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| สารจากคณบดี

ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
อาจารย์ที่เป็นที่รักของพวกเรา

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการจัดทำาหนังสือที่มีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.วรีวฒัน์ จันทโชติ เปน็ประธาน ไดจ้ดัทำาหนงัสอืทีร่ะลกึเพือ่เปน็เกยีรตแิดศ่าสตราจารย์

ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสท่ีศาสตราจารย์

ณรงค์ ใจหาญ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์มาจนถึงอายุ 60 ปีด้วยความทุ่มเทเสียสละจนเป็นที่ประจักษ์

 โดยส่วนตัวผมรู้จักมักคุ้นกับศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนผมเข้า               

มาเป็นอาจารย์ร่วมคณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ณรงค์เป็นนักวิชาการที่ดำาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย                     

มีอัธยาศัยไมตรีกับลูกศิษย์และคนรอบข้าง ด้วยลักษณะท่ีไม่ถือตัวทำาให้เข้าหาได้ง่าย แม้ท่านจะใช้  

ชีวิตแบบสมถะเรียบง่าย แต่โดยที่เป็นคนร่าเริงและมีอารมณ์ขัน จึงเป็นอาจารย์คุณภาพท่ีเป็นท่ีรัก        

ของนักศึกษาและคนในธรรมศาสตร์ 

 ในแงก่ารทำางานทา่นเปน็คนเอาจรงิเอาจงั ไมม่ใีครสงสยัในความมมุานะของศาสตราจารย์

ณรงค์ นอกจากรับภาระงานสอนและมีงานวิจัยทางวิชาการด้านกฎหมายอาญาและกฎหมาย                  

สิ่งแวดล้อมจำานวนมากแล้ว ท่านยังช่วยเหลืองานด้านบริหารของคณะนิติศาสตร์ เคยดำารงตำาแหน่ง

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2559 มีผลงานที่สำาคัญคือ

การผลักดันงานของคณะนิติศาสตร์ ทั้งด้านวิชาการและด้านวิเทศสัมพันธ์ มีจัดกิจกรรมทาง           

วิชาการอย่างสมำ่าเสมอและการขยายความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทั้งในแถบ

อาเซียน ญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกา ภายหลังพ้นจากตำาแหน่งคณบดี ท่านยังเข้ารับหน้าที่ผู้อำานวยการ

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม เพื่อมุ่งมั่นสร้างความ            

แข็งแกร่งให้กับโครงการที่ท่านมีส่วนสำาคัญในการสร้างขึ้นมาด้วยตนเองอีกด้วย
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 เมื่ออายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ณรงค์ ยังเป็นอาจารย์ประจำาศูนย์กฎหมายอาญาและ

อาชญาวิทยาและศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะนิติศาสตร์ โดยท่านได้    

รับการขยายอายุราชการจนถึง 65 ปี จึงไม่เป็นที่สงสัยถึงความรู้ความสามารถและความทุ่มเท                  

เสียสละที่ท่านให้กับงานวิชาการตลอดที่เข้าเป็นอาจารย์ประจำามาเกือบ 40 ปี

 ด้วยคุณธรรมความดีความจริงใจในฐานะอาจารย์กฎหมายท่ีท่านได้แสดงให้เห็นประจักษ์

ตลอดมา ผมในนามของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจน

นักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ขอแสดงมุทิตาจิตต่อศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ และขอ

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายจงดลบันดาลให้ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ 

และครอบครัวประสบความสุขความเจริญ เป็นที่รักและระลึกถึงของพวกเราตลอดไป

  (ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต)

  คณบดีคณะนิติศาสตร์
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| บทบรรณาธิการ

หนังสืออาจาริยบูชา “60 ปี พี่ใหญ่ใจหาญ” ที่อยู่ในมือของท่านผู้อ่านเล่มนี้ เกิดขึ้น

จากการริเริ่มของอาจารย์ปกป้อง ศรีสนิท ที่ได้เชื้อเชิญอาจารย์รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ณภัทร 

สรอัฑฒ์ อาจารย์ณัฐสุดา รัตตมณี คุณนิภา บุญจันทร์ และผม เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อการ             

เพ่ือทำาหนังสือในโอกาสท่ีท่านอาจารย์ณรงค์ หรือพี่ใหญ่ ของพวกเราเกษียณอายุราชการ                     

ในปี พ.ศ. 2560 เราทุกคนเห็นตรงกันว่าในการที่จะทำาให้หนังสือนี้เป็นที่ระลึก หรือเป็น             

อนุสรณ์แห่งชีวิตการทำางาน การรำาลึกถึงความดีงาม และการดำารงตนของท่านอาจารย์ณรงค์ 

หนังสือเล่มนี้จะต้องสะท้อนภาพลักษณ์อันเป็นตัวตนของท่านอาจารย์ณรงค์ได้อย่างใกล้เคียง

ที่สุดทั้งในรูปเนื้อหาและรูปแบบ ในส่วนของเนื้อหาจึงเป็นที่มาของการแบ่งบทความออก                   

เป็นสามส่วน อันได้แก่ส่วนของกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม และเรื่องทั่วๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก

คณาจารย์ทั้งหลายทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงหน้าที่การงานซึ่งเกี่ยวพันกับสาขาวิชาการ           

ที่ท่านอาจารย์ณรงค์มีความเช่ียวชาญและมีความสนใจ และจากคณาจารย์ประจำาที่เป็นเพื่อ 

รว่มงานหรือเป็นลกูศิษยล์ูกหาของทา่นมาแตอ่ดีต ที่ไดก้รุณาสละเวลาสง่งานเขยีนทางวชิาการ

มาร่วมกับเราคราวนี้  นอกไปจากนี้ เรายังได้รับความกรุณาจากอาจารย์ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่นับถือ

ของทา่นอาจารยณ์รงคไ์ดก้รณุาเขยีนหรอืใหส้มัภาษณห์รอืใหส้มัภาษณร์ำาลกึเปน็เกยีรตแิกท่า่น

อาจารย์ณรงค์ในหนังสือฉบับนี้อีกด้วย สำาหรับในด้านรูปแบบ พวกเราต้ังใจให้เกิดความสดใส

ชื่นบานในวาระสำาคัญในคราวนี้ จึงเลือกแบบปกท่ีไม่ดูเคร่งขรึมจนเกินไป และมีภาพปกท่ี           

แสดงให้เห็นรอยยิ้มอันอบอุ่นใจดีที่คุ้นตาและพบเห็นได้อย่างสมำ่าเสมอบนในหน้าของท่าน

อาจารย์ณรงค์ รวมไปถึงการรวมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงหลายๆ แง่มุมทั้งในชีวิตส่วนตัวและ

หน้าที่การงานของท่านอาจารย์ณรงค์
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 แม้ว่าหนังสือจะออกค่อนข้างล่าช้า พวกเราไม่มีคำาแก้ตัวและต้องขอภัยต่อท่าน

อาจารย์ณรงค์ ท่านผู้เขียน และท่านผู้อ่านทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้ด้วย แต่พวกเราก็เชื่อว่าหนังสือ            

อาจารยิบชูา “60 ป ีพีใ่หญใ่จหาญ” จะทำาหนา้ท่ีเปน็อนสุรณท้ั์งสำาหรับผู้คนท่ีรู้จักท่านอาจารย์

ณรงค์ได้ย้อนอดีตกลับไประลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตราชการและในงานวิชาการ และทั้ง

สำาหรับผู้คนที่ไม่รู้จักท่านอาจารย์ณรงค์ จะได้มีโอกาสรู้จักตัวตนและผลงานของท่านผ่าน              

หนังสือเล่มนี้  เพื่อเป็นตำานานสืบขานต่อไป ในอนาคตว่าในสายงานวิชาการด้านนิติศาสตร์ของ

ประเทศไทยมีคนสำาคัญอยู่คนหนึ่งคือศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ

วีรวัฒน์ จันทโชติ
27 มิถุนายน 2561
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บทรำาลึก



| 12 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ



| 13 |

60 บทรำ�ลึก

บันทึกถอดคำาอวยพรของศาสตราจารย์คนึง ฦ ๅไชย 
ถึง ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ

เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 25601

เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ณรงค์อายุครบ 60 ปี อาจารย์คนึงอยากจะบอกว่า อาจารย์

มีความยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์ณรงค์ คิดว่าตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งอาจารย์ณรงค์อายุ 60 ปี                     

ซึ่งเกษียณอายุนั้น ด้วยว่าอาจารย์เป็นอัยการ ก็มีความสนใจในกฎหมายวิธีพิจารณาความ            

อาญาแล้วก็กฎหมายอาญา และการเป็นอัยการจะต้องฟ้องคดี จึงมีความคล่องแคล่วใน             

กฎหมาย 2 ลักษณะนี้มาก และอาจารย์ณรงค์ก็เป็นคนหนึ่ง ซึ่งไม่ยืนยันแต่คลับคล้ายคลับคลา           

ว่าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่เข้าฟังอาจารย์บรรยายกฎหมายลักษณะนี้ต้ังแต่ต้นด้วยหรือเปล่า           

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เมื่อท่านเป็นอาจารย์ก็มีความใส่ใจเข้ามารับฟัง ซักถามอยู่ตลอดเวลา          

จนกระทั่งมีการพิมพ์ตำารากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของอาจารย์ออกมา อาจารย์ก็รู้สึก

ว่าวิชานี้คงจะต้องเขียนให้แตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่น ๆ ท่ีเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ว่า             

มนัมีอะไรบางส่ิง บางอย่างท่ีควรจะมี เพราะฉะน้ัน อาจารย์จึงมีความต้ังใจท่ีจะเขียนตำารากฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาให้ทุกมาตรา เพราะเท่าท่ีผ่านมาในประสบการณ์ยังไม่ครบถ้วน เท่าท่ี

เห็นมาเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงเร่ิมเขียนวิธีพิจารณาความอาญาต้ังแต่เร่ิมต้นจน  

จบ ครั้งแรกเข้าใจว่าจะเขียนวิธีพิจารณาความอาญาก่อน แล้วอาจารย์ณรงค์นี่แหละที่มี                

ความใส่ใจ ติดตาม สอบถาม แล้วก็ขออนุญาตมาเพิ่มเติมเสริมต่อ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

หลายปีทีเดียว อาจารย์คนึง จึงขอให้อาจารย์ณรงค์ช่วยปรับปรุงตำารากฎหมายวิธีพิจารณา          

ความอาญาของอาจารย์ ทั้ง 2 เล่ม ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ท่านอาจารย์ณรงค์ ท่านได้กรุณาช่วย        

 1 ถอดถ้อยคำาจาก https://web.facebook.com/archanwell/videos/10155928058566425/?n
otif_ id=1516848266987352&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged เผยแพร่เมือ่ 25 มกราคม 2560 
ถอดไฟลเ์สยีงโดย นางสาวปภาวด ีสลกัเพชร (นกัศกึษาปรญิญาโท สาขากฎหมายอาญา คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยทางวิชาการของ รศ.ดร.พันธ์ุทิพย์ สายสุนทร) และเรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ ดร.               
พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 



| 14 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

อาจารย์คนึงตั้งแต่เริ่มต้นจนกระท่ังมีท่านอาจารย์ไพโรจน์ วายุภาพ อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาช่วย

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ในตอนหลัง ทำาให้ตำารากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของอาจารย์

เป็นตำาราที่ครบถ้วนบริบูรณ์ มีทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2 ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าตำาราทั้ง 2 เล่มเป็นที่

ได้รับความสนใจ และนำาไปใช้ประโยชน์มากทีเดียว

ในส่วนประเด็นพิเศษ หรือเรื่องในวงการกฎหมายอาญานั้น อาจารย์คนึงคิดมา           

หลายสบิปแีลว้วา่ เราควรใสใ่จทีเ่กีย่วขอ้งกบัต่างประเทศบา้ง ซ่ึงพูดมาตลอด เพราะเหน็วา่โลก

มันแคบมาก เช่น มี EU ซึ่งยุโรปก็รวมตัวกัน เรื่องนี้ก็คิดมาหลายปี และอาจารย์ก็จำาได้เหมือน

กันวา่ หลงัจากกลบัมาจากตา่งประเทศใหม ่ๆ  ซึง่อาจารยเ์ปน็นกัเรยีนนอกของกรมอยัการ ทา่น

อธิบดีกรมอัยการ ณ สมัยนั้นขอให้อาจารย์คนึงบรรยายหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับต่างประเทศ          

ให้อัยการฟัง อาจารย์คนึงก็เลยเลือก เรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งก็ไม่มีใครเคยพูดมาก่อน           

และก็เป็นหัวข้อที่คนกำาลังสนใจอยู่ ณ ขณะนั้น อาจารย์คนึงก็เลยเขียนบทความแทรกเข้าไป         

ในตำารากฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของอาจารยด์ว้ย ซึง่ถา้คดิแบบนีแ้ลว้กม็คีวามครบถว้น               

พอสมควร เพราะมีท้ังกฎหมายภายในและกฎหมายภายนอกและยังเป็นการเสนอแนะให้             

สนใจกฎหมายระหว่างประเทศด้วย อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่ง 

ในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาญา เรื่องนี้มีประเด็นหรือส่วนที่จะต้องเชื่อม

กฎหมายอาญาเข้าไปในวิชานี้ด้วย อาจารย์คนึงได้เขียนไว้ในเล่มเล็ก ๆ ของอาจารย์ที่ขณะนี้           

ได้ออกไปแล้วอีกเล่มหนึ่งนะครับว่ากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาท่ีเกี่ยวกับ              

การค้า การลงทุน ซึ่งเป็นข้อสั้น ๆ แล้วก็มีคนสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพงษ์สวัสดิ์2 ก็ชอบ               

แล้วก็มาช่วยพิมพ์และจัดการให้

ในเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยากฝากอาจารย์ณรงค์สำาหรับการทำางานหลัง 

60 ปี นั้น อาจารย์คนึงเสนอให้อาจารย์ณรงค์สนใจในส่วนของต่างประเทศบ้าง เพราะไม่ช้า

หรอก อาจารย์เชื่อว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงก็ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ก็ยังพูดอยู่ว่าจะต้องให้              

ความสนใจกับกฎหมายระหว่างประเทศ แม้จะเกี่ยวกับคดีอาญาก็จะต้องสนใจ เพราะถ้ามี            

เรื่องมาจริง ๆ แล้วประเทศอื่นเขามีกฎบัตรของเขาแล้วเราไม่มี มันค่อนข้างจะเสียหน้ามาก              

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องนิติศาสตร์เชิงก้าวหน้าควรจะศึกษา

 2 หมายถึง ดร.พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
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สุดท้าย เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ณรงค์จะเกษียณอายุปีนี้ อาจารย์คนึงทราบว่า

อาจารย์ณรงค์จะทำางานต่ออีกรอบหนึ่งต่อจากการเกษียณอายุราชการ อาจารย์ยังคงฝาก

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาท่ีอาจารยณ์รงคร์บัจากอาจารยไ์ป แลว้กเ็ปน็ตำาราทีม่ปีระโยชน์

กับวงการกฎหมายตามสมควร ก็อยากจะให้อาจารย์ณรงค์ได้กรุณาสร้างความรู้สึกที่ดีกับ              

นักกฎหมายอาญา ไม่ว่าจะเป็น อัยการ ตำารวจ หรือไม่ก็ตาม เพราะว่ากฎหมายจะต้องต่อเติม

ไปเรื่อย ๆ และกฎหมายจะต้องไม่อยู่กับที่ จะต้องตามสังคมไปเรื่อย ๆ ดังนั้นถ้าหากมีครูที่มี

ความรู้สึกอันนี้อยู่ ก็คิดว่าจะช่วยระบบกฎหมายของไทยให้ดียิ่งขึ้นไป 
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60 ปี “ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ”
โดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 (พ.ศ. 2525 - 2527) 

ผู้เขียนรู้จักอาจารย์ณรงค์ ใจหาญ เมื่อครั้งที่อาจารย์ณรงค์มาสอบเข้าเป็นอาจารย์

ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้เขียนได้มีส่วนคัดเลือกอาจารย์ณรงค์ 

ด้วย ซึ่งอาจารย์ณรงค์ก็สามารถสอบผ่านท้ังข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์บรรจุเป็นอาจารย์

ได้ในราว ๆ กลางปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรีจาก                 

คณะนิติศาสตร์ (เข้าเรียน พ.ศ. 2518 ซึ่งเรามีประเพณีเรียกกันว่า รุ่น 18 ซึ่งทาให้บางคนเข้าใจ

ไปว่าเป็นรุ่นท่ี 18) ในฐานะท่ีผู้เขียนมีส่วนในการกลั่นกรองคัดเลือกอาจารย์ณรงค์อยู่ด้วย        

กไ็ดค้าดการณไ์วต้ัง้แตค่รัง้กระนัน้แลว้วา่ อาจารยเ์ลือดใหมข่องคณะทา่นนีน้า่จะเปน็กำาลังสำาคญั

ในการพฒันาคณะใหเ้จรญิกา้วหนา้ในทางวชิาการและเปน็อาจารยป์ระจำาอยูท่ีค่ณะจนเกษยีณ

อายุราชการ 

 ความคาดการณ์ของผู้เขียนก็เป็นจริงตามนั้น เพราะอาจารย์ณรงค์ก็เริ่มต้น                          

รับราชการที่คณะและอยู่เป็นอาจารย์ตราบจนกระทั่งเกษียณอายุ 60 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา            

กว่า 30 ปี ที่อาจารย์ณรงค์เป็นอาจารย์ประจำาอยู่ในภาควิชากฎหมายอาญา และภาควิชา

กฎหมายวิธีสบัญญัติ โดยสอนวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไปและภาคความผิด รวมทั้งวิชา

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาจารย์ณรงค์ได้ทุ่มเท           

กับการสอนอย่างเต็มท่ี ทำาการค้นคว้าเขียนตำาราประกอบการสอนหลายเล่ม รวมทั้งตำารา

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 เล่ม ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และใช้เป็นตำาราหลัก             

ในการเรียนการสอนของหลายสถาบันการศึกษา ผู้เขียนก็ได้ใช้ตำารา 2 เล่มของอาจารย์ณรงค์

ประกอบในการเขียนตำาราวิชานี้ของผู้เขียนด้วย เพราะสมบูรณ์ไปด้วยหลักกฎหมายและ             

หลากหลายไปด้วยคำาพิพากษาฎีกา ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ของอาจารย์ณรงค์เป็นท่ียอมรับในระดับชาติโดยได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหนึ่ง           

ในคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสำานักงาน            

คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งผู้เขียนในฐานะที่ร่วมเป็นกรรมการในชุดนี้ด้วย ก็ได้ประจักษ์ถึง           

ความรู้อันลุ่มลึกของอาจารย์ณรงค์ในด้านนี้ โดยความคิดเห็นท่ีอาจารย์ณรงค์ได้เสนอต่อ                      

ที่ประชุมก็ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ และในหลาย ๆ เรื่องก็ได้นำาไปสู่การปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายนี้ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการยุติกรรมทางอาญาของ   

ไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ อาทิเช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 134/4 

อาจารย์ณรงค์ เป็นผู้ที่มีอารมณ์เย็น มีความสุขุม รอบคอบ ขยันขันแข็งในการ            

ทำางานที่รับผิดชอบให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ท้ังงานด้านวิชาการและด้านบริหาร ประจักษ์ได้จาก

ความสำาเรจ็ทีไ่ดเ้ปน็ทัง้ศาสตราจารย ์และคณบดีคณะนติิศาสตร์ เรียกได้วา่ประสบความสำาเร็จ

สูงสุดในคณะนิติศาสตร์ทั้งสองด้าน นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูล                   

“ใจหาญ” เป็นยิ่งนัก 

ในฐานะท่ีผู้เขียนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยในการทำาให้อาจารย์ณรงค์ “เริ่มต้น” ใช้ชีวิต

ราชการที่คณะนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522 ผู้เขียนจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในปี พ.ศ. 2560 

ได้เห็นอาจารย์ณรงค์ “สิ้นสุด” ชีวิตราชการลงได้อย่างงดงามในสถาบันที่เป็นจุดเริ่มต้น             

และหวังว่าอาจารย์ณรงค์ คงจะมีส่วนร่วมเป็นหลักที่สำาคัญในวงการศึกษากฎหมายของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และของประเทศไทยต่อไปอีกนานเท่านาน 
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“รำาลึกถึงคนทำางานด้วย ใจหาญ”
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำาปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผมรู้จักท่านอาจารย์ณรงค์ ใจหาญ มาในช่วงการทำางาน 3 ช่วงสำาคัญ ๆ แน่นอน             

ว่าช่วงแรกในฐานะเพื่อนร่วมงาน ในบางครั้งได้เจอท่านตอนไปสอนมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด 

จำาได้ว่าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านมาถึงคณะแต่เช้าและไปนั่งสมาธิในห้องพระ ผมยังรู้ว่า    

ท่านทานข้าววันละ 1 มื้อเท่านั้น เคยถามท่านว่า วัน ๆ หนึ่งทานข้าวเพียงมื้อเดียวนี้จะมี             

ปัญหาสุขภาพหรือเปล่า เพราะระยะนั้นพวกเราต้องเดินทางไปสอนต่างจังหวัดบ่อยมาก                 

ท่านก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไร ตรงนี้เป็นความจริงเพราะจนถึงทุกวันนี้ท่านยังมีสุขภาพที่             

แข็งแรงมาก ๆ

ในป ีพ.ศ. 2545 คณะนติศิาสตรไ์ปเปดิหลักสูตรนติิศาสตร์ภาคบณัฑิตท่ีจังหวดัลำาปาง 

ในเวลาน้ันท่านอาจารย์ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีศูนย์ลำาปาง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ 

ชัยสูตร เป็นอธิการบดี ช่วงแรกคณะนิติศาสตร์ใช้ห้องในศาลากลางจังหวัดเป็นห้องเรียน 

เนื่องจากอาคารสถานที่ที่อำาเภอห้างฉัตรยังไม่พร้อม 

ท่านอาจารย์เป็นหัวเรือดูแลการก่อสร้างทั้งหมดจนเมื่อการก่อสร้างเรียบร้อย จึงได้

ย้ายการเรียนการสอนไปยังอาคารโดมที่อำาเภอห้างฉัตร

ในชว่งปี พ.ศ. 2558 ถงึปี พ.ศ. 2560 ผมไปดำารงตำาแหนง่คณบด ีสำานกัวชิานติศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชยีงราย กไ็ดม้โีอกาสเรยีนเชญิทา่นมาสอนรวมทัง้เปน็กรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ ต้องขอบอกว่าท่านอาจารย์ได้มีเมตตาให้ความช่วยเหลือในงานวิชาการทุก

ประเภทของสำานักวิชานิติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน บทความหรือประเมินผลงานวิชาการ 

ตรงนี้เป็นความประทับใจของผมที่มีในตัวของท่านอาจารย์อย่างแท้จริง
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ไม่ว่าท่านอาจารย์จะดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี ท่านทำางานสุดตัว         

เต็มที่และที่สำาคัญมุ่งมั่นให้งานสำาเร็จตามนโยบาย นอกจากนี้ท่านยังมีอัธยาศัยส่วนตัวที่              

ยิ้มแย้ม ใจเย็นและมีอารมณ์ขันแทรกอยู่ตลอดเวลา

ในวาระอายุครบรอบ 60 ปี ผมขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง            

เพื่อผลักดันและทำาประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองในทางวิชาการต่อไป
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ณรงค์ ใจหาญ :
ครูกฎหมาย นักวิชาการและนักบริหาร

โดย

อรรถพล ใหญ่สว่าง
อดีตอัยการสูงสุด

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ กับผมรู้จักคุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานประมาณสิบกว่าปี

แล้ว เป็นที่ทราบกันดีในวงการนิติศาสตร์ว่าศาสตราจารย์ณรงค์เป็นผู้ที่สำาเร็จการศึกษา                        

มาอย่างครบเครื่องทั้งในสายวิชาการและวิชาชีพ ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LL.M. Kent 

University ประเทศสหราชอาณาจักร และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำานักอบรม           

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ศาสตราจารย์ณรงค์เป็นครูกฎหมายที่เชี่ยวชาญในกฎหมายอาญาอย่างที่เรียก            

ได้ว่าหาตัวจับยาก นอกจากท่านจะได้ทำาการสอนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในวิชากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไปวิชากฎหมายอาญา : ภาคความผิด มาเป็นเวลายาวนาน             

จนมีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว ท่านยังทำางานวิชาการในสาขาวิชากฎหมายอาญาและ               

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอย่างไม่หยุดยั้งต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลาหลายสิบปีให้กับ               

หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งสำานักงานศาลยุติธรรม สำานักงานอัยการสูงสุด 

กระทรวงยุติธรรม สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติแหง่ชาต ิคณะกรรมการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแหง่ชาต ิหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ

การเขา้ร่วมเปน็คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะผูว้จิยั การสมัมนาปญัหาในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาในหน่วยงานดังท่ีกล่าวนามมาข้างต้น และล้วนแล้วแต่มีผลงานทางวิชาการ

ของศาสตราจารย์ณรงค์เป็นที่ประจักษ์ทั้งสิ้น เช่น ประสิทธิภาพในการดำาเนินคดีอาญา               
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ของพนักงานอัยการ, การนำากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ : ศึกษา

เปรียบเทียบนานาประเทศ กับสำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำานักงาน

อัยการสูงสุด, A Preliminary Analysis of Access to Justice Problems in Rural Areas.

Bangkok : UNDP Thailand, โครงการพัฒนากฎหมายและประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิ            

ของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำาเลยในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 และมาตรฐานสากลกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ฯลฯ 

นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ณรงค์ยังได้แต่งตำาราอันทรงคุณค่าและบทความทาง

วิชาการต่าง ๆ ในสาขาวิชากฎหมายอาญาไว้เป็นจำานวนมาก เช่น หลักกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา เล่ม 1 และเล่ม 2 บทความ “ ความหมายของสิ่งลามกทางกฎหมาย” ลงในวารสาร

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 ฯลฯ

ในด้านการบริหาร ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ก็ได้แสดงความสามารถไว้ให้เห็น              

โดยดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน             

พ.ศ. 2556 จนครบวาระตามกฎหมาย และสร้างผลงานทางบริหารไว้เป็นที่ประจักษ์เช่นกัน            

เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายเพ่ือดูแลคดีแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่               

ถูกดำาเนินคดีอันเนื่องมาจากประกาศหรือคำาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฯลฯ

ผู้เขียนในฐานะอดีตอัยการสูงสุด ซึ่งเคยมีหน้าที่ต้องนำาพาองค์กรอัยการไปสู่ความ

สำาเร็จตามเป้าหมายในภารกิจหลักขององค์กร ได้แก่ การอำานวยความยุติธรรมทางอาญา            

การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และภารกิจอื่นใด

ตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการและสำานักงานอัยการสูงสุด ขอเรียน

ด้วยความจริงใจว่าในการปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นสายวิชาชีพนั้น ไม่

สามารถดำาเนินการให้ลุล่วงโดยสมบูรณ์แบบได้หากขาดเสียซ่ึงความรู้ทางวิชาการในคดีนั้น              

หรือกรณีนั้น ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนและสอนวิชา

นิติศาสตร์จึงเป็นส่วนสนับสนุนสำาคัญอีกประการหนึ่งในความสำาเร็จของงานตามหน้าที่ของ

พนักงานอัยการและสำานักงานอัยการสูงสุด
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ผู้เขียนขอเล่าถึงผลงานวิชาการของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ที่สำานักงาน                   

อัยการสูงสุดเคยใช้ประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติงานเร่ืองหนึ่ง กล่าวคือเมื่อปี 2553 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีหนังสือที่มีชั้นรักษาความปลอดภัยในขณะนั้นว่า “ลับ” 

หารือไปยังสำานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำานักงานอัยการสูงสุด แต่ประเด็นท่ีจะกล่าวถึงนี้                  

ไม่มีสิ่งใดกระทบเทือนถึงความลับดังกล่าวซ่ึงประสงค์จะปกปิดชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องหารือ                   

ที่ว่านั้นเป็นกรณีมีประชาชนร้องเรียนนิตยสารฉบับหนึ่งที่วางจำาหน่ายในท้องตลาดเสนอภาพ

หน้าปกไม่เหมาะสมเป็นภาพนางแบบสาวคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้น ถ่ายคู่กับ                   

นายแบบหนุม่โดยนางแบบสาวใสก่างเกงในเพยีงตวัเดยีวไมส่วมเสือ้ ยนืเปลอืยรา่งกายทอ่นบน 

ใช้ท่อนแขนท้ังสองข้างโอบรอบคอนายแบบหนุ่มในลักษณะใช้เนินอกไปแนบชิดหน้าท้อง               

นายแบบชาย และในเล่มยังมีภาพนางแบบคนดังกล่าวกับนายแบบแสดงท่าทางถ่ายภาพ                

หวือหวาในลักษณะไม่เหมาะสมอีกหลายภาพ กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอหารือว่าการผลิต             

และเผยแพร่ภาพหวือหวาในนิตยสารฉบับดังกล่าวเข้าข่ายลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมายใด

หรือไม่ และขอทราบแนวทางดำาเนินการที่เหมาะสมเพื่อนำามาเป็นบรรทัดฐานประกอบการ

พิจารณาแก้ไขต่อไป

สำานักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว มีหนังสือแจ้งตอบกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมี

ความส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ว่า “...ตามที่หารือ

มาจะเข้าข่ายลามกอนาจารหรือผิดกฎหมายใดหรือไม่นั้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัย              

ความรับผิดทางอาญา ซึ่งอยู่ในอำานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ             

ตามลำาดับขั้นตอนกระบวนการที่กำาหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา               

โดยพนักงานอัยการจะต้องวินิจฉัยสั่งคดีจากพยานหลักฐานในสำานวนการสอบสวนที่พนักงาน

สอบสวนดำาเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ในขั้นนี้ สำานักงานอัยการสูงสุดไม่อาจก้าวล่วงไป            

วินิจฉัยได้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาในเบื้องต้นว่าส่ิงใดเข้าข่ายลามกอนาจาร หมิ่นเหม่ต่อ                  

ศีลธรรมและขัดต่อวัฒนธรรมอันดีของชาติ กระทรวงวัฒนธรรมอาจพิจารณาได้จากแนว                 

คำาวินิจฉัยของศาลยุติธรรม มาตรฐานทางศิลปะ ประกอบกับความเห็นของวิญญูชนว่าสิ่งนั้น             

มีความมุ่งหมายปลุกเร้ากามารมณ์หรือความกำาหนัดในทางหยาบโลนหรือเป็นส่ิงที่น่ารังเกียจ   

ในทางศีลธรรมหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดังกล่าว สำานักงานอัยการสูงสุดได้
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ส่งสำาเนาคำากราบบังคมทูลของพระยามานวราชเสวี (อดีตอธิบดีกรมอัยการ) สำาเนาบทความ              

ของ ผศ. ณรงค์ ใจหาญ และสำาเนาคำาพิพากษาศาลฎีกา ที่เป็นแนวความเห็นและคำาวินิจฉัย 

ทางกฎหมายเกี่ยวกับความหมายของคำาว่า “ลามกอนาจาร” และ “สิ่งลามก” มาเพื่อประกอบ

การพิจารณาด้วย” 

สำาเนาบทความของ ผศ. ณรงค์ ใจหาญ คือผลงานวิชาการ เร่ือง ความหมายของ              

“สิ่งลามก” ในกฎหมาย

ผู้เขียนจึงใช้โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมในผลงานทางวิชาการต่าง ๆ จำานวนมาก

ของ ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ซึ่งล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าและมีอิทธิพลต่อการพัฒนางาน             

ด้านวิชาการในสาขากฎหมายอาญา และในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การเกษียณอายุราชการ   

ในตำาแหน่งหน้าที่ราชการประจำาของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ นั้นมิได้มีผลเป็นการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อ ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ มีแต่จะทำาให้ท่านมีเวลามากขึ้นใน                 

การทำางานด้านวิชาการที่ท่านรัก เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่วงการนิติศาสตร์ไทยยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
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ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
กับเวลาที่เปลี่ยนผ่าน

โดย

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แสดงความรู้สึกในใจของผมต่อศาสตราจารย์

ณรงค์ ใจหาญ

ทั้งในฐานะส่วนตัวและในฐานะเพื่อนร่วมงานที่น่ารักและน่าเคารพนับถืออย่างยิ่ง

ในหน้าที่การงานดา้นบรหิารอาจารย์ณรงค์ เปน็ผูท้ี่ทำางานความซื่อสัตย์สจุรติตรงไป

ตรงมา มีเหตุมีผลยึดหมั่นในหลักการ เข้มแข็ง ไม่ยอมใคร แต่ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ 

เรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว

เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนหนึ่งท่ีได้ขยายเครือข่าย               

ออกไปอย่างกว้างขวางสร้างช่ือเสียงให้คณะทั้งในและนอกประเทศ ในทางวิชาการก็มีผลงาน

ทั้งทางตำารา บทความ และงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมากมายหลายชิ้น อุปนิสัยส่วนตัว เป็น                                

คนมีธรรมะที่ฝึกฝนพร้อมอยู่ในตน จึงทำาให้เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี มีอารมณ์เย็น สุขุมรอบคอบ 

จิตใจสะอาดและสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด

ช่วงที่ผมกำาลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ฝรั่งเศส ก็ได้อาจารย์ณรงค์ซึ่งกำาลังศึกษา                    

อยู่ที่สหราชอาณาจักร เป็นเพื่อนเขียนจดหมายให้กำาลังใจกันและกัน แก้เหงาจากการห่างไกล

เมืองไทยได้เป็นอย่างดี จดหมายโต้ตอบของเรานั้น เนื้อหาเป็นที่สนุกสนานเบิกบานใจอย่างยิ่ง 

หากนำามาเรียบเรียงรวมพิมพ์เป็นเล่มแล้ว วงการหนังสือ “เริงรมย์” คงต้องชิดซ้ายไปหลาย             

เล่มทีเดียว

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ทันครบ 1 ปี             

คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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2550 ผมทราบข่าวขณะเดินอยู่ในศูนย์การค้า จึงโทรศัพท์ถึงอาจารย์ณรงค์ ซึ่งขณะนั้น                

เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ โดยบอกว่า

“สงสัยพี่จะตกงานเสียแล้ว” อาจารย์ณรงค์ หัวเราะเสียงใสแล้วตอบสวนกลับมา            

ทันทีว่า “กลับบ้านเราเลยพี่...รักรออยู่”

เมื่อมีสิ่งดี ๆ เพื่อนดี ๆ เข้ามาเก่ียวพันกับชีวิตของเราย่อมจะทำาให้เรารู้สึกว่าเวลา 

ผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ทันไร อาจารย์ณรงค์ ก็มีอายุครบ 60 ปี ตามผมมาติด ๆ อย่างไรก็ตาม 

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา

ของอาจารย์ณรงค์ เป็นการใช้ชีวิตมีคุณค่าทั้งแก่ครอบครัวของท่าน เพื่อนร่วมงาน 

ทั้งหลาย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการนิติศาสตร์ของประเทศชาติอย่างยิ่ง

ท้ายนี้หากใครมาดูแคลนอาจารย์ณรงค์ว่าอายุ 60 แล้วเป็นเพียงอาจารย์แก่ ๆ                  

คนหนึ่งเท่านั้นละก็

ให้อาจารย์ณรงค์ตอบกลับไปเลยว่า (_ึ _) คุณอยู่จนถึงแก่ให้ได้อย่าง ( ู) ผมก็แล้ว 

กันนะ (ครับ) !!
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บทระลึกคุณงามความดีของ
ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ

โดย

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นบัตัง้แตก่รมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพได้ถูกจัดต้ังข้ึนเมือ่ป ีพ.ศ. 2545 ศาสตราจารย์

ณรงค์ ใจหาญ ได้เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานของกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะงานวิชาการและงานวิจัย ซึ่งที่ผ่านมาท่าน

ได้เป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัยในหลายสาขาซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ อาทิ ด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ด้านการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อ              

ผู้เสียหาย และจำาเลยในคดีอาญา ด้านการคุ้มครองพยาน ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ    

ด้านการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

นอกจากนั้น ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ยังเป็นผู้ยกร่างกฎหมายสำาคัญของกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพหลายฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ 

กระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและ

ประสานงานสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... ตลอดจนให้เกียรติร่วมเป็นประธานกรรมการ กรรมการ 

อนกุรรมการในคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการซ่ึงแต่งต้ังโดยกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ

หลายคณะ 

ด้วยความรู้ ความสามารถ และผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ                   

อย่างกว้างขวาง ทำาให้ผลงานของศาสตราจารย์ณรงค์ถูกเสนอให้เป็นเอกสารประกอบการ             

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีด้วยดีเสมอมา 

นอกจากน้ัน ทา่นยงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหร้ว่มเปน็คณะผูแ้ทนไทยในการเดนิทางไปนำาเสนอรายงาน

ของประเทศไทยดว้ยวาจาตอ่คณะกรรมการสหประชาชาติตามกรอบพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ

ของอนุสญัญาตอ่ตา้นการทรมาน และการประตบิตั ิหรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ย ไรม้นษุยธรรม 
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หรือท่ียำา่ยีศักด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment and Punishment : CAT) เมื่อปี พ.ศ. 2557 และเป็นที่ปรึกษาให้กับกรมคุ้มครอง             

สิทธิและเสรีภาพในการจัดทำารายงานประเทศตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน 

คุณงามความดีของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ไม่ใช่เพียงเพราะท่านเป็นผู้มีองค์ 

ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ท่านยังมีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้           

กับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้สอน ให้คำาแนะนำา และให้คำาปรึกษาแก่คณะเจ้าหน้าที่กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยดีเสมอมา ทำาให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับ

โอกาสอันดีในการเรียนรู้จากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของท่านด้วยเช่นกัน             

ดังนั้น ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ถึงวาระเกษียณอายุราชการ ดิฉันขอเป็นผู้แทน

ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทุกคน กราบขอบพระคุณ

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยดีมา            

โดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา                  

งานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบเนื่องต่อไป
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พี่ใหญ่
โดย

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร

เมื่อทางคณะกรรมการจัดงานหนังสือรำาลึก ได้มีหนังสือแจ้งถามความประสงค์เรื่อง

การเขียน บทรำาลกึเนือ่งในวาระเกษยีณอายคุรบ 60 ป ีของพ่ีใหญม่ายงัขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้ตอบ

รบัเขยีนโดยไมล่งัเล เพราะเหน็วา่เป็นเกยีรตสิงูสดุทีเ่พือ่นรว่มงานจะไดแ้สดงออกถงึความในใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลซึ่งเคยได้ร่วมงานด้วยกันถึง 37 ปี

เมื่อนึกถึงพี่ใหญ่ ข้าพเจ้านึกถึง 3 เรื่องเด่น นี้ครับ

เรื่องที่หนึ่ง พี่ใหญ่เป็นอาจารย์ของคณะที่รับราชการยาวนานที่สุดคนหนึ่งของ              

คณะนิติศาสตร์โดยเริ่มรับราชการ ปี พ.ศ. 2522 เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมี  

อายุราชการถึง 38 ปี (ไม่นับรวมต่ออายุราชการ) หากบุคคลใดรับราชการ ครบ 25 ปีก็จะได้รับ

รางวัลเหรียญดื้อ การรับราชการครบ 38 ปีของพี่ใหญ่ หากมีเหรียญให้ คงเรียกว่า เหรียญปู่ดื้อ 

ผู้ที่ทำางานจนได้ปู่ดื้อ ย่อมถึงพร้อมทั้งในแง่ความรู้และประสบการณ์อย่างสูงสุดคนหนึ่ง

เรื่องที่สอง พี่ใหญ่เป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติตนเยี่ยงพระ ถือศีล กินมื้อเดียว และมีจิตใจ

งดงาม เอื้อเฟื้อ มีแต่ช่วยเหลือ สนับสนุนน้อง ๆ  เพื่อนร่วมงาน และลูกศิษย์ ความมีจิตใจงดงาม

ของพี่ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกคน เป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันทั่วไปเหมือนในวิชาพยาน

ที่สอนกันว่าข้อเท็จจริงเช่นนี้ไม่ต้องนำาสืบดั่งพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ในช่วงชีวิต           

ช่วงหนึ่งที่พี่ใหญ่เป็นคณบดีและมีคำาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือนรักของข้าพเจ้า 

ข้อเท็จจริงที่ได้จะเป็นเช่นไร การสอบข้อเท็จจริงกระทำาโดยชอบหรือไม่ ในเชิงคดีอาจเป็น              

เรื่องที่ต้องถกเถียงกัน แต่เรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่ถกเถียงคือการออกคำาสั่งของพี่ใหญ่ ข้าพเจ้า              

เชื่อว่าปราศจากอคติแน่นอน เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความมีจิตใจงดงามของพี่ใหญ่
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เรื่องที่สาม พี่ใหญ่เป็นเจ้าพ่อคำาผวน การใช้คำาผวนเป็นพรสวรรค์ของพี่ใหญ่ คนที่

ข้าพเจ้าสนิทมีแต ่พี่แหวงเท่านั้นที่พอฟัดพอเหวี่ยงในเรื่องคำาผวนเท่าพี่ใหญ่ ข้าพเจ้าเคย                 

อ่านวรรณกรรมเรื่องหนึ่งชื่อ “สรรพลี้xวน” และศรัทธาในความสามารถของผู้ประพันธ์                 

เป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อมานึกถึงพี่ใหญ่ หากพ่ีใหญ่มาประพันธ์บ้างข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพ่ีใหญ่คง              

จะทำาได้ไม่ด้อยกว่าแน่นอน 

ความจริงแล้วเมื่อนึกถึงพี่ใหญ่ เร่ืองที่ข้าพเจ้านึกถึงพร่ังพรูออกมาคงเขียนได้เป็น            

สิบ ๆ หน้า แต่ทุกเรื่องมีแต่เรื่องดี ซึ่งนับเป็นความโชคดีของคณะนิติศาสตร์ที่มีพ่ีใหญ่เป็น

บุคลากรหลัก และสำาหรับข้าพเจ้าแล้วถือว่าโชคดียิ่งเช่นเดียวกันที่ได้ร่วมงานกับพี่ใหญ่

ท้ายสุดในวาระอายุครบรอบหกสิบปีของพี่ใหญ่ ข้าพเจ้าขอกล่าวคำาสรุปท้ายว่า                

“ถือเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ใหญ่”
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รำาลึกถึงศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
โดย

ศาสตราจารย์ ดร. อำานาจ วงศ์บัณฑิต

ผมกับอาจารย์ณรงค์หรือ “พี่ใหญ่” รู้จักกันมาไม่น้อยว่า 38 ปีตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษา

ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ณรงค์เป็นอาจารย์ติว และต่อมา              

ผมก็เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ในคณะนิติศาสตร์ หลังอาจารย์ณรงค์สองปี ในวัยหนุ่มนั้น อาจารย์

ณรงค์ก็มีบุคลิกเช่นเดียวกันกับในวัยเกษียณคือเป็นคนที่คุยสนุกสนาน อารมณ์ดี ไม่ก้าวร้าวกับ             

บุคคลอื่นและมีความจริงใจกับเพื่อนฝูง หลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปเรียนต่อต่างประเทศ  

โดยอาจารย์ณรงค์ไปเรียนต่อที่อังกฤษ และผมไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เมื่อเรากับมาพบกันที่คณะนิติศาสตร์อีกคร้ังหลังจากเรียนจบจากต่างประเทศท้ังคู่ 

เราก็มีโอกาสมาทำางานในสายงานเดียวกันอีก แม้ว่าอาจารย์ณรงค์จะมีความเชี่ยวชาญด้าน

กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา แต่ก็ให้ความสนใจกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นพิเศษ ทำาให้ได้มีโอกาสร่วมงานกันเพราะผมมีความถนัดด้านกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เราได้มีโอกาสได้ทำางานเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยกันใน          

เขตภาคเหนอืของไทย เราไดร้ว่มกนัทำาโครงการวจิยัรา่งกฎหมายนำา้ในยุคแรก ๆ  ของประเทศไทย

เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ

หลงัจากทีท่างคณะนติศิาสตรไ์ดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติในชว่ง

ทีผ่มเปน็ผูอ้ำานวยการบัณฑิตศกึษา และไดม้กีารเปดิปรญิญาโทสาขากฎหมายทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการตั้งสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น  

ผมกับอาจารย์ณรงค์ก็ทำางานร่วมกันในสาขาวิชานี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เนื่องจากสาขานี้ได้มี           

การจัดทัศนศึกษาให้แก่นักศึกษาในต่างจังหวัดเกือบทุกภาคการศึกษา ผมกับอาจารย์ณรงค์จึง

ได้ร่วมไปกับการทัศนศึกษานั้นเกือบทุกครั้ง
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แต่หลังจากที่อาจารย์ณรงค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์                 

มีภารกิจยุ่งมากจึงไม่อาจไปร่วมงานทัศนศึกษาของสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ                

สิ่งแวดล้อมได้ แต่ผมเองต้องไปร่วมกับนักศึกษาทุกครั้งในฐานะที่เป็นหัวหน้าสาขา อย่างไรก็ดี 

อาจารย์ณรงค์ก็ติดตามข่าวกิจกรรมของนักศึกษาในสาขาในการออกทัศนศึกษาตาม line                

หรือ facebook ตลอดเวลา อาจารย์ณรงค์จึงเป็นที่เคารพรักของนักศึกษาสาขานี้อย่างมาก

สมัยที่อาจารย์ณรงค์เป็นคณบดี ได้มีการผลักดันและจัดทำาโครงการหลายอย่างที่            

เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ และสังคมโดยทั่วไปหลายอย่าง แต่ที่ผม           

ขอกล่าวถึงคือโครงการนิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษหรือ LL.B.                    

(Business Law) ที่เริ่มจัดทำาในสมัยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นคณบดี โดย

ผมเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำาหลักสูตรนี้ เมื่ออาจารย์ณรงค์มาเป็นคณบดี ได้ดำาเนินการ

ใหห้ลกัสตูรนีเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิโดยอาจารยณ์รงคไ์ด้ทุม่เทและสนบัสนนุโครงการนีอ้ยา่งเต็ม

ทีจ่นสามารถเปิดหลกัสตูรไดแ้ละเป็นหลกัสตูรปรญิญาตรนีติศิาสตรภ์าคภาษาองักฤษแหง่เดยีว

ของประเทศไทยในขณะน้ีท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเรียนกฎหมาย

เปน็ภาษาองักฤษทัง้หมดทกุวชิา และรายไดจ้ากโครงการนีไ้ดถ้กูนำามาใชป้ระโยชนใ์นกจิการของ

คณะนิติศาสตร์หลายประการในเวลาต่อมา

แม้ว่าอาจารย์ณรงค์จะผ่านการทำางานสำาคัญหลายตำาแหน่ง ทั้งในระดับคณะ ระดับ

มหาวิทยาลัยและงานระดับชาตินอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ณรงค์ก็ยังทำาตัวสมถะและ                    

เหมือนเดิมตลอดมาตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์รุ่นหนุ่มจนสู่วัยเกษียณ เป็นคนที่ซ่ือสัตย์และมี

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น ผมจึงมีความเสียดายที่อาจารย์ต้องเกษียณในปีนี้ แต่ก็จะระลึกถึง                

“พี่ใหญ่” ของผมคนนี้ตลอดไป
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“พี่ใหญ่” ของน้อง ๆ
โดย

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

ผมเขา้มาเรยีนทีค่ณะนติศิาสตร ์ป ีพ.ศ. 2521 หา่งจาก ศ.ณรงค ์ใจหาญ 3 ป ีอาจารย์

ณรงค์จึงเป็นพี่และเมื่อมีชื่อเล่นว่า “ใหญ่” ผมจึงเรียกอาจารย์ณรงค์ว่า “พี่ใหญ่” เสมอ

พี่ใหญ่กับผมมีอะไรเหมือนและคล้ายกันหลาย ๆ อย่าง

อย่างแรกที่คล้ายกันก็คือการเรียนที่คณะนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เหมือนกัน เมื่อ             

จบแล้ว ก็มาเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์เหมือนกัน อาจารย์ประเภทท่ีต้องใช้ความพยายาม

มากกวา่คนอืน่หนอ่ย เพราะถา้ผมเขา้ใจไมผ่ดิ เราทัง้คูต่อนเรยีนปรญิญาตรตีา่งกไ็มไ่ดเ้กยีรตนิยิม

เหมือนกัน ส่วนตัวผมเองนั้นเพราะไปทำากิจกรรมนอกห้องเรียนมาก การเรียนก็เลยน้อยหน่อย 

แต่ไม่ทราบว่าพี่ใหญ่เป็นเพราะอะไร ที่ผมบอกต้องใช้ความพยายามมากหน่อย เพราะในสมัย

นั้นการรับสมัครอาจารย์ “ติว” ที่จบแค่ปริญญาตรี เราจะมี 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือได้

เกยีรตนิยิมกบัอกีชอ่งทางหนึง่คอืจบปรญิญาตรีได้คะแนนเกนิกวา่ 70% และต้องเรียนปริญญา

โทมาแล้วไม่ตำ่ากว่า 18 หน่วยกิตโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.5 ซึ่งผมเข้ามาในช่องทางนี้และ

เข้าใจว่าพี่ใหญ่ก็เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันช่องทางที่ 2 นี้ไม่มีอีกแล้ว ที่เหมือนกันอีกก็คือ มาเป็น

คณบดีคณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกัน มาเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมาย 

เช่นกัน ที่เหมือนกันอีกประการหนึ่ง และคนเข้าใจผิดหลายคร้ังก็คือใบหน้า ผมไปหลายท่ีมัก             

มีคนทักผมว่าเป็น “พี่ใหญ่” เข้าใจว่า “พี่ใหญ่” เองก็คงถูกทักอย่างนี้เช่นกัน 

แต่เราก็ไม่ได้เหมือนกันทุกเรื่องไป

พีใ่หญไ่ปเรยีนองักฤษ ผมมาทีฝ่รัง่เศส พ่ีใหญเ่ลือกเรียนกฎหมายอาญาอยา่งทีตั่วเอง

รัก ส่วนผมก็หลงใหลในกฎหมายมหาชน พี่ใหญ่ออกกำาลังกายด้วยการยก Weight ส่วนผม            
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เคยยกอยู่ 2-3 ครั้ง ที่โรงยิมข้างตึกนิติศาสตร์แล้วก็เลิกล้มความต้ังใจท่ีจะมีกล้ามใหญ่ ๆ ไป           

หันมาตีกอล์ฟกีฬาที่ชอบอยู่ในปัจจุบัน พี่ใหญ่เลือกกินข้าว 3 มื้อ ส่วนผมยังคงสมำ่าเสมอ 3 มื้อ 

บางช่วงทำางานดึกหน่อยก็มีมื้อที่ 4 ด้วย

ผมชอบอุปนิสัยใจคอพี่ใหญ่ คนที่เรียบง่าย ดำาเนินชีวิตของการเป็นอาจารย์แบบ

ธรรมดาสามัญ ไม่หวือหวา แต่ก็ครบถ้วนดีงามตามประสาของอาจารย์ที่รับผิดชอบทั้งการสอน

และการวิจัย และผมก็เชื่อว่าน้อง ๆ ที่อยู่ในคณะนิติศาสตร์ก็คงเห็นด้วยกับผม

60 ปี ของพี่ใหญ่ ผ่านไปไวเหมือนโกหก เกือบ 40 ปีที่ผมรู้จักพี่ใหญ่ในรั้วนิติศาสตร์ 

ผมเชื่อว่าทุกคนรักและเคารพพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ใจดีของน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ทุกคน
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ท่านอาจารย์ณรงค์...พี่ชายที่แสนดี
โดย

วีรวัฒน์ จันทโชติ
อดีตนักศึกษาในที่ปรึกษา เลขทะเบียน 221303

ในช่วงชีวิตของคน ๆ  หนึ่ง เราต่างได้พบปะรู้จักผู้คนจำานวนมากหลากหลายแตกต่าง

กนัไปในแตล่ะชว่งเวลาทีผ่า่นไป การทีเ่ราไดพ้บและรูจ้กักบัคน ๆ  หนึง่ ณ เวลาหนึง่ เรากไ็มอ่าจ

ล่วงรู้ได้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะได้พบปะกับคน ๆ นั้นอีกหรือไม่ หรือจะมีมีโอกาสทำา 

ความรู้จักคุ้นเคยมากขึ้น หรือแม้แต่ได้ทำางานร่วมกันหรือไม่ อย่างไร ก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก

หรือไม่อาจคาดเดาได้เลย ลองนึกถึงตัวอย่างของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งถูกจัดให้มี

อาจารย์คนหนึ่งทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผมเชื่อว่าโดยทั่วไปแล้วนักศึกษาก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่า

อนาคตข้างหน้าตนจะได้มีโอกาสได้พบปะ ได้มีโอกาสทำางานร่วมกัน ได้มีโอกาสใช้ชีวิตรวมหมู่ 

ได้มีโอกาสใกล้ชิดได้สนิทสนมคุ้นเคย กับอาจารย์ที่ปรึกษาของตน ผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อ

โชคชะตาหรอืฟา้ลขิติเทา่ไหรน่กั แตผ่มกเ็ปน็นกัศกึษาคนหนึง่ทีอ่ยูใ่นสภาวการณเ์ชน่ทีก่ลา่วมา

ผมได้พบกับท่านอาจารย์ณรงค์เป็นครั้งแรกเมื่อครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2522 ใน           

ฐานะท่านเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของผมตั้งแต่ชั้นปีแรก อันที่จริงท่านมิได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ของผมแต่แรกที่เข้ามาเป็นนักศึกษา แต่บังเอิญ (หรือโชคชะตาฟ้าลิขิต?) อาจารย์ท่านแรกที่ได้

รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาเมื่อแรกเข้ามาได้โอนไปรับราชการที่หน่วยงานอื่น ผมก็

ถกูโอนมาอยูภ่ายใตก้ารดแูลของทา่น และในโอกาสแรกทีไ่ดพ้บทา่นกเ็ปน็การขอใหท้า่นลงนาม

ในเอกสารจดทะเบียนรายวิชาภาค 2 ของปีการศึกษาแรก เมื่อได้พบก็ให้รู้สึกว่าเหมือนเจอ               

พี่เลี้ยงมากกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะท่านยังดูหนุ่มมากต่างไปจากภาพของอาจารย์ในความ

รูส้กึของนกัศกึษาอยา่งผม ใหค้วามรูส้กึโลง่อกโล่งไมเ่กร็งไมเ่ครียดนกั (ผมเพ่ิงมาทราบหลังจาก

นั้นหลายปีว่าช่วงน้ันท่านเพิ่งจบการศึกษาและเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำาของคณะ) โดยท่าน             

ให้ความสนใจกับการลงทะเบียนถามไถ่ความก้าวหน้าและไม่ก้าวหน้าทางการเรียนของผม               

ทุกครั้งแบบท่ีไม่ให้ผมลำาบากใจท่ีจะตอบ กับให้คำาแนะนำาบ้างตามโอกาสเพราะผมก็เป็นคนที่



| 35 |

60 บทรำ�ลึก

ไม่ค่อยจะถามหรือมีเรื่องไปขอคำาปรึกษาหารือจากท่าน เกือบทุกครั้งเมื่อเข้าไปพบท่านจะ

ทักทายด้วยรอยยิ้มและถ้อยคำาว่า “ว่าไง...ลงทะเบียนเหรอ” “ผลสอบเป็นไง...ผ่านหมดมั้ย” 

“ทำาไมลงวิชานี้....ชอบเหรอ” และเป็นเช่นนี้ไปตลอดช่วงการเป็นนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเข้าไป

พบท่านประมาณปีละสองสามครั้งเพื่อขอลายเซ็นไปลงทะเบียนจนจบการศึกษา

หลังจากจบการศึกษาผมก็ห่างจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉกเช่นกับนักศึกษาท่ัวไป ไป

ทำางาน ไปเรียนต่อ ไปมีชีวิตของตัวเอง และไปทำาอะไรอื่น ๆ อีกมากมาย ในช่วงเรียนต่อ            

ระดับปริญญาโทที่คณะซึ่งผมเลือกเรียนสาขากฎหมายเอกชนจึงไม่ได้พบท่านอาจารย์บ่อยนัก

เว้นแต่จะเจอกันตามทางเดินในคณะ ท่านก็จะทักทายถามถึงการงานและการศึกษาต่อเสมอ ๆ  

และเมื่อจบปริญญาโทผมก็เลือกไปทำางานต่างจังหวัดในงานที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีโอกาสกลับ             

มากรุงเทพอีกเมื่อไหร่ ทำาให้โอกาสที่จะได้ทำาความรู้จักมักคุ้นกับท่านแทบไม่ได้อยู่ในความคิด

ผมเลย

จนวันหน่ึงมีเพื่อนโทรศัพท์ไปบอกว่าที่คณะเปิดรับสมัครอาจารย์ อาจจะเป็นเพราะ

วงจรชีวิตการทำางานแต่ละวันในต่างจังหวัดที่ค่อนข้างส้ันผมจึงใช้เวลาไม่นานที่จะตัดสินใจมา

ลองหาทางเลือกใหม่ให้แก่ตนเอง การผ่านการคัดเลือกก็เสมือนหนึ่งโชคชะตาฟ้าลิขิตอีก               

คร้ังหน่ึงและเป็นครั้งนี้ท่ีทำาให้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับท่านอาจารย์ณรงค์อีกครั้งหนึ่ง ท่านเป็น            

คนแรก ๆ ท่ีผมเข้าไปพบเพื่อแนะนำาตัวเองในช่วงแรกที่เข้ามาทำางานในคณะ อย่างน้อยท่าน             

ก็เป็นหนึ่งในจำานวนอาจารย์น้อยคนมาก ๆ ที่ผมรู้จักและกล้าที่จะพูดคุยด้วย

เมื่อเข้ามาทำางานใหม่ ๆ เราก็จะได้รับมอบหมายให้เลือกภาควิชา เลือกวิชาที่จะเข้า

สัมมนา แตห่ากพดูถงึงานชิน้แรก ๆ  ทีไ่ดท้ำาเปน็เรือ่งเปน็ราวกม็าจากทา่นอาจารยณ์รงคน์ีแ่หละ

ครับ ผมจึงถือว่าท่านเป็นคนแรกที่ชวนและเปิดโอกาสเข้าร่วมทำางานคณะ งานดังกล่าวคือ            

การดูแลนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ท่านเปิดโอกาสให้คนใหม่อย่างผมได้ร่วมคิด ร่วมทำา           

และร่วมแก้ปัญหาในการทำางานอย่างเต็มตัว ในการฝึกงานภาคฤดูร้อนสมัยนั้นมีทั้งการเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ การพานักศึกษาไปดูงาน การคัดเลือกสถานที่ฝึกงาน และการนิเทศการ

ฝึกงานของนักศึกษา ผมไม่เพียงแต่ได้ทำางานที่ทำาให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะได้ในระยะ

เวลาสั้น ๆ (ช่วงเดือนสองเดือนแรกที่เข้าทำางาน) เท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับ

นักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ได้เห็นความสำาคัญของการฝึกงานในภาคปฏิบัติ ได้เข้าใจสภาพการ

ทำางานและสภาพตลาดแรงงานนักกฎหมาย (ที่ยังคงติดตัวผมมาจนทุกวันนี้) และนับจากงาน
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นั้นเป็นต้นมาเสมือนหนึ่งเป็นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างขวัญกำาลังใจ สร้างความ

มั่นใจให้กับผมได้เป็นอย่างมาก ทำาให้ผมกล้าและมั่นใจที่จะทำางานให้แก่คณะได้ต่อไป

ผมทำางานได้เพียงสองปีก็ต้องไปศึกษาต่อและจบการศึกษาในเวลาอีกห้าปีต่อมา           

เมื่อกลับมาแม้ผมจะไม่มีโอกาสทำางานกับท่านอาจารย์ณรงค์มากนัก เนื่องจากเราอยู่ในคนละ

สาขาวิชา แต่ความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมกลับมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านไป นอก

เหนอืไปจากการมสีถานะเปน็อาจารยท์ีป่รกึษามาแต่แรกและสถานะความเปน็รุ่นพ่ีในทีท่ำางาน 

ข้อเท็จจริงบางประการท่ีว่าท่านเป็นรุ่นพี่โรงเรียนมัธยมเดียวกันกับผม ประกอบกับคุณพ่อ            

ของท่านเป็นเพื่อนกับคุณพ่อของผม (เสมือนเป็นโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต) ยิ่งทำาให้ผมรู้สึกใกล้ชิด

คุ้นเคยกับท่านมากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว ในส่วนการงานของผมนั้นต้องวนเวียนทำางานบริหารท้ัง            

ในและนอกคณะอยู่หลายปี จวบจนเมื่อท่านเข้ารับตำาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 

2556 ทา่นได้ชกัชวนใหโ้อกาสผมเข้าชว่ยงานบรหิารในด้านวชิาการของคณะ ซ่ึงผมตอบรบัทา่น

ดว้ยความยนิดอียา่งยิง่ท่ีจะไดท้ำางานกบัท่านโดยตรงและตอบแทนการใหค้วามกรณุาเมตตาใกล้

ชิดสนิทสนมจากท่านอย่างดีเสมอมานับแต่เข้ามาทำางานที่คณะ และในคราวนี้เองที่ผมได้รู้จัก

ท่านมากยิ่งขึ้นจากการทำางานอย่างใกล้ชิดในช่วงสามปีของวาระการดำารงตำาแหน่งของท่าน

จากที่เคยเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของท่านกลายมาเป็นผู้ร่วมคณะผู้บริหารคณะ          

มันเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะคาดคิดสำาหรับผม (เสมือนเป็นโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตอีกแล้ว) แต่ผม          

ก็พบว่าท่านอาจารย์ณรงค์ยังคงเป็นอาจารย์ท่านเดิมที่ผมรู้จักมาในหลายปีก่อนหน้านี้ ท่านยัง

เป็นผู้ให้โอกาส และให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก ท่านจะรับฟังความเห็นของผู้รับผิด

ชอบงานเป็นสำาคัญ ไม่ว่าผู้ร่วมงานนั้นจะอาวุโสน้อยกว่ามากแค่ไหน เคยเป็นลูกศิษย์ของ               

ท่านหรือไม่ ท่านถือเสมือนว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเสมอ เพราะหากหัวหน้าทีมผู้อาวุโสเริ่มต้น

แสดงความเห็นในเรื่องที่กำาลังหารือกันมาก่อน ย่อมเป็นธรรมดาที่จะทำาให้ผู้รับผิดชอบงาน               

ผู้ร่วมปรึกษาหารือ (ที่ล้วนแต่อ่อนอาวุโสกว่า) เกร็ง หรืออึดอัดที่จะแสดงความเห็นออกไป             

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีมีความต่างกันในทางความเห็น ท่านอาจารย์ณรงค์จะให้ทุกคนแสดง

ความเห็นออกมาแล้วค่อยเริ่มการถกเถียงไปอย่างละมุนละม่อมเสมอมา หากมีเรื่องเร่งด่วน               

ทีท่า่นไดร้บัการรอ้งเรยีน ทา่นจะโทรศพัทม์าในทันทีท่ีมโีอกาสและเร่ิมต้นประโยควา่ “เฮย้..เด่น 

เรื่องนี้มันเป็นยังไงกัน” ผมเช่ือว่าท่านรับฟังจากบุคคลอื่นมาแล้วระดับนึง แต่ท่านต้องการฟัง

ความเห็นเพือ่นรว่มงานกอ่นทีส่ัง่การใหด้ำาเนนิการอยา่งไรตอ่ไปเสมอ และเมือ่ผมมปีญัหาตอ้งหา

รือท่าน ท่านจะรับสายด้วยประโยคว่า “ว่าไง...เด่น” เสมอ ๆ เหมือนเตรียมตอบคำาถามบรรดา
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ปัญหาจากงานฝ่ายวิชาการ และจะให้เรานำาเสนอข้อเท็จจริงและปัญหาต่อท่านจนจบแม้ว่า            

ท่านอาจจะทราบปัญหาอยู่แล้วก็ตาม แล้วท่านจึงค่อยถามหรือสั่งการตามที่เห็นควร

นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้สนับสนุนกับเรียกขวัญให้กำาลังใจแก่ผู้ร่วมงานเสมอ ๆ เช่น

ในยามที่มีงานยาก ๆ มอบหมายมา หากผมจะอิดออดเกเรไม่อยากทำา ท่านจะบอกสั้น ๆ “รับ

เถอะ...เดน่ทำาได”้ “สบาย ๆ ” และท่านจะถามไถใ่นงานนัน้ ๆ  อยูเ่สมอ บางครัง้กเ็ขา้รว่มปรกึษา

หารือในคณะทำางานพิเศษนั้นด้วย และที่สำาคัญท่านจะให้เวลามาร่วมงานท่ีมอบหมายให้เรา             

เป็นพิเศษอย่างไม่ขาดตอนเลยทีเดียว อย่างน้อยก็ทำาให้ผู้ได้รับมอบหมายรู้สึกอุ่นใจมีกำาลังใจดี

ยิ่งขึ้น และท่ีสำาคัญท่านจะมีมุขตลกมาสร้างอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศการทำางานให้คลาย    

ความเคร่งเครียดอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งนับเป็นเคร่ืองมือการบริหารอันสำาคัญในการสร้างขวัญ            

กำาลังใจด้วยการให้ความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว และเข้าใจในอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 

จากวิธีการทำางาน การบริหารงาน และการดำารงตนของท่านดังที่กล่าวมาข้างต้น              

ผมเชื่อว่าเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้างจากบุคคลต่าง ๆ ที่ได้

พบปะหรอืรว่มงานกบัทา่นทัง้ในและนอกมหาวทิยาลัยเท่านัน้ และยอ่มส่งผลในทางบวกต่อการ

ปฏิบัติงานที่ท่านไปร่วมมีส่วนอย่างแน่นอน ซ่ึงผมได้ประจักษ์แก่ตนเองเป็นอย่างชัดในคราว            

ที่ผมได้ติดสอยห้อยตามท่านอาจารย์ณรงค์ไปทำางานร่วมกับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ต่าง ๆ เพื่อจัดทำากรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 

2559 – 2561 ซึง่งานลกัษณะเชน่นีจ้ะตอ้งมหีวัหนา้ทมีทีม่บีคุลกิแนวคดิและวธิกีารทำางานแบบ

ท่านอาจารย์ณรงค์ จึงจะได้รับการยอมรับนับถือที่จะสามารถแสวงหาความร่วมมือ                   

ร่วมแรง ร่วมใจจากหลากหลายภาคส่วนจนทำาให้งานชิ้นนี้จนเสร็จลุล่วงไปด้วยดี

จนมาถึงเวลานี้ ทุกคราวที่เจอกันท่านยังทักทายผมด้วยรอยยิ้มและคำาเดิม ๆ เสมอ 

“ว่าไง....เด่น” ทั้งจากในฐานะที่ผมเป็นบุตรของคนอุทัยธานี เป็นรุ่นน้องโรงเรียน เป็นนักศึกษา

ในที่ปรึกษา เป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นรุ่นน้อง และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านคณบดี แม้ว่าที่

ผ่านมาผมจะเรียกท่านในหลากหลายคำาไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ ท่านคณบดี พี่ใหญ่ มาถึง

บรรทดันีผ้มขอเลอืกทีจ่ะเรยีกทา่นอาจารยณ์รงคจ์ากการประมวลผลความรู้สึกท่ีผ่านมาท้ังหมด

ว่า “พี่ชายที่แสนดี” และขออวยพรให้พี่ชายท่ีแสนดีคนนี้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้                 

โรคภัยไข้เจ็บ และมีความสุขทั้งในการทำาหน้าที่ทางวิชาการกับความเจริญงดงามในชีวิต

ครอบครัวของพี่ตลอดไปนะครับ
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 “อาจารย์ณรงค์ ...ผู้เรียบง่าย
แต่เป็นผู้สร้างความยิ่งใหญ่”

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด

Winston Churchill เคยกล่าวไว้ว่า “All great things are simple, and many 

can be expressed in single words : freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.” 

คำากล่าวของท่าน Churchill ทำาให้ข้าพเจ้านึกถึงอาจารย์สอนกฎหมายและอดีตผู้บังคับบัญชา

ของข้าพเจ้าท่านหนึ่ง... ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ

แม้ว่าในสมัยเรียนปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้า              

จะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนวิชากฎหมายกับท่านอาจารย์ณรงค์ แต่เมื่อสำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกจากต่างประเทศและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่คณะนิติศาสตร์ ข้าพเจ้าได้มีโอกาส                

เรียนวิชา “บริการวิชาการและวิจัย” และ วิชา “การบริหาร” กับท่านอาจารย์ณรงค์ สองวิชา

นี้ไม่ได้มีตำาราให้อ่าน ไม่มีสูตรสำาเร็จให้ท่องจำา แต่เป็นการเรียนจากต้นแบบท่ีดีและการลงมือ

ทำาที่ข้าพเจ้าได้จากอาจารย์ณรงค์ 

อาจารย์ณรงค์กับต้นแบบวิชา “บริการสังคมและวิจัย” 

ในสมัยท่ีท่านอาจารย์ณรงค์เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและเป็นผู้อำานวยการศูนย์นิติศาสตร์ 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและบริการสังคม ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ร่วม               

เดินทางไปกับอาจารย์ณรงค์ อาจารย์พันธุ์ทิพย์ และทีมงาน เพื่อลงพื้นที่ที่อำาเภอแม่สรวย              

จงัหวดัเชยีงรายในโครงการบรกิารสงัคมเพือ่ชว่ยเหลอืชาวบา้นทีเ่ปน็คนไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิหลงัจาก

ที่พวกเราได้คุยกับชาวบ้านก็ทำาให้รู้ว่าการที่พวกเขาไม่มีเอกสารพิสูจน์การเกิดในประเทศไทย 

ไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน ทำาให้เขาไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ อีกท้ังยังถูก           

เอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มนายหน้าที่หลอกลวงจะช่วยเหลือให้ได้บัตรและไม่ได้รับความเป็น         
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ธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ อาจารย์ณรงค์ตัดสินใจโดยไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือชาวบ้านจำานวน                

สองราย โดยให้ศูนย์นิติศาสตร์ช่วยดำาเนินคดีให้ ก่อนกลับข้าพเจ้าได้เห็นแววตาแห่งความหวัง

และความดีใจของชาวบ้านจากการที่คณะนิติศาสตร์มาจัดโครงการบริการสังคมที่นี่ แม้การ          

เดินทางจะยากลำาบากเนื่องจากต้องขึ้นดอยท่ีทางเคี้ยวคดและเป็นดินลูกรังขรุขระตลอดทาง             

แต่ก็เป็นการเดินทางท่ีข้าพเจ้าประทับใจมาก และภาพของอาจารย์ณรงค์ที่เซ็นใบรับคดีตรง  

ชานบ้านยังอยู่ในความทรงจำาของข้าพเจ้ามาโดยตลอด ภาพท่านให้ “ความเมตตา” ให้                 

“ความหวัง” และท่ีสำาคัญท่านช่วยนำา “ความยุติธรรม” มาสู่ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม และ         

ทำาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าอาจารย์สอนกฎหมายก็สามารถทำาหน้าที่ธำารงความยุติธรรมได้โดย           

ไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการแต่อย่างใด การให้ความเป็นธรรมไม่จำาเป็นต้องอยู่ในศาล 

ในห้องพิจารณาคดี แต่สามารถอยู่ได้ทุกที่ แม้กระทั่งยอดดอยแม่สรวย... และอาจารย์ณรงค์            

ได้ทำาให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้ว

ในด้านของการวิจัย อาจารย์ณรงค์เป็นต้นแบบสำาคัญของอาจารยฺ์ผู้ใหญ่ที่แม้จะได้  

รบัการยอมรบัในแวดวงวชิาการอยา่งมากมาย แตก่ไ็มห่ยดุการเรยีนรู ้ทา่นทำาวจิยัอยา่งตอ่เนือ่ง   

แม้ตอนที่ท่านดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์แล้วก็ตาม ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วม              

งานวิจัยกับท่านในโครงการการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ              

สิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เทคนิคการ

ทำาวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยจากท่าน ในฐานะของหัวหน้าทีมวิจัย ท่านรับฟังความเห็น

ของนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยทุกคน ให้อิสระในการคิดและการเขียน นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยทุกคน

มีส่วนร่วมในงานวิจัยอย่างเท่าเทียม การให้ “อิสระในทางวิชาการ” ทำาให้เกิดการพัฒนา                 

นักวิจัยรุ่นเยาว์ จึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้ช่วยวิจัยของท่านซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขา             

กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีทักษะการทำาวิจัยที่ไม่แพ้อาจารย์อย่างเรา 

อาจารย์ณรงค์กับต้นแบบวิชา “การบริหาร”

เมื่ออาจารย์ดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจ          

จากท่านให้ร่วมทีมบริหารในตำาแหน่งผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษา ในการทำางานด้านบริหาร 

อาจารย์ณรงค์เป็นคณบดีที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากการท่ีท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยดีและมี          

ความเมตตากรุณาทั้งกับผู้ร่วมงานและนักศึกษา ท่านเป็นผู้บริหารที่ให้ “เกียรติ” แก่บุคลากร
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ของคณะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน คนขับรถ หรือ รปภ. แม้ว่าท่านจะมี

ภาพเป็นผู้บริหารใจดีแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ตามใจ กล่าวคือ ท่านยึดถือ “หน้าที่” ของการ

เป็นคณบดีขอคณะนิติศาสตร์ที่นอกจากจะต้องพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในทุกด้านแล้วจะต้อง  

รักษาความถูกต้องเป็นธรรมอีกด้วย สิ่งใดที่จะทำาแล้วจะเป็นผลเสียแก่คณะนิติศาสตร์                 

อาจารย์ณรงค์ในฐานะคณบดีคณะนิติศาสตร์ก็มีความกล้าหาญที่จะยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลง           

แก้ไขสิง่น้ัน แมว้า่ทา่นจะไดร้บัผลกระทบกต็าม ขา้พเจา้ในฐานะหนึง่ในทมีบรหิารจงึไดม้โีอกาส

เห็นความตั้งใจของอาจารย์ณรงค์ที่จะแก้ไขในสิ่งผิดและการตัดสินใจที่แน่วแน่ที่จะลงมือทำา  

ท่านจึงเป็นต้นแบบของ “การบริหารที่มีความเมตตาแต่ไม่ตามใจ” ให้แก่ข้าพเจ้า

จากท่ีกล่าวมาโดยย่อน้ี จึงกล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ จึงเป็นอาจารย์             

ผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะนิติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการสังคม 

การวิจัยและการบริหารคณะนิติศาสตร์ด้วยการเป็นต้นแบบของผู้มี “Mercy” แก่ทุกคน ผู้ให้ 

“Freedom” ในทางวิชาการ ผู้ให้ “Hope” แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ให้ “Honor” กับ                          

ผูร้ว่มงาน ผูธ้ำารง “Justice” และ ผูร้กัษาไวซ่ึ้ง “Duty” ของคณบดีคณะนติิศาสตร์อยา่งแท้จริง
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ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญกับความเป็นนานาชาติ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน

ช่วงเวลา 3 ปีของการดำารงตำาแหน่งคณบดีของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ เป็น            

ช่วงเวลาที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเผชิญมา ในปี พ.ศ. 2557 

คณะนิติศาสตร์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของหลักสูตร LL.B.) ซ่ึงเป็นหลักสูตรปริญญาตรี              

ทางกฎหมายหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของไทยท่ีมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด การเปิดหลักสูตร LL.B. ไม่เพียงเป็นก้าวย่างที่สำาคัญของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการที่สำาคัญของระบบการศึกษากฎหมายใน

ประเทศไทยในภาพรวม การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสให้

นักศึกษากลุ่มหนึ่งที่มีความพร้อมในการเรียนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ แต่ยังเป็นการเปิด

พรมแดนความรู้ทางกฎหมายรวมท้ังเปิดรับแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการศึกษากฎหมาย              

ที่สอดรับกับการศึกษากฎหมายในระดับสากล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              

ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนานาชาติ เพราะความเป็นผู้นำา             

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการสนับสนุนอย่างแข็งขันของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ตลอดช่วง

เวลาที่ท่านดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

หลังจากข้าพเจ้าสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและกลับมาประเทศไทยในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2556 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน ศาสตราจารย์ณรงค์ได้ขอให้

ข้าพเจ้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการหลักสูตร LL.B. คนแรก แม้ว่าในช่วงการเตรียมการก่อต้ัง
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หลักสูตร LL.B. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้หนึ่งที่มีความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นไปได้และความ

สำาเร็จของการจัดการเรียนการสอนกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็เชื่อมั่นว่าการที่ตนเอง

มีโอกาสคลุกคลีกับวงวิชาการกฎหมายเปรียบเทียบในต่างประเทศ ข้าพเจ้าน่าจะสามารถ               

นำาความรู้และประสบการณ์มาใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษได้               

ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สำาคัญท่ีสุดท่ีทำาให้ข้าพเจ้าตัดสินใจตอบรับเข้าทำางาน               

ในตำาแหน่งนี้ คือ การที่คณะนิติศาสตร์มีผู้นำาที่ให้ความสำาคัญกับการสร้างความเป็นนานาชาติ 

และให้การสนับสนุนการทำางานของทีมงานอย่างแข็งขัน ซ่ึงในเวลาท่ีข้าพเจ้าตัดสินใจรับ    

ตำาแหน่ง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าศาสตราจารย์ณรงค์มีคุณสมบัติเหล่านี้ และในภายหลังท่ีได้                

ร่วมงานกับท่านแล้ว ข้าพเจ้าพบว่าท่านให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุนการสร้างความเป็น

นานาชาติของคณะนิติศาสตร์มากกว่าท่ีข้าพเจ้าได้คาดคิดไว้ ข้าพเจ้ายังพบว่าศาสตราจารย์

ณรงค์ยังเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในความถูกต้อง ความสุจริต และมีความเมตตากรุณากับผู้อื่นเป็น              

อย่างยิ่ง นับว่าเป็นความโชคดีอย่างที่สุด ท่ีการทำางานในช่วงสามปีแรกของข้าพเจ้าเป็นการ

ทำางานภายใต้การนำาของท่าน

 

นักศึกษา LL.B. รุ่นแรก พ.ศ. 2557

เมื่อข้าพเจ้าเริ่มรับตำาแหน่งผู้อำานวยการหลักสูตร LL.B. ประเทศไทยมีตำาราวิชาการ

ด้านกฎหมายท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพียงเล่มเดียว คือ The Constitutional System of 

Thailand : A Contextual Analysis ซึ่งแต่งโดย Professor Andrew Harding จึงเป็นเรื่อง

ที่ไม่ได้เกินความคาดหมาย หากมีคนสงสัยหรือประหลาดใจกับการเรียนการสอนกฎหมาย           
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เป็นภาษาอังกฤษในระดับชั้นปริญญาตรี ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไร

ก็ตาม กระแสความตื่นตัวในการปรับตัวเพื่อให้กลายเป็นคณะนิติศาสตร์นานาชาติมีอยู่โดย            

ทัว่ไป ผูบ้รหิารชดุกอ่นหนา้นัน้ภายใตก้ารนำาของศาสตราจารย ์ดร.สมคดิ เลิศไพฑูรย ์อดีตคณบดี 

(พ.ศ. 2550 - 2553) และศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (พ.ศ. 2553 - 2556)         

อดีตคณบดีท่านก่อนหน้าศาสตราจารย์ณรงค์ได้เตรียมความพร้อมปูทางการเปิดหลักสูตร

นานาชาติไว้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่บุคลากรทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีความสำาคัญมากพอ ๆ กับการสร้างความพร้อมในการกายภาพ 

การที่ผู้บริหารในเวลานั้น (ศาสตราจารย์ณรงค์ และทีมผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ) และอดีต           

ผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ให้การสนับสนุนในทาง

จิตใจอย่างไม่มีข้อแม้ ทำาให้การทำางานของข้าพเจ้าและทีมผู้บริหารของหลักสูตรซึ่งประกอบ         

ไปด้วย อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ และอาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์ เป็นไปด้วยความราบรื่น 

แม้ว่าในระยะแรกการสร้างทีมบริหารหลักสูตรที่เข้มแข็งและการเตรียมความพร้อมในการ             

คัดเลือกนักศึกษารุ่นแรกยังมีความทุลักทุเลอยู่มาก แต่ด้วยความสนับสนุนอย่างแข็งขันของ

ศาสตราจารย์ณรงค์ ทีมงานของท่าน และอดีตผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ ทำาให้ข้าพเจ้า          

และทีมงานสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น 

ในการทำางานบริหารหลักสูตรนานาชาติในช่วงสามปีแรก ข้าพเจ้าและทีมงานต้อง

เผชิญกับปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ปัญหาที่น่าหนักใจที่สุด คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับ “คน” แต่ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาเรื่องใด หากเอ่ยปากขอคำาปรึกษาหรือการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ณรงค์            

ท่านจะมีคำาแนะนำา ให้กำาลังใจ และช่วยแก้ปัญหาจนลุล่วง ในหลายโอกาสท่านให้การ           

สนับสนุนการทำางานของข้าพเจ้าและช่วยข้าพเจ้าแก้ปัญหาอยู่เบื้องหลังโดยไม่จำาเป็นต้อง             

บอกให้ข้าพเจ้าทราบ แต่เมื่อข้าพเจ้าทราบโดยบังเอิญหรือทราบจากผู้อื่น ข้าพเจ้ามีความ            

ซาบซึ้งใจยิ่งนัก ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างในที่นี่เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างดียิ่งของ

ศาสตราจารย์ณรงค์ที่มีต่อการทำางานของข้าพเจ้า ในช่วงเวลาหนึ่งข้าพเจ้าต้องแก้ปัญหา             

ของอาจารย์ชาวต่างประเทศท่านหนึ่งซึ่งไม่สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แม้ว่า

ข้าพเจ้าจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี แต่ไม่ประสบความสำาเร็จและไม่เป็นที่พอใจของ             
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อาจารย์ท่านนั้น แม้ว่าท่านจะสื่อสารให้ข้าพเจ้าทราบ แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของท่านได้ ท่านจึงตัดสินใจพบศาสตราจารย์ณรงค์เพื่อระบายความไม่พอใจใน            

การทำางานของข้าพเจ้าและขอให้ท่านแก้ไขปัญหาให้ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมการประชุมในครั้งนั้น                

เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ศาสตราจารย์ณรงค์ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้อาจารย์ชาวต่างประเทศจน             

เป็นที่พอใจ แต่ท่านขอให้อาจารย์ชาวต่างประเทศไม่รบกวนการทำางานของข้าพเจ้า เม่ือ           

ขา้พเจ้าทราบเรือ่งนี ้ขา้พเจา้คาดเดาวา่ ศาสตราจารยณ์รงคอ์าจจะเรยีกใหข้า้พเจา้ชีแ้จงปญัหา

ทีเ่กดิขึ้นในไมช่้า แตจ่วบจนทกุวนันี้ ท่านกลับไม่เคยเอย่ถึงเรือ่งนี้กบัขา้พเจา้เลย นี่เป็นตัวอย่าง

หน่ึงของการสนับสนุนการทำางานที่ข้าพเจ้าได้รับจากศาสตราจารย์ณรงค์ในช่วงเวลาที่ท้าทาย

และยากลำาบากของข้าพเจ้า

การจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับชั้นปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษได้ก่อให้

ผลดีต่อการเรียนการสอนกฎหมายท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อวงการ

นิติศาสตร์ไทยในภาพรวม การเรียนการสอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษช่วยกระตุ้นให้อาจารย์

ผู้สอนต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายเปรียบเทียบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการแปรรูปกฎหมายไทย             

ให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ องค์ความรู้กฎหมายไทยถูกทำาให้อยู่

ในรูปแบบที่สามารถถูกเผยแพร่ไปในระดับสากลมากยิ่งขึ้น เช่น ตำารากฎหมายภาษาอังกฤษ 

และเอกสารประกอบการสอนเปน็ภาษาองักฤษ กจิกรรมทางวชิาการทีจั่ดขึน้โดยใชภ้าษาองักฤษ

ในการสื่อสารมีเพิ่มจำานวนมากขึ้นเป็นทวีคูณ สถาบันการศึกษาและนักวิชาการต่างชาติเข้ามา

ติดต่อกับคณะนิติศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือในทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทาง

วิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อย่างไม่ขาดสาย มีผู้เข้ามาติดต่อขอเจรจาความร่วมมือ

หรือเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์หลายคณะต่อเดือน นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนเป็น               

ภาษาอังกฤษทำาให้คณะนิติศาสตร์มีจำานวนอาจารย์ประจำาชาวต่างประเทศเพ่ิมข้ึนมาก ซ่ึง         

ย่อมเป็นประโยชน์ไม่แต่เฉพาะกับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

แต่คณาจารย์เหล่านี้ยังสามารถสอนวิชาเลือก หรือจัดอบรมให้ความรู้เป็นภาษาอังกฤษให้แก่

นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย คณาจารย์           

ประจำาชาวไทยของคณะนิติศาสตร์ก็ต้องปรับตัวกันขนานใหญ่เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง

และพฒันาการใหม ่ๆ  ของกฎหมายในสาขาทีต่นเองสนใจ นอกจากนี ้ต้องสร้างความคุน้เคยกบั
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วิธีการเรียนการสอนและการวัดผลแบบใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงการบรรยายให้นักศึกษาฟัง หรือ             

ไม่ใช่การวัดผลปลายภาคด้วย ข้อสอบ 5 ข้อ 100 คะแนน อีกต่อไป เพราะนักศึกษาใน            

หลักสูตรภาษาอังกฤษชมชอบการโต้ตอบและการวัดผลที่หลากหลาย 

 

จำานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากในสมัยศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญเป็นคณบดี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงหลักปักฐาน           

ความเป็นนานาชาติ แม้ว่าเรายังต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายอีกมาก แต่การ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสมัยที่ศาสตราจารย์ณรงค์เป็นคณบดี ได้สร้างรากฐานที่               

แข็งแกร่งเพียงพอที่ทำาให้คณะนิติศาสตร์ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อไปสู่เป้าหมายของการ

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของเอเชียในอนาคต            

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เพียงผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมไทย แต่ผลิต             

นักกฎหมายของสังคมโลก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้ต้อนรับเพียง             

แค่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษากฎหมายไทยเป็นภาษาไทย แต่พร้อมรับนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษา

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญกับความเป็นนานาชาติของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษจากท่ัวทุกมุมโลก ความเป็นนานาชาติของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่อาจจะก่อตัวขึ้นอย่างมั่นคงหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ชื่อของท่านจะถูกจดจำาควบคู่กับความเป็นนานาชาติของคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสมอและตลอดไป ในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ 60 ปี    

ขา้พเจา้กอ็าราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและขอคณุความดงีามทีท่า่นไดบ้ำาเพญ็แกค่ณะนติศิาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โปรดดลบันดาลให้ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ จงมีสุขภาพแข็งแรง

และขอให้ท่านมีความสุขสงบดังที่ท่านปรารถนา
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กลุ่มที่ 1

ทั่วไป
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หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย

 

คณิต ณ นคร1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งกับผู้เขียนว่าศาสตราจารย์ณรงค์  

ใจหาญ อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเกษียณอายุราชการใน             

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์เห็นควรท่ีจะจัดพิมพ์หนังสือวิชาการเพ่ือเป็น                

ที่ระลึกถึงชีวิตและงานของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติงานทั้งด้าน          

วิชาการและด้านบริหารให้แก่คณะนิติศาสตร์เป็นเวลาอันยาวนาน จึงขอให้ผู้เขียนร่วมเขียน 

“บทความทางวิชาการ” เพื่อจัดทำาเป็นรูปเล่มเผยแพร่ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อตอบสนองคำาขอดังกล่าวบทความเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น

ข้อความนำา 

เมื่อปี พ.ศ. 2526 ผู้เขียนได้เขียนบทความเรื่อง “ครูกฎหมาย” ลงพิมพ์ในหนังสือชื่อ 

“รพี’ 26” ซึ่งเป็นหนังสือที่คณะกรรมการจัดงาน “วัน รพี’ 26” ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวันที่ 7 สิงหาคม ที่เรียกกันว่า “วันรพี” 

ซึ่งมีการจัดกันทุกปี2

การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเรื่อง “ครูกฎหมาย” ในครั้งนั้น ก็เพราะผู้เขียนเห็นว่า

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็น “ปฐมาจารย์แห่งนักกฎหมาย” การ

กล่าวถึง “ครูกฎหมาย” กันบ้างในวันที่ระลึกถึงพระองค์ท่านก็น่าจะเป็นประโยชน์

 1 อดีตอัยการสูงสุด
 2 บทความเรื่องนี้ได้นำาลงพิมพ์หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายนำาลงพิมพ์ในหนังสือรวมบทความของผู้เขียนเอง
  ดู คณิต ณ นคร “ครูกฎหมาย” ครูกฎหมาย นักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย พิมพ์                     
ครั้งที่ 2 สำานักพิมพ์วิญญูชน ธันวาคม 2558 หน้า 21 – 26
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“ครูกฎหมาย” ก็คือ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” นั่นเอง

ในปจัจบุนัคณะนติศิาสตร ์และภาควชิานติศิาสตรข์องมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  มกีารเรยีน

การสอนวิชาที่สำาคัญสำาหรับนักกฎหมายวิชาหนึ่ง เรียกกันว่า “หลักวิชาชีพนักฎหมาย”

เกี่ยวกับวิชา “หลักวิชาชีพนักฎหมาย” นั้น ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์          

ได้กล่าวไว้เมื่อปี พ.ศ. 2531 ว่าเป็นวิชาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อประมาณ 16 ปีก่อน การปรับปรุงหลักสูตรใหม่                 

ครั้งนั้นเพราะมีความเห็นตรงกันว่าเป็นสมัยที่มีความเสื่อมโทรมในวงการกฎหมายไทย3

ดังน้ัน การผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์นั้น นอกจากจะสอนให้เป็นผู้รู้ในตัวบท          

กฎหมายแล้ว จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำานึกและอุดมคติอันดี

งามของวิชาชีพนักกฎหมายด้วย นอกจากนั้น ยังจะต้องอบรมให้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาท

และภารกิจของนักกฎหมายที่มีต่อบ้านเมืองและสังคมอีกด้วย 

ในการเรยีนการสอนวชิา “หลักวชิาชพีนกักฎหมาย” ทีค่ณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์นั้น แต่เดิมศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ เป็นผู้สอนด้วยตนเองทั้งหมด และแล้ว            

ต่อมาเมื่อท่านต้องการเพลาสอนลงบ้าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้แบ่ง         

แยกการเรียนการสอนวิชาน้ีออกไปตามลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย กล่าวคือ 

แยกเป็นหลักวิชาชีพตุลาการ หลักวิชาชีพพนักงานอัยการ และหลักวิชาชีพทนายความ4 และ  

ได้เชิญให้บุคคลในวงการประกอบวิชาชีพดังกล่าวเป็นผู้บรรยาย5

 3 วิชา “หลักวิชาชีพนักกฎหมาย” เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 เป็นวิชาในชั้นปีที่ 4 ตามหลักสูตรของ           
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรับปรุงใหม่
  ดู จิตติ ติงศภัทิย์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย พิมพ์เป็นอภินันทนาการ สำานักพิมพ์วิญญูชน มีนาคม 
2558 ใน คำานำา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2519
 4 ดู รายละเอียดใน คำานำา (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) ในหนังสือ รวมคำาบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย  
พิมพ์ครั้งที่ 9 สำานักพิมพ์วิญญูชน เมษายน 2557
 5 ในปีการศึกษา 2529 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ                
นักกฎหมายมาเป็นผู้บรรยายดังนี้
  1. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ทั่วไป ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  2. หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศภาคพื้นยุโรป ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
  3. หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ ศาสตราจารย์ธานินทร์ 
กรัยวิเชียร
  4. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ตุลาการ ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร
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สำาหรับผู้เขียนเองก็ได้รับมอบหมายให้ผู้บรรยาย “หลักวิชาชีพพนักงานอัยการ” ที่

คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สบืแทน อาจารยโ์ชต ิเศวตรนุทร ์ซึง่เคยเปน็พนกังาน

อัยการมาก่อน และผู้เขียนได้ทำาการบรรยาย “หลักวิชาชีพพนักงานอัยการ” มานานหลายปี

แล้ว และในขณะนี้ก็ยังได้รับมอบหมายให้ทำาการบรรยายอยู่

อย่างไรก็ตาม ในวงการนักกฎหมายนั้น ยังมีนักกฎหมายที่สำาคัญอีกจำาพวกหนึ่ง คือ 

“อาจารยผ์ูส้อนกฎหมาย” แตเ่รากย็งัไมเ่คยไดม้กีารกลา่วถงึเรือ่ง “หลกัวชิาชพีอาจารยผ์ูส้อน

กฎหมาย” กันเลย

ในบทความนี้ผู้เขียนจึงใคร่ขอนำาเสนอ “หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ใน

ความเห็นของผู้เขียนบ้าง

1. การกล่าวถึง “ครู” ของนักวิชาการด้านครุศาสตร์

ก่อนที่จะกล่าวถึง “หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ผู้เขียนเห็นสมควรจะได้

กล่าวถึง “ครู” ในสายตาของนักวิชาการด้านครุศาสตร์ก่อน

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า “ครูกฎหมาย” ก็คือ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ซึ่งก็คือ 

“ครู” หรือ “อาจารย์” ในทางกฎหมาย

และก่อนอื่นผู้เขียนใคร่ขอทำาความเข้าใจร่วมกันของคำาว่า “ครู” และของคำาว่า 

“อาจารย์” กันก่อน

คำาวา่ “คร”ู นัน้ พจนานกุรมราชฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใหค้วามหมายวา่ “ผูส่ั้งสอน

ศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์”6

ส่วนคำาว่า “อาจารย์” นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า                  

“ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ คำาที่ใช้เรียกนำาหน้าช่ือบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใด

ทางหนึ่ง”7

  5. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : อัยการ อาจารย์โชติ เศวตรุนทร์
   6. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ทนายความ อาจารย์สิทธิโชค ศรีเจริญ
   ดู รวมคำาบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ใน คำานำา (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 9 สำานักพิมพ์
วิญญูชน เมษายน 2557
 6 ดู พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 235
 7 ดู พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 1420

หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
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เมื่อเช่นนี้ผู้เขียนจึงใคร่ขอสรุปว่า “ครูกฎหมาย” และ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ก็

คือบุคคลคนเดียวกัน 

แต ่“อาจารยผ์ูส้อนกฎหมาย” นัน้ เปน็เร่ืองของการยกยอ่งผู้มคีวามรู้ในทางกฎหมาย

ดังที่พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ 

ดงันัน้ “อาจารยผ์ูส้อนกฎหมาย” นอกจากเปน็ “คร”ู แล้วยงัเปน็ผู้ทีไ่ด้รับการยกยอ่ง

ว่าเป็นผู้มีความรู้ในทางกฎหมายอีกด้วย

เมื่อปี พ.ศ. 2528 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการสัมมนาเรื่อง 

“จริยธรรมนักกฎหมาย” ขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2528 และได้เชิญผู้เขียนให้มี       

ส่วนร่วมในการสัมมนาด้วยผู้หนึ่ง ครั้นต่อมาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัด

สัมมนาก็ได้จัดพิมพ์รายงานการสัมมนาเรื่องดังกล่าวขึ้นไว้ด้วย8

เรือ่งทีพ่ดูถงึกนัในการสมัมนาของคณะนติิศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ดังกล่าว

มานั้น แม้ผู้จัดการสัมมนาจะเรียกว่า “จริยธรรมนักกฎหมาย” แต่แท้จริงแล้วผู้เขียนก็เห็นว่า

เป็นการสัมมนากันเรื่อง “หลักวิชาชีพนักฎหมาย” นั่นเอง

ในการสัมมนาเรื่อง “จริยธรรมนักกฎหมาย” หรือ “หลักวิชาชีพนักกฎหมาย” ใน

ครั้งนั้นได้มีนักกฎหมายชั้นผู้ใหญ่จำานวนมากเข้าร่วมการสัมมนา ที่สำาคัญก็คือ มีศาสตราจารย์

จิตติ ติงศภัทิย์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวิชา “หลักวิชาชีพพนักกฎหมาย” รวมอยู่ด้วยผู้หนึ่ง 

รายงานการสมัมนาดงักลา่วมคีวามนา่สนใจอยา่งยิง่ เพราะนอกจากเปน็การรวบรวม

คำาอภิปรายแลว้ ยงัมขีอ้เขยีนอืน่ ๆ  อกีหลายเรือ่ง และมขีอ้เขยีนเรือ่ง “อาชพีพนกังานอยัการ” 

ซึ่งเขียนโดยผู้เขียนรวมอยู่ด้วย9

เกีย่วกบัเรือ่งขอ้เขยีนในรายงานการสัมมนาดังกล่าวทีผู้่เขยีนเหน็วา่สำาคญัทีผู้่เขยีนใคร่

ขอกล่าวถึงในบทความนี้ก็คือ ข้อเขียนท่ีเขียนโดยศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์10 ซ่ึงเป็น

 8 ดู จริยธรรมนักกฎหมาย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์ เม่ือเดือนตุลาคม 2529          
จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อตุลาคม 2529
 9 บทความของผู้เขยีนเรือ่ง “อาชพีพนกังานอยัการ” ดงักลา่วนีผู้เ้ขยีนไดน้ำามาลงพมิพอ์กีครัง้ในหนงัสอื
รวมบทความของผู้เขียน
  ดู คณิต ณ นคร อาชีพพนักงานอัยการและการปฏิรูปองค์กรอัยการ สำานักพิมพ์วิญญูชน สิงหาคม 
2560 
 10 ดู จริยธรรมนักกฎหมาย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์ เม่ือเดือนตุลาคม 2529            
หน้า 123 – 128
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ศาสตราจารย์ทางครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้ชื่อว่า 

“คณะนิติศาสตร์ : จุดเริ่มของกระแสยุติธรรม” 

คำาว่า “คณะนิติศาสตร์” ในชื่อของข้อเขียนนี้ผู้เขียนเห็นว่า ผู้นิพนธ์คงหมายถึง             

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะผู้นิพนธ์เป็นศาสตราจารย์ทางครุศาสตร์                   

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ผู้เขียนเองเห็นว่าเร่ืองนี้ชอบท่ีจะหมายถึงคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวในข้อเขียนของท่านเกี่ยวกับอาจารย์

มหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

“อาจารย์มหาวิทยาลัยมิใช่เป็นเพียงผู้บรรยายหรือผู้สอน

อาจารย์มหาวิทยาลัยมิใช่ศาสตราจารย์ผู้ทรงภูมิบนหอคอยงาช้าง

อาจารย์มหาวิทยาลัยมิใช่เพชฌฆาตที่ใช้คะแนนเข่นฆ่านิสิต

อาจารย์มหาวิทยาลัยมิใช่คนงานในโรงงานผลิตปริญญาบัตร

ที่แท้ 

อาจารย์มหาวิทยาลัย คือ ครู

ผู้ประสาทความรู้แจ้ง และยกระดับวิญญาณมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญและชำานาญในวิชาชีพ

ผู้สามารถประยุกต์วิชาการให้เกิดประโยชน์

ผู้สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอันสุนทรี

ผู้นำาแนวทางของหน้าที่การงานแต่ละสาขา

ผู้เป็นแบบอย่างที่นิสิตพึงเจริญรอยตาม

ผู้จุดความคิดและปัญญาเพื่อการพัฒนา”

คำากล่าวของศาสตราจารย์ทางด้านครุศาสตร์ท่านนี้ เป็นคำากล่าวที่น่าสนใจมาก 

สำาหรับผู้เขียน

การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเรื่อง “ครูกฎหมาย” ขึ้นนั้น ก็เพราะในปีการศึกษา 

2526 ในการเรียนการสอนวิชา “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ” ในชั้น    

ปริญญาโท ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้จัดการเรียนการสอน และในจัดการเรียนการสอนของผู้เขียนนั้น ผู้เขียนได้มอบหมายให้

หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
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นิสิตทำารายงานในวิชาดังกล่าว 

ในจำานวนรายงานของนิสิตจำานวนประมาณ 80 คน มีนิสิตผู้หนึ่งได้เขียน “คำานำา”  

ในรายงานที่ส่งให้ผู้เขียนตรวจพิจารณาเพื่อให้เครดิต โดยนิสิตผู้นั้นเขียน “คำานำา” ในรายงาน

ของตนความตอนหนึ่งว่า

“... ขณะทีผู่เ้ขยีนกำาลงัทำารายงานฉบบันีไ้ดม้ปีญัหาเกีย่วกบักฎหมายรฐัธรรมนญู

เกดิขึน้ในบ้านเมอืง ครบูาอาจารยห์ลายทา่นทำาใหผู้เ้ขยีนทอ้ถอยในการศกึษา เพราะรูส้กึวา่ 

การศึกษากฎหมายที่สูงขึ้นไม่อาจทำาให้ความถูกต้องในจิตใจสูงตามไปด้วย ...”

ข้อความใน “คำานำา” ดังกล่าวนี้สะกิดใจผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการเขียน

บทความเรื่อง “ครูกฎหมาย” ผู้เขียนจึงได้กล่าวไว้ดังนี้

“ผู้เขียนนอกจากจะเป็นนักกฎหมายสายอาชีพ คือ เป็นพนักงานอัยการแล้ว ยัง

ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทำาหน้าที่ครู

กฎหมายด้วยมาหลายปีแล้ว แม้กระนั้นก็ตาม ผู้เขียนยังไม่เคยถามตัวเองมาก่อนเลยว่า            

นิสิตนักศึกษาต้องการอะไรจากครูกฎหมาย จนกระทั่งผู้เขียนได้อ่านปฐมพจน์ดังกล่าว”11

คำากล่าวของนิสิตผู้นี้เป็นคำากล่าวที่ผู้เขียนถือว่าเป็นการกล่าวถึง

“หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” 

และผู้เขียนเห็นว่าเป็นคำากล่าวที่สอดคล้องกับข้อเขียนของศาสตราจารย์สุมน 

อมรวิวัฒน์ ข้อหนึ่งที่ว่า 

“อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นครูผู้ประสาทความรู้แจ้งและยกระดับจิตวิญญาณ

มนุษย์” 

และเกี่ยวกับ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้            

กล่าวถึงภารกิจของอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายไว้ว่า 

(1) ต้องเป็นนักกฎหมายที่ดี และ 

(2) ต้องเป็นครูที่ดีด้วย12

 11 ดู คณิต ณ นคร “ครูกฎหมาย” ครูกฎหมาย นักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย พิมพ์                  
ครั้งที่ 2 สำานักพิมพ์วิญญูชน ธันวาคม 2558 หน้า 21 – 26 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้า 26
 12 ดู ต่อไปใน ข้อที่ 3 ของบทความนี้
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กรณีเกี่ยวกับคำากล่าวของนิสิตดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ทำาให้ผู้เขียนในฐานะ 

“อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ต้องเตือนตนเองตลอดมาว่า 

คงไม่มีอะไรที่เลวร้ายสำาหรับการเป็น “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” เท่ากับความ            

ไม่เคารพนับถือของนิสิตนักศึกษา

ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าท่ี “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ผู้เขียนจึงระมัดระวังตัว          

ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ผู้เขียนเป็นและเคยเป็นนักฎหมายภาคปฏิบัติ คือ เป็น

และเคยเป็นพนักงานอัยการ ดังนั้น ผู้เขียนจะสอนอย่างหนึ่งแต่ปฏิบัติตนอีกอย่างหนึ่งไม่ได้         

โดยเด็ดขาด

2. การกล่าวถึง “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ในการสัมมนาดังกล่าว 

ในรายงานการสัมมนาท่ีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำาขึ้น               

ดังกล่าวมาแล้วนั้น นอกจากข้อเขียนของศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ ที่ผู้จัดการสัมมนาได้         

นำาลงพิมพ์ในรายงานการสัมมนาแล้ว ในรายงานการสัมมนาดังกล่าวนี้ได้มีนักกฎหมายชั้น         

ผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ได้กล่าวถึงจริยธรรมของ “อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย” ไว้โดยตรง ซ่ึง             

ผู้เขียนใคร่ขอถ่ายทอดในบทความนี้ด้วย 

นักกฎหมายชั้นผู้ใหญ่ท่านนั้น คือ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร 

ศาสตราจารยธ์านนิทร ์กรยัวเิชยีร ไดก้ลา่วถงึภารกจิของ “อาจารยผ์ูส้อนกฎหมาย” 

ว่ามีอยู่ 2 ประการ คือ

(1) ต้องเป็นนักกฎหมายที่ดี และ

(2) ต้องเป็นครูที่ดีด้วย

และศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ขยายความถึงหน้าที่ทั้งสองประการ               

ดังกล่าวของ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ว่าเป็นหน้าที่ที่ซ้อนกันอยู่ และท่านได้กล่าวต่อไป          

เกี่ยวกับ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” อีกว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกประการหนึ่ง คือ ไม่มีการ

ฝึกอบรมวิชาครูให้กับอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย 

ฉะนั้น “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” จึงต้องฝึกฝนวิชาครูด้วยตนเอง 

แล้วท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้กล่าวต่อไปอีกว่า 

อาจารย์ผูส้อนกฎหมายในระดบัมหาวทิยาลยัตอ้งใหว้ชิาความรูใ้นกฎหมายอยา่ง

แท้จริงแก่นักศึกษา 

หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
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คำาวา่ “วชิาความรูใ้นกฎหมายอยา่งแทจ้รงิ” ในคำากลา่วของศาสตราจารยธ์านนิทร ์

กรัยวิเชียร นั้น ผู้เขียนเห็นว่าท่านหมายความถึง “ต้องเป็นความรู้ในทางหลักวิชาการทาง

กฎหมายอย่างแท้จริง” นั่นเอง 

และท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ยังกล่าวต่อไปอีกว่า 

ตามภารกิจข้อที่หนึ่งและภารกิจข้อที่สอง ก็คือ อาจารย์ผู้สอนกฎหมายต้องสร้าง

รากฐานในความรู้ให้นักศึกษา 

คำากล่าวของท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ดังกล่าวมาทั้งสองตอนดังกล่าว

มาขา้งตน้น้ัน ผูเ้ขยีนเหน็วา่เป็นการกลา่ววา่ “อาจารยผ์ูส้อนกฎหมาย” ตอ้งสอน “หลกัวชิาการ

ในทางกฎหมาย” ให้แก่นิสิตนักศึกษากฎหมายนั่นเอง เพราะมิฉะนั้นแล้วย่อมเป็นการสอน                

ที่ผิด 

“หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” 

และท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ยังกล่าวต่อไปอีกว่า 

“อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ยังมีภารกิจประการที่สามที่ท่านเห็นว่ามีความสำาคัญ            

ไม่ยิ่งหย่อนหรือมีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าสองข้อแรกอีกด้วย คือ 

“อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ต้องหัดให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักค้นคว้า และให้เรียน

ด้วยตนเองได้ด้วย ทุกสิ่งที่ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ต้องกระทำา คือ ต้องหัดให้นักศึกษา

เปน็นกัคดิ ไมใ่ชเ่รียนดว้ยการทอ่งจำา แตจ่ะตอ้งจงูใจใหน้กัศกึษาเปน็นกัคดิดว้ย ตอ้งฝกึความ

คิดเห็นทางกฎหมายหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า The legal mind ซึ่งคำานี้ท่านกล่าวว่า

มีผู้ทรงคุณวุฒิแปลว่า “หัวกฎหมาย”13

แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงในปัจจุบันแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่า “อาจารย์ผู้สอน

กฎหมาย” ส่วนใหญ่กระทำากันอย่างตรงกันข้ามกับที่ท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร 

กล่าวไว้ดังที่ได้กล่าวมาทั้งสิ้น กล่าวคือ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ได้แต่สอนกฎหมายให้นิสิต

นกัศกึษากฎหมายจำาตวับทและคำาพพิากษาศาลฎกีาเทา่นัน้ ทัง้ ๆ  ทีป่ระเทศไทยเราเปน็ประเทศ

ใน “ระบบซวิลิลอว”์ และใน “ระบบซวิลิลอว”์ นัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการดำาเนนิคดีอาญา

เจ้าพนักงานไม่ต้องผูกมัดโดยคำาพิพากษาของศาลฎีกาแต่ประการใดเลย14 

 13 ดู จริยธรรมนักกฎหมาย พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์ เม่ือเดือนตุลาคม 2529             
หน้า 29
 14 ดู คณิต ณ นคร “คำาพิพากษาศาลฎีกาผูกมัดเจ้าพนักงานในการดำาเนินคดีอาญาเพียงใด” วารสาร
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เมือ่ “อาจารยผ์ูส้อนกฎหมาย” กระทำากนัในการเรยีนการสอนในลกัษณะดงัทีผู่เ้ขยีน

กล่าวมา กรณีจึงไม่แปลกเลยที่ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ เคยวิจารณ์นักกฎหมายว่า

“ผมมีประเด็นจะวิจารณ์อยู่อย่างเดียว แล้วก็ใช้คำาเดียวด้วยซำ้าไป ผมว่านัก

กฎหมาย แคบ.......”

และ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า 

การศกึษาไทยผลติชา่ง ชา่งประเภทตา่ง ๆ  นกักฎหมายกเ็ปน็ ชา่งกฎหมายเทา่นัน้ 

เราไม่สนใจความรู้ความเข้าใจในวิชาจริง ๆ

คำากล่าวของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ดังกล่าวมานั้น แน่นอนต้องเชื่อมโยง

ไปถึง “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ด้วย

สำาหรับผู้เขียนเองนั้น ผู้เขียนก็ได้เคยกล่าวไว้ใน “คำานำา” ของตำารา “กฎหมาย              

วิธีพิจารณาความอาญา” ท่ีผู้เขียนได้นิพนธ์ขึ้นในการพิมพ์ครั้งแรก โดยผู้เขียนได้กล่าวไว้              

เป็นทำานองเดียวกับศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวคือ ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิใช่หลักปฏิบัติ (rule) แต่เป็นกฎหมาย (law) 

การที่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ในหลายเรื่องไม่ตรงกับทางปฏิบัติจึงเป็นธรรมดา เพราะหลัก

กฎหมายของประเทศประมวลกฎหมายเป็นเช่นนั้น และหลักกฎหมายบางอย่างเป็นสากล 

สิ่งสำาคัญก็คือนักกฎหมายจะต้องเป็น “วิศวกร” มิใช่ “ช่างฝีมือ”15

คำากล่าวของผู้เขียนดังกล่าวมานั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าสอดคล้องกับข้อวิพากษ์                

นักกฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ ์ทีเดียว

และคำากล่าวของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และคำากล่าวของผู้เขียนดังกล่าว

นั้น ผู้เขียนก็เห็นว่าเป็นเรื่อง 

“หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” 

และในส่วนตัวของผู้เขียนเอง ผู้เขียนยังได้เคยกล่าวไว้อีกว่า

นิติศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2531 หน้า 114 – 119; หรือ คณิต ณ นคร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา             
ความอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ พิมพ์ครั้งที่ 3 สำานักพิมพ์วิญญูชน มกราคม 2560 ผนวก 5 หน้า 
323 – 329
 15 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พิมพ์ครั้งที่ 1 เจริญวิทย์การพิมพ์ พฤศจิกายน 
2528 ใน คำานำา

หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
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เมือ่เชน่นีจึ้งชอบทีส่ถาบนัการศกึษากฎหมาย ทัง้ในทางวชิาการและในทางวชิาชพี

จักต้องตระหนักให้มาก เพราะนักกฎหมายก็เป็นผลิตผลของสถาบันการศึกษากฎหมาย           

ซึ่งหากสถาบันการศึกษากฎหมายยังศึกษากฎหมายวิธีสบัญญัติตามแนวทางปฏิบัติของ

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวคำาพิพากษาของศาลฎีกา             

โดยไม่แยกแยะแล้ว ก็ย่อมจะตกเป็นลูกหนี้ชั้นต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้16

ซึง่การกระทำาของ “อาจารยผ์ูส้อนกฎหมาย” ท่ีเปน็แต่เพียงทำาใหน้กัศกึษาเปน็เพียง 

“ช่างฝีมือ” ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวมานั้น หรือเป็น “ช่างกฎหมาย” ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ 

เอียวศรีวงศ์ กล่าวนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการกระทำาที่ขัดต่อ “หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอน

กฎหมาย” ทีเดียว

ในประเทศไทยเรามีการกล่าวถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา             

กันว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายมีภารกิจ 4 ประการ คือ การเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการสังคม และการทำานุบำารุงศิลปและวัฒนธรรม

เมื่อเช่นนี้ คำาถามของผู้เขียนต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาก็คือ แล้วในทาง

กฎหมายเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจใน “การบริการสังคม” มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาและ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ทำาได้แค่ไหนเพียงใด หรือว่าภารกิจทั้ง 4 

ประการเป็นเพียง “คำาขวัญ” ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท้ังหลาย และเป็น 

“คำาขวัญ” ของ “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ทั้งหลายเท่านั้นหรือ 

3. การเป็นอาจารย์ผู้สอนกฎหมายของผู้เขียน

เมื่อผู้เขียนสำาเร็จการศึกษาเพิ่มเติมจากต่างประเทศและกลับจากต่างประเทศใหม่ ๆ 

คือ เมื่อปีการศึกษา 2520 ผู้เขียนก็ได้รับเกียรติจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ให้เป็น “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ในทันที 

โดยในชั้นแรกผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ทำาการเรียนการสอนวิชา “กฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญาเปรยีบเทยีบ” และวชิา “สมัมนากฎหมายอาญา” ในชัน้ปรญิญาโทกอ่น 

 16 ดู รายละเอยีดทัง้หมดใน บคุคลหลายหลากวภิาคนกักฎหมาย หนงัสอืงานวชิาการรำาลกึศาสตราจารย์
จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 11 จัดพิมพ์โดยกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วนัเสารท์ี ่25 มนีาคม 2549 หนา้ 11; หรอืด ูคณติ ณ นคร ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา : หลกักฎหมาย
และพื้นฐานการเข้าใจ พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม 2560 หน้า 393
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ครัน้ตอ่มาในปีการศกึษา 2521 ผูเ้ขียนกไ็ดร้บัมอบหมายใหท้ำาการเรยีนการสอนวชิา “กฎหมาย

อาญาภาคความผิด” ในชั้นปริญญาตรีด้วย 

และแล้วต่อมาในปีการศึกษา 2524 ผู้เขียนก็ได้รับเกียรติจากคณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็น “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” โดยเป็นผู้ทำาการเรียนการสอน

กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นปริญญาโท 

และแล้วต่อมาในปีการศึกษา 2528 ผู้เขียนก็ได้รับเกียรติจากสำานักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย

แน่นอนในการเรียนการสอนกฎหมายของผู้เขียนไม่ว่าในสถาบันการศึกษาใด ย่อม               

มคีวามแตกตา่งจากการเรยีนการสอนของ “อาจารยผ์ูส้อนกฎหมาย” หรอื “อาจารยผ์ูบ้รรยาย

กฎหมาย” อื่นหลายท่านหรือจำานวนหนึ่ง 

ในการเรียนการสอนของผู้เขียนนั้น ผู้เขียนได้กล่าวกับนักศึกษาเสมอว่า 

ผู้เขียนกับนักศึกษามีความเหมือนกันทุกอย่าง เราแตกต่างกันเพียงสองข้อ คือ               

ผู้เขียนเรียนกฎหมายมาก่อน และผู้เขียนไม่ต้องทำาข้อสอบ แต่ท่านทั้งหลายยังต้องมีการ          

สอบวัดความรู้

คำาพดูดงักลา่วน้ีผูเ้ขียนกย็งัใช้อยูจ่นทกุวนันี ้เพราะในการเรยีนการสอนของผูเ้ขยีนนัน้ 

ผู้เขียนไม่เคยมี “ธงคำาตอบ” เกี่ยวกับข้อสอบวิชาใด ๆ ทั้งสิ้น 

และหากมคีวามจำาเปน็ตอ้งมกีารกำาหนด “ธงคำาตอบ” โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการออก

ข้อสอบของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้เขียนก็ไม่คาดหวังว่าจะต้อง         

เปน็ไปตามความเห็นของผูเ้ขียนในการประชมุวาง “ธงคำาตอบ” ของสำานกัอบรมศกึษากฎหมาย

แหง่เนตบิณัฑติยสภา และในการตรวจขอ้สอบด้วยตนเองของผู้เขยีนนัน้ ผู้เขยีนกไ็มไ่ด้ยดึมัน่ใน 

“ธงคำาตอบ” ในการให้คะแนน

ในการเรียนการสอนของผู้เขียนนั้น อาจมีคำาถามได้ว่าผู้เขียนได้กระทำาตามภารกิจ           

ทั้งสามประการตามที่ท่านศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้กล่าวไว้หรือไม่ คำาตอบก็คือ 

แน่นอนผู้เขียนได้กระทำามาตลอด และกระทำาก่อนที่จะอ่านพบหรือสัมผัสกับความเห็นของ

ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เสียอีก

หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย



| 60 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

4. การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                

ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย” ขึ้นเป็นแห่งแรกและเป็นครั้งแรก 

การกระทำาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็น

จุดเริ่มของการพัฒนา “หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” หรือเป็นจุดเสริมสร้าง “หลัก

วิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ทีเดียว

คำาถามของผู้เขียนก็คือ แล้วสถาบันการศึกษากฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน               

การศึกษากฎหมายในทางวิชาการ และสถาบันการศึกษากฎหมายในทางวิชาชีพอันได้แก่              

สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ไม่คิดจะทำาอะไรอย่างคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันบ้างหรือ

ในการสัมมนาในวันดังกล่าวผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน

การสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยได้รับมอบหมายให้กล่าวถึงเฉพาะ “การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย

อาญา” และผู้เขียนได้กล่าวในวันนั้นว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยในมุมมองของผู้เขียน คือ 

“ผู้ที่แต่งงานกับวิชาการโดยไม่หย่า” 

ซึ่งคำากล่าวนี้ผู้เขียนหมายถึง “อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” เป็นสำาคัญ 

และผู้เขียนได้มีข้อเสนอส่งท้ายในการอภิปรายดังกล่าว ดังนี้

(1) การออกข้อสอบต้องไม่กระทำาโดยมีธงคำาตอบอย่างเด็ดขาด

(2) วิชา “กฎหมายลักษณะพยาน” หรือ “กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน” ที่มี

การเรยีนการสอนกนัตลอดมาน้ัน น่าจะไดท้บทวนกนัหรอืไมอ่ยา่งไร เพราะพืน้ฐานของคดอีาญา

กับคดีแพ่งนั้นต่างกัน กล่าวคือ คดีอาญาเป็นเรื่องของ “หลักการตรวจสอบ” (Examination 

Principle) ส่วนคดีแพ่งเป็นเรื่องของ “หลักความตกลง” (Negotiation Principle) แต่วิชานี้

ในบ้านเรากลับมีการเรียนการสอนปนเปกันไป พยานหลักฐานเป็นเคร่ืองมือในการดำาเนินคดี           

ก็เม่ือคดีอาญากับคดีแพ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ต่างกันดังกล่าวแล้ว การเรียนการสอนพยาน             

หลักฐานที่กระทำาอย่างปนเปกันไปจะถูกต้องหรือ 

และที่สำาคัญผู้เขียนได้กล่าวอีกว่า 

(3) เราน่าจะดูหนังสือคำาสอนของ แอล ดูปลาตร์ และวิจิตร ลุลิตานนท์ ที่ชื่อว่า 

“กฎหมายลกัษณะพยานและจติตวทิยา” เป็นตัวอยา่งท่ีจะนำามาประกอบในการเรียนการสอน

หรือการเขียนตำาราวิชา “กฎหมายพยานหลักฐาน” กันหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้าง
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ความเข้าใจเรื่อง “ศาลพิจารณา” (Trial Court) เพื่อจะได้เป็นการปฏิรูปการดำาเนินคดี โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิรูปการดำาเนินคดีในศาลสูงของเราท่ีกระทำากันอยู่ในปัญหา                  

ข้อเท็จจริงที่ปราศจากศาสตร์ใด ๆ ในการที่จะอธิบายกันได้ 

กล่าวคือ ตามที่เรากระทำากันอยู่ก็คือ เมื่อมีการนำาคดีข้ึนมาสู่ศาลสูงในปัญหา                        

ข้อเท็จจริง ไม่ว่าศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาของเราก็กระทำากันโดย           

การอ่านสำานวนของศาลชั้นต้น แล้วเชื่อเหมือนหรือเชื่อต่างโดยไม่มีการฟังพยานหลักฐานกัน

ใหม่แต่อย่างใด ดังตัวอย่าง เช่น คดีของนายเจริญ วัดอักษร ที่ผู้เขียนได้นำาเนื้อหาของเรื่องมา

ออกเปน็ขอ้สอบชัน้เนตบัิณฑิตของสำานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา ซ่ึงเกีย่วกบั

ข้อสอบที่ผู้เขียนได้นำาเอาเนื้อหาของเรื่องคดีนายเจริญ วัดอักษร มาออกเป็นข้อสอบดังกล่าว       

มานั้น อาจหาอ่านได้ในหนังสือของผู้เขียน17

เมื่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงความกล้าหาญโดยจัดให้มี             

การสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย” กันแล้วเช่นนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ก็ชอบที่จะแสดงความกล้าหาญต่อไปอีก 

ในเบื้องต้นนี้ผู้เขียนใคร่ขอเสนอแนะว่า อย่างน้อย ต้องผลักดันให้มีปฏิรูปการดำาเนิน

คดีของศาลชั้นต้น กล่าวคือ ควรจะผลักดันให้มีการปฏิรูปเกี่ยวกับ “องค์คณะผู้พิพากษา” ใน

การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลช้ันต้นให้มีจำานวนมากกว่าที่เป็นอยู่และให้มีจำานวนเป็นเลขคี่ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ปัญหาข้อเท็จจริงได้ยุติท่ีศาลชั้นต้น และเพื่อให้ศาลสูงสุดได้วินิจฉัยเฉพาะปัญหา 

ขอ้กฎหมายเท่านัน้ หรอืใหศ้าลสงูสดุเป็น “ศาลทบทวนข้อกฎหมาย” (Review Court) เทา่นัน้ 

เพราะการที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติเป็นทางออกไว้ในมาตรา 184 ว่า

“ถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็นสองฝ่ายหรือเกินกว่าสองฝ่ายข้ึนไป จะ          

หาเสียงข้างมากมิได้ ให้ผู้พิพากษาที่มีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำาเลยมากยอมเห็นด้วย                        

ผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำาเลยน้อยกว่า” 

บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมานี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่ได้บัญญัติขึ้น          

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เท่านั้น ทั้งนี้ เพราะในขณะนั้นในบ้านเรายังขาดแคลนผู้สำาเร็จการศึกษากฎหมายกันอยู่อย่าง

 17 ด ูคณติ ณ นคร อาชพีพนกังานอยัการและการปฏริปูองคก์รอยัการ พมิพค์รัง้แรก สำานกัพมิพว์ญิญชูน 
สิงหาคม 2560 หน้า 36 – 37

หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
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มากทีเดียว ดังจะเห็นได้จากกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรมที่เกิดขึ้นขณะเดียวกับ   

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาล

ยุติธรรม พุทธศักราช 2477 และบทบัญญัติของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23 ที่ได้

บัญญัติว่า

“มาตรา 23 ศาลชั้นต้นนอกจากศาลแขวงต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองนาย              

จึ่งเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง

เม่ือผู้พิพากษาไม่สามารถจะนั่งพิจารณาความให้ครบองค์คณะได้ ให้ผู้พิพากษา

ทีน่ั่งพจิารณาคดนีัน้มอีำานาจเชญิบคุคลทีม่ลีกัษณะดัง่จะกลา่วตอ่ไปนีเ้ปน็สำารองผูพ้พิากษา

เพื่อให้ครบองค์คณะ

(1) มีคุณสมบัติอนุโลมตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พุทธศักราช 2476 แต่ต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

(2) เป็นข้าราชการประจำาการ หรือนอกประจำาการต้ังแต่ประจำาแผนกข้ึนไป           

หรือผู้ท่ีเป็นเนติบัณฑิตสยาม หรือได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร หรือปริญญาใน 

ทางกฎหมายในต่างประเทศ

เมื่อได้เชิญให้ผู้ใดมาเป็นสำารองผู้พิพากษาให้ช่วยพิจารณาคดีดังกล่าวมาข้างบน

แล้ว ให้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบทันที

ถ้าได้มีการร้องคัดค้านผู้ที่เชิญมาเป็นสำารองผู้พิพากษา ให้ผู้พิพากษาที่พิจารณา

คดีเชิญบุคคลอื่นมาเป็นสำารองผู้พิพากษาแทนต่อไป การใดที่ศาลได้จัดทำาไปก่อนมีการ

คัดค้านเป็นอันสมบูรณ์”

และการท่ีในอดีตมีทนายความชั้นสอง และได้มีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ธุรการ         

ของศาลก็ด ีเจา้หนา้ทีธ่รุกการของสำานกังานอยัการกด็ ีมสีทิธสิอบเปน็ทนายความชัน้สองไดน้ัน้ 

ก็แสดงถึงความขาดแคลนผู้สำาเร็จการศึกษากฎหมายเช่นเดียวกัน เพราะในท้องที่จังหวัดเล็ก ๆ 

ส่วนมากจะไม่มีผู้สำาเร็จการศึกษากฎหมายไปประกอบวิชาชีพเป็นทนายความ และในคดีที่          

ศาลต้องตั้งทนายความให้จำาเลยเนื่องจากความร้ายแรงของความผิดที่จำาเลยถูกฟ้อง18 กรณีก็  

จะมีความขาดแคลนบุคคลที่จะเป็นทนายความให้จำาเลยตามกฎหมาย19

 18 ดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 ซึ่งมีหลักทำานองเดียวกับกฎหมายเก่า
 19 ดู รายละเอียดใน พระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช 2457
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โปรดสังเกตว่า คำาในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมอันเป็นกฎหมายเก่านี้ใช้คำาว่า “นั่ง

พิจารณาความ” ซึ่งหมายถึงการนั่งรับฟังและรับทราบข้อเท็จจริงกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ หาใช่

เพียงการมีผู้พิพากษาครบจำานวนและการลงชื่อกันให้ครบจำานวนในคำาพิพากษาคนตามที่              

กระทำากันไม่ เหตุนี้หลวงจำารูญเนติศาสตร์ จึงได้เคยกล่าวว่าทางปฏิบัติของเราเป็นการกระทำา

ที่ผิดกฎหมายกันมาตลอด20 แม้ต่อมาเราจะได้มีกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมกัน

ใหม่ และด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 236                   

ต้องบัญญัติอันเป็นการวางหลักการไว้ว่า

“มาตรา 236 การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการครบ           

องค์คณะ และผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิได้นั่งพิจารณาคดีใด จะทำาคำาพิพากษาหรือ             

คำาวินิจฉัยคดีนั้นมิได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้            

ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ได้กระทำากันอย่างถูกต้องตามหลักการดังกล่าวนี้หรือไม่

ผู้เขียนเป็นอัยการสูงสุดคนเดียวและคนแรกในขณะนี้ที่ได้ถูกสำานักงานอัยการสูงสุด

ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจำานวนหนึ่งล้านบาทเศษ21 ในวันแรกของการพิจารณาคดี  

ที่ผู้เขียนตกเป็นจำาเลย ปรากฏว่าบัลลังก์ศาลที่มีการนั่งพิจารณาคดีเป็นบัลลังก์ศาลที่กว้าง         

ใหญ่ตามสมควร และได้มีการเปิดการพิจารณาคดี 2 เรื่องในบัลลังก์ศาลเดียวกันและพร้อมกัน 

แต่ปรากฏว่ามีผู้พิพากษานั่งพิจารณาคดีกัน 3 คน เป็นทำานองว่าผู้พิพากษาคนท่ีนั่งตรงกลาง

ทำางานสองหน้าที่ ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540             

ประกาศใช้บังคับแล้ว

ในสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ีในคดีอาญาเร่ืองหนึง่ของศาลแหง่เมอืง Frankfurt am 

Main ในระหว่างการนั่งพิจารณาคดี ปรากฏว่ามีผู้พิพากษาหญิงคนหนึ่งที่นั่งเป็นองค์คณะ

พิจารณาคดีได้ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะนั่งพิจารณาคดี กรณีจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในข้อ

 20 ดู ศาสตราจารย์หลวงจำารูญเนติศาสตร์ “แนวความคิดในการปรับปรุงราชการศาลยุติธรรม” 
  ดู คณิต ณ นคร กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของคณิต ณ นคร พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2556 
   อน่ึง บทความหรือข้อเขียนน้ี ผู้เขียนได้ขออนุญาตทายาทของศาสตราจารย์หลวงจำารูญเนติศาสตร์           
นำามาลงพิมพ์ใน วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 6 มกราคม – มิถุนายน 2559
 21 ดู รายละเอียดของเรื่องใน คณิต ณ นคร เมื่ออดีตอัยการสูงสุดชนะคดี (พิมพ์คู่กับ เมื่ออดีตอัยการ 
สูงสุดแพ้คคี) สำานักพิมพ์วิญญูชน พฤศจิกายน 2555 

หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
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กฎหมายที่ถูกนำาขึ้นสู่ศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และศาลสูงสุดแห่งสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้สั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาของคดีดังกล่าวมานั้น22

บทสรุป

การท่ีนักกฎหมายของเราถูกวิพากยว์า่ “แคบ” หรอื “เปน็ชา่งกฎหมาย” ดงัทีผู่เ้ขยีน

ได้กล่าวมาข้างต้นและทำาให้ผู้เขียนต้องกล่าวว่า

“เมือ่เชน่นีจึ้งชอบทีