายน  2545.”  (อัดสําเนา) 
 
สัมภาษณ 
 
กิตติพงษ  กิตยารักษ. อธิบดีกรมคุมประพฤติ. สัมภาษณ, 29 สิงหาคม 2545. 
กุลพล พลวัน. สัมภาษณ, 26 กรกฎาคม 2545. 
แกวสรร  อติโพธิ. สมาชิกวฒุิสภา และอดตีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ. สัมภาษณ, 16 สิงหาคม  

2545. 
คณิต ณ นคร. อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ. สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2545. 
คุณหญิงอัมพร มีศุข. กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. สัมภาษณ, 4 กันยายน 2545. 
โคทม อารียา. อดีตกรรมการการเลือกตั้ง. สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2545. 
จรัญ โฆษณานันท. อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. สัมภาษณ, 17 

กรกฎาคม 2545 
จรัญ ภักดีธนากุล. เลขาธิการประธานศาลฎีกา. สัมภาษณ, 1สิงหาคม 2545. 
จอน  อ้ึงภากรณ. สมาชิกวุฒสิภา.สัมภาษณ, 13 สิงหาคม 2545. 
เจริญ  คัมภีรภาพ. อาจารยประจําคณะนิตศิาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สัมภาษณ, 30 สิงหาคม 

2545. 
ชาญณรงค ปราณีจิตต. ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา. สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2545. 
ชาญเชาว ไชยานุกิจ.รักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ. สัมภาษณ, 12  พฤศจิกายน 2545. 
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ชูพินิจ เกษมณี. อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. สัมภาษณ, 23 
กรกฎาคม 2545. 

เดโช  สวนานนท. อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ(สสร.).สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2545. 
ทองใบ ทองเปาด, สมาชิกวุฒิ สภา. สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2545. 
ธงทอง จันทรางศุ.รองปลัดกระทรวงยุติธรรม.  สัมภาษณ,  ศุกร 22 พฤศจิกายน 2545. 
นพนิธิ  สุริยะ. อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 

2545. 
บุญเลิศ    คชายุทธเดช.  อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ. สัมภาษณ. 23 กรกฎาคม 2545. 
บรรลุ  ศิริพานิช. สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย .สัมภาษณ,  21 สิงหาคม 2545. 
ปาริชาติ ศิวะรักษ. สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2545. 
พนัส  ทัศนียานนท. สมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ(สสร.). สัมภาษณ, 20 

สิงหาคม 2545. 
มารค ตามไท. อาจารยประจาํคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สัมภาษณ, 13 กันยายน 

2545. 
มณเฑยีร บุญตัน.  สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2545. 
รสนา โตสิตระกูล. มูลนิธิสุขภาพไทย. สัมภาษณ, 24 สิงหาคม 2545. 
วันชัย ศรีนวลนัด. ผูบัญชาการประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ทําหนาที่ที่ปรึกษากฎหมายและผู

เชี่ยวชาญดานการสอบสวน) สํานักงานกฎหมายและสงเสริมงานสอบสวน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ. สัมภาษณ, 3  ธันวาคม 2545. 

วัลลภ ตังคนานุรักษ. สมาชกิวุฒิสภา .สัมภาษณ,  1 สิงหาคม  2545. 
วิชัย ตนัศิริ. สัมภาษณ,  9 สิงหาคม 2545. 
วสันต พานิช. กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. สัมภาษณ, 27 พฤศจิกายน 2545. 
วิริยะ  นามศิริพงษพันธ. อาจารยประจําคณะนติิศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. สัมภาษณ,  

7 สิงหาคม 2545. 
วันชัย รุจนวงศ.สัมภาษณ, 13 สิงหาคม 2545. 
วิฑูรย  อ้ึงประพันธ . สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2545. 
ศรีสวาง พั่ววงศแพทย. อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สัมภาษณ, 5 

กันยายน 2545. 
ศยามล ไกยูรวงศ. มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ. สัมภาษณ, 15 สิงหาคม 2545. 
สุจิต  บุญบงการ. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ. สัมภาษณ, 5 สิงหาคม 2545. 
สุภัทรา นาคะผิว. ศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส.สัมภาษณ, 29 กรกฎาคม 2545. 
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สมชาย หอมลออ.ประธานกรรมการสิทธิมนุษชน สภาทนายความ. สัมภาษณ, 31 กรกฎาคม 2545. 
สมพงษ  จิตระดับ. อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.สัมภาษณ, 9  

สิงหาคม 2545. 
สรรพสิทธิ์  คุมพประพันธ. ผูอํานวยการมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก(ศพด.).สัมภาษณ,  1 สิงหาคม  

2545. 
สารี อองสมหวัง. มูลนิธิเพื่อผูบริโภค.สัมภาษณ,  23 สิงหาคม 2545. 
สุษม  ศุภนิตย. อาจารยประจาํคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั .สัมภาษณ, 2  

สิงหาคม 2545. 
สัญชัย  สูติพนัธวิหาร.อาจารยประจําคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2545. 
สุนี ไชยรส. กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ(สสร.). 19 

สิงหาคม 2545. 
เสนห  จามริก. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2545. 
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. รศ.ดร อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สัมภาษณ,23 กรกฎาคม 

2545. 
อําพล จินดาวฒันะ. สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ. สัมภาษณ, 14 สิงหาคม 2545. 
 
เอกสารอันดับรอง 
 
กฤษฎา  บุญชัย. บทเรียนสิทธิชุมชนภายใตรัฐธรรมนูญ กรณี พ.ร.บ.ปาชุมชน. ใน คณะกรรมการ

เฉลิมฉลองเปดอนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย. 4 ปรัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชา
ชน, 2544. 

จุไรรัตน  แสนใจรักษ. “รัฐศาสตรไทยไมไรน้ํายา:ขอคิดเห็นตอการปฏิรูปการเมืองไทยใน
ปจจุบัน.” ในรวมบทความ ประชาธิปไตยโดยตรงสูทรราชรัฐสภา. โครงการวิถีทรรศน, 
2543. 

ชัยอนันต  สมุทวณิช. “ราชการกับการมีสวนรวมของชุมชน : พิจารณาในแงมหภาค.”ใน ทวีทอง  
หงสวิวัฒน. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. ศูนยศึกษานโยบายสาธารณะสุข. 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. 

พิทักษ  เกดิหอม. “กฎหมายทีข่ัดหรือแยงกบับทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540. ใน คณะกรรมการเฉลิมฉลองเปดอนุสรณสถานวรีชนประชาธิปไตย.” 4 ปรัฐธรรม
นูญกับการเมืองภาคประชาชน, 2544. 
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รังสรรค  ธนพรพันธ. การเมืองยุครัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540. ใน จรัญ  โฆษณา
นันท (บก.). วิถีสังคมไท:สรรนิพนธทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี  พนม
ยงค.สํานักพิมพมลูนิธิเด็ก, 2543. 

ศิโรตม  คลามไพบูลย. “ปฏิรูปการเมือง:บนหนทางไปสูความเปนอนุรักษนยิม.” ใน คณะ
กรรมการเฉลิมฉลองเปดอนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย. 4 ป รัฐธรรมนูญกับการเมือง
ภาคประชาชน, 2544. 

เสกสรรค  ประเสริฐกุล. พัฒนาการแหงความสัมพนัธระหวางรัฐกับสังคมในประเทศไทย : แงคิด
เกี่ยวกับพลวัตรทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย. ในฉลอง  สุนทราวาณิชย(บก.),
วิพากษสังคมไทย,สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2538. 

สันติ  โชคชัยชํานาญกิจ  และ  ไอดา  อรุณวงศ, “ “สิทธิชุมชน” ไมมี “นอกพานรัฐธรรมนูญ”: 
กรณีการคัดคานโรงไฟฟาถานหิน จ.ประจวบฯ” ใน คณะกรรมการเฉลิมฉลองเปด
อนุสรณสถานวีรชนประชาธปิไตย, 4 ปรัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน,2544. 

เอนก  เหลาธรรมทัศน. ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง. ใน จรัญ  โฆษณานนัท(บก.). วิถี 
สังคมไท : สรรนิพนธทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีด ี  พนมยงค. สํานักพิมพ
มูลนิธิเด็ก, 2543. 

อานันท  กาญจนพันธุ. สถานภาพการวิจัยชุมชนกบัการจัดการทรัพยากร : บทสังเคราะหผลของการ
ศึกษา. ใน อานันท  กาญจนพนัธุ(บก.). พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: กระบวน
ทัศนและนโยบาย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย(สกว.), 2543 ข. 

อานันท  กาญจนพันธุ. หมูบานในสังคมไทย:ขอโตแยงทางความคิด. ใน จรัญ  โฆษณานันท(บก.). 
วิถีสังคมไทย:สรรนิพนธทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีด ี  พนมยงค. สํานัก
พิมพมูลนิธิเดก็, 2543 ก. 

 
เอกสารราชการ 
 
กฎกระทรวงฉบับที่  4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบญัญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

พ.ศ. 2534.  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ. "คําคัดคานและขอ
เสนอแนะเกีย่วกับรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  
การโอนสถานศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนไปสังกัดเขตพืน้ทีก่ารศึกษาขั้นพื้น
ฐาน.”เอกสารเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่  4  
วันที่ 1  พฤษภาคม  2545.   
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กรมประชาสงเคราะห.  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  รายงานประจําป 2544 . 
กระทรวงศกึษาธิการ.  แนวคดิและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 

ประชาชน,  2541.  
กระทรวงศกึษาธิการ.  ผลงานการปฏิรูปการศึกษา  แยกตามหมวด พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ,  2545.  
กองกรรมาธิการ. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญศึกษา 

ปญหาสิทธิมนุษยชน  วุฒิสภา  พิจารณาศกึษาเรื่อง  ปญหาสิทธิมนุษยชน.  
กองแผนงาน.  กรมอาชีวศกึษา.  “การแกไขพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   

สนับสนุนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาอยางไร” (อัดสําเนา) 
การประเมินนโยบายและแผนงานดานสุขภาพของผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข. 
การพัฒนาคุณภาพชีวติคนพกิาร  2540 – 2544 .  
ขาวประชุมคณะรัฐมนตรี.  เร่ือง การปฏิบัติในคดีอาญา ตั้งแต 11 ตุลาคม 2545. 
คําวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2541 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2541.  
คําพิพากษาฎกีาที่ 462/2490. 
คําพิพากษาฎกีาที่ 495/2519. 
คําวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2544 ลงวันที่ 18 มกราคม 2544. 
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ.  แผนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ  

พ.ศ.2540-2544 . คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ  กรมประชาสงเคราะห  
กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม. แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ 4. 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.  “จากรัฐธรรมนูญมาตรา  43  วรรค  1  สูนโยบายและ 
การปฏิบัติ.” สรุปผลการสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนกบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน . 17  กันยายน  
2545. 

คณะทํางานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  
เร่ือง “ การแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.”   เอกสารประกอบการ
สัมมนาเพื่อรับฟงความเหน็สาธารณะ. 2  พฤษภาคม  2545.   

นโยบายการจดัสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ. 
บันทึกหลักการและเหตุประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.หลักการปรบัปรุงกฎหมายวา 

ดวยการคุมครองเด็ก ? 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 

หรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคาร ? 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 
หรือทุพพลภาพ และคนชราในอาคาร 

บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา. เร่ือง หารือปญหาขอกฎหมายเกีย่วกับการออกหมายจับ เลขเสร็จที่ 
578/2545). 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ…. 
ปฏิญญาผูสูงอายุไทย. 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478. 
ประมวลกฎหมายอาญา . 
ประเด็นการแกไข พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2534 คร้ังที่ 1/2545  

 12 มิถุนายน 2545.  ณ สํานกังานสภาคนพิการ ฯ  
ผลการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสงเคราะห ป 2544. 
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564). 
แผนพัฒนาคณุภาพชวีิตคนพิการแหงชาต ิพ.ศ.2545 – 2549. 
แผนพัฒนางานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ 4. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  9 . 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงฉบับที่ 11. 
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ  28 พฤษภาคม 2540. 
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 22 มิถุนายน 2540. 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519. 
พระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 . 
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 . 
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2534. 
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534.  
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522. 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรฐัสภา พ.ศ. 2542.  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. 2542. 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒ ิ

สภา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 . 
พระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 . 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. 
พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.2545. 
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. 
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540. 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526  
มติคณะรัฐมนตรี. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เร่ืองรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. 11 ธันวาคม 2544. 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 14 วันอังคารที ่8  กรกฎาคม 2540. 
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ. 23 เมษายน 2540. 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  คร้ังที่  21  กรณีพิเศษ.  22 กรกฎาคม 2540. 
รายงานสรุปขอเท็จจริง ความเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ.2542, 

เร่ืองรองเรียนที่ 327/2544 เร่ือง ขอพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงกรณหีนวยงานของรัฐ
แทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชน 

รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 15 (เปนพิเศษ) วันพุธท่ี 9 กรกฎาคม 2540 . 
ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยแนวปฏบิัติในการออกหมายจับและหมายคนในคดี 

อาญา พ.ศ. 2545. 
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี. CD-ROM. 
ระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2528 . 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2534 . 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540. 
รางพระราชบัญญัติคุมครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ. …. 
รางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. …. 
รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. …. 
รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญดานสิทธิ   สภาผูแทนราษฎร .  
สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ จดหมาย ที่ ตช. 007.24/6906 ,  12 ธันวาคม 2544. 
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, จดหมาย ที่ นร 0205/ ว. 76,  30 เมษายน 2545.  
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ. รายงานผลการดาํเนินงานการ 

พัฒนาเดก็และเยาวชนประจําป  2541.  
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ.  รายงานผลการดาํเนินงานการ 

พัฒนาเดก็และเยาวชนประจําป  2544. 
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สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  นโยบาย 
เยาวชนแหงชาติและแผนพฒันาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 2545 - 2554 ) . 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.   
รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 1) เสนอ
ตอคณะกรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ. 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  รายงาน 
ผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 2). เสนอตอคณะ 
กรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาต.ิ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  นโยบาย 
เยาวชนแหงชาติและแผนพฒันาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 2545 - 2554 ).  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.     
รางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  
9 (พ.ศ.2545-2549). เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี. 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  รายงาน 
ผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 1). เสนอตอคณะ
กรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาต.ิ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  รายงาน 
ผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 2) .เสนอตอคณะ 
กรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาต.ิ 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  เจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา .ฉบับที่ 1 (12  มีนาคม  2545). 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา องคการมหาชนเฉพาะกิจ. สังคมไดอะไร…จาก การปฏิรูปการศึกษา. 
สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  กรมประชาสงเคราะห.   ระเบียบคณะ 

กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอาํนวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการ พ.ศ. 2544 . 

หนังสือดวนทีสุ่ดที่ ยธ 0299/9896 ลงวันที่ 23 กันยายน 2545 .เร่ือง การปฏิบัติในคดอีาญา 
ตั้งแต  

11 ตุลาคม 2545. 
หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนทีสุ่ดที่ ตช 0004.6/4921. เร่ือง หารือปญหาขอ
กฎหมายเกีย่ว 

กับการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 มาตรา 117 มาตรา 
134 และ มาตรา 136 . เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง การคน การจับ และการควบ
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คุมทางอาญา .โดยคณะกรรมาธิการการยตุิธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา.. ณ หอง
ประชุมคณะกรรมาธิการ. 25 กุมภาพนัธ 2546. 

หนังสือสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ นร 0204/4175 ลงวันที่ 2 เมษายน 2545.เร่ือง ราง พระ 
ราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. 
….  
สําเนาเลขรับ 11/2545 .2 เมษายน 2545 .สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก. 
 
เอกสารการสอน 
 
วิวัฒน เอีย่มไพรวัน. “รัฐธรรมนูญ.” เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการ

เมืองไทย สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 1-7 พิมพคร้ังที่ 18 
นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541. 

 
อมร  รักษาสัตย. การพัฒนานโยบาย. เอกสารการศึกษารฐัประศาสนศาสตร. คณะรัฐประศาสน

ศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2522. 
 
เอกสาร 
 
การฟองรองคดีอาญา : ศึกษากรณีคดีแพทยหญิงผัสพร บุญเกษมสันติ. เอกสารประกอบการ 

อภิปรายรื่อง กระบวนการยตุิธรรม การประชุมนิติศาสตรแหงชาติ คร้ังที่ 2.  ณ หอประ
ชุมสหประชาชาติ. 27-28 กันยายน 2544. 

กุลพล  พลวัน.”สิทธิผูตองหาและจําเลยกับเสรีภาพสื่อมวลชน.” เอกสารประกอบการเสวนาทาง 
วิชาการ การชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลย การสรางความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
ระบบการดําเนินคดีอาญาของไทย. ณ เนติบัณฑิตยสภา จัดโดยเนติบัณฑิตยสภา รวมกับกระทรวงยุติ
ธรรมและโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.9 มกราคม 2546. 

กุลพล พลวัน. การเสวนาทางวิชาการเรื่อง การชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลย การ 
สรางความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดําเนินคดีอาญาของไทย.  จัดโดยเนตบัณฑิตยสภา 
รวมกับกระทรวงยุติธรรมและโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  
9 มกราคม 2546. 

กิตติพงษ กิตยารักษ.  “ระบบการชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา : มุมมอง 
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เชิงเปรียบเทียบระหวางระบบ Common Law และ Civil Law”  การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง การชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลย การสรางความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
ระบบการดําเนินคดีอาญาของไทย. โดยเนติบัณฑิตยสภารวมกับกระทรวงยุติธรรมและโครงการพัฒนา
ระบบกฎหมายไทยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย .9 มกราคม 2546. 

กฤษณี เยพิทกัษ.  อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา. การอภิปรายเรื่องการคน การจับ และการควบคุม
ทาง 

อาญา. โดยคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา.. ณ หองประชุม
คณะกรรมาธกิาร. 25 กุมภาพนัธ 2546. 

เกริกศักดิ์  บุญญานุพงศ . “นโยบายของรัฐ และแนวทางการจัดบรกิารสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
ในอนาคตขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ……” 

กองการขาว. สรุปการชุมนุมของราษฎรและกลุมพลัง วันที่ 1-30 มิถุนายน 2545. กองการขาว สํานัก
งานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2545. 

ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ พ.ศ. 2541. 
คณิต ณ นคร.  “วิธีพิจารณาความอาญาไทย : หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไมตรงกัน 2528 . 
คดี 

เชอรี่แอน กระบวนการยุติธรรมจะคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูบริสุทธิ์ไดอยางไร ?.” ราย
งานการเสวนาทางวิชาการ สํานักงานอัยการสูงสุดรวมกับโครงการนิติเสวนา คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.): 
สํานักพิมพมตชิน,2539. 

เครือขายประชาชน 11 เครือขาย  .  พระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.   ฉบับเครือ 
ขายประชาชน 14 กุมภาพนัธ 2544. 

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย(คพป.). กรอบความคิดหลักในการเรยีบเรียงบทบัญญัติรางรัฐ
ธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม(Constitutionalism)(เลม 1). กองกรรมาธกิาร สํานัก
งานเลขาธิการสภาผูแทนราษฏร, 2537. 

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย(คพป.). กรอบคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติรางรัฐธรรม
นูญตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม(Constitutionalism)(เลม 2). สํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจยั, 2537. 

คนึงนิตย  ศรีบัวเอี่ยม. “กฏหมายและนโยบายในเรื่องธรรมมาภิบาลและการมสีวนรวมของประชา
ชนตอกระบวนการดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทย : ชวงเปลี่ยนผานที่วกวน สับสนและ
คลุมเครือ.” เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง ธรรมมาภิบาล การมีสวนรวมของประชา
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ชนและกระบวนการดานสิ่งแวดลอม. 18-19 มีนาคม 2543  ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์. 
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ(ISEP). 

ใจเดด็ พรไชยา.” การคน การจับ และการควบคุมทางอาญา.” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง
การ 

คน การจับ และการควบคมุทางอาญา .โดยคณะกรรมาธิการการยตุิธรรมและสิทธิมนุษย
ชน วุฒิสภา . ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ, 25 กุมภาพันธ 2546. 

ปาฐกถาเรื่อง“5 ป แหงการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ”  โดยฯพณฯ นายอานันท  ปนยารชุน.   
11 ตุลาคม 2545. 

พีรสิทธิ์  คํานวณศิลปและคณะ . การประเมินนโยบายและแผนงานดานสขุภาพของผูสูงอายุ  
กระทรวงสาธารณสุข .    

พร  พันธุโอสถ.  รายงานการศึกษาวจิัย เร่ืองการจัดการศึกษาทางเลือกโดยสถานศกึษา 
รูปแบบตาง ๆ . เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542. 

พระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.   ฉบับเครือขายประชาชน. เครือขายประชาชน 
11 เครือขาย. 14 กุมภาพนัธ 2544 .  

พลเดช  ปนประทีบ และวณี  ปนประทบี(เรียบเรยีง). ปฏิรูปกฎหมายแกความยากจน. เอกสารหลัก
ประกอบการประชุม เวทสีาธารณะเพื่อเอาชนะความยากจน คร้ังที ่ 2 .14 มีนาคม 
2546.คณะทํางานเครือขายยทุธศาสตรเพื่อเอาชนะความยากจน. สถาบันชุมชนทองถ่ิน
พัฒนา 

มาลี  พฤกษพงศาวลี. รายงานการวจิัยประกอบการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ….   
ประเด็นบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนกับการศึกษา เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2541 . 

รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการสุขภาพ  กลุมกฎหมาย.  ณ      สํานักงานคณะ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.  3  สิงหาคม  2545. 

รายงานการประชุมคณะทํางานครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545  ณ สํานักงานสภาคน 
พิการฯ 

รายงานประจําป  พ.ศ.2544  สมาคมคลังปญญาอาวุโสแหงประเทศไทย. 
รายงานประจําปกรมประชาสงเคราะห  2544 .  
รายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเดก็  เสนอตอคณะกรรมการสิทธิเด็กสหประชา 

ชาติ  ฉบับที่ 2.  
รายงานการเสวนาทางวิชาการ สํานักงานอยัการสูงสุดรวมกับ โครงการนิติเสวนา คณะ 
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นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.). 
“คดีเชอรี่แอน กระบวนการยุติธรรมจะคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูบริสุทธิ์ไดอยางไร ?”  
กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพมติชน, 2539. 

รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติฉบับเครือขายประชาชน  10  กุมภาพนัธ  2544 .  
รางรายงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเสนอตอ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามกติการะหวาง 

ประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. 1996 (ฉบับปรับปรุง)  จัดทํา
โดยสํานักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงยตุิธรรม  และคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัด
ทํารายงานการปฏิบัติตามภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง ค.ศ.1996  ในคณะกรรมการฉลงอครบรอบ  50  ป ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาต ิมกราคม  2543 

รายงานการประชุมสัมมนา เร่ือง “ยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา”  จัดโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตร.ี  7-8  สิงหาคม  2541.   

รายงานการวิจยัการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย การจัดการศกึษาสําหรับคนพิการ 
รายงานทีดีอารไอ. หลักประกนัสุขภาพถวนหนา : เปาหมายเชิงนโยบาย  สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนา 

ประเทศไทย. 
วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒ.ิ การอภิปรายเรื่อง การคน การจับ และการควบคุมทางอาญา. โดยคณะ 

กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา. ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ. 
25 กุมภาพันธ 2546. 

วันชัย ศรีนวลนัด. แนวทางการคุมครองพยานในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  
เอกสารวิจัยสวนบุคคล. ลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร,2542. 

วันชัย รุจนวงศ และกมล สุปรียสุนทร. “กฎหมายเรื่องการคุมครองพยาน , กฎหมายการดักฟงการ 
ติดตอสื่อสาร กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายเรื่องการคุมครองพยาน และการทํา
ขอตกลงตอรองคํารับสารภาพ.” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการดานกฎหมายยาเสพติดไทย-
สหรัฐ.  11 ตุลาคม 2545. 

ศูนยสิทธิเด็กเอเซียเน็ท.  “การสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทย :  บทเรียนและขอทา 
ทาย” สถานศึกษาพรอมกระจายอํานาจ  ราชการเปดทางแคไหน”  มติชน(10 กุมภาพันธ 
2545 ):4  

สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานการสาํรวจขอมูลพืน้ฐานคน 
พิการในวัยเรียนและกอนวยัเรียน,2541. 

สภาการศึกษาภาคประชาชน.  “สมุดปกขาว :การปฏิรูปการศึกษาไทย"  14 กุมภาพนัธ  2545.  (อัด 
สําเนา) 
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สรุปการประชุมสภาองคการนายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย  ๘ มกราคม ๒๕๔๕ 
สรุปผลการสัมมนาโตะกลมเรื่อง “รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต”ิ   ณ  

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต.ิ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕. 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา องคการมหานชนเฉพาะกิจ.สังคมไดอะไร…จาก การปฏิรูปการศึกษา.  

พร  พันธุโอสถ. รายงานการศึกษาวจิัยเร่ืองการจัดการศกึษาทางเลือกโดยสถานศึกษารูป
แบบตาง ๆ.  

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย. “รายงานพิเศษการคุกคามสื่อ ป  2544” 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพมิพแหงประเทศไทย.  “เหตุการณส่ือ  ป  2544” 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพมิพแหงประเทศไทย  การประชุมวิชาการเรื่อง  “ส่ือมวลชนไทยภายใต

กระแสปฎิรูป” 29-30 สิงหาคม  2545 ณ หองประชุมอาคารศศปฐาศาลา  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย. “ แถลงการณสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย .” 5 มิถุนายน 
2540. 
สุษม  ศุภนิตย. “รางพระราชบัญญัติกฎหมายคุมครองผูบริโภคของประเทศญี่ปุน  ประเทศสหรัฐ 

อเมริกาและสหราชอาณาจกัรอังกฤษ.”  เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของ
สมาชิกรัฐสภาเลมที่  7  .   

ยศ  สันตสมบตัิ. สิทธิชุมชน. เอกสารประกอบการประชมุ. 27-29 มีนาคม 2545 . ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินทร 

อานันท  กาญจนพันธุ.. ชุมชนกับกฏหมาย : เราจะไปทางไหนกัน,บันทึกจากวงเสวนา ซ่ึงเปนราย
การหนึ่งของเวทีวิชาการสาธารณะเปดศกัราชสิทธิชุมชนครั้งที่ 1 เมื่อ 1-2 มีนาคม 2544 
ณ.ศูนยมนษุยวิทยา สิรินทร จัดโดยสถาบนัชุมชนทองถ่ินพัฒนาอิสาน รวมกับ กองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 

เอกสารประกอบการประชมุ. เจตนารมณรัฐธรรมนูญมาตรา 56 .เอกสารประกอบการประชุมเรือ่ง
กระบวนการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และรูปแบบขององคกร
อิสระดานสิ่งแวดลอม วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2545 เวลา 13.00-16.30น. ณ หอง
ประชุมเกษมอทุยานิน อาคารเกษมอุทยานนิ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “โครงสรางและกลไกองคการอิสระผูบริโภค.” 22  มีนาคม 
2545.  
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เสวนากลุมยอย 
 
เสวนากลุมยอย เร่ือง รัฐธรรมนูญกับการออกจากการเลือกปฏิบัติสูความเสมอภาค.  ณ หองเกษมอุทยานิน คณะ

รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 17 กันยายน 2545.   
เสวนากลุมยอยเร่ือง รัฐธรรมนูญกับสิทธิทางการเมือง : จะปรับปรุงแกไขกันอยางไร  ณ หองเกษม 

อุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.6 สิงหาคม 2545. 
เสวนากลุมยอยเร่ือง รัฐธรรมนูญกับเสรีภาพส่ือและการปฏิรูปสื่อ : ประเมินสถานภาพสื่อในรอบ 5 

ป ณ หองเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 3 กันยายน 2545. 
เสวนากลุมยอย เร่ือง “สิทธิเสรีภาพของประชาชนกับหนาที่ของรัฐตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 

: กรณีสิทธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว, สิทธิผูสูงอายุ และสิทธิผูพิการทุพลภาพ.” ณ หอง
เกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 9  กันยายน 2545. 

เสวนากลุมยอย เร่ือง “สิทธิเสรีภาพของประชาชนกับหนาที่ของรัฐตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ  
: กรณีสิทธิทางการศึกษา, สิทธิดานสาธารณสุข และสิทธิผูบริโภค." ณ หองประชมุ 12  
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 9  กันยายน  2545 

เสวนากลุมยอย เร่ือง สิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากร และสิทธิในสิ่งแวดลอม : สําเร็จหรือลมเหลว บท
สํารวจวาระ 5 ป รัฐธรรมนูญ.  ณ หองเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 20 
กันยายน 2545.   
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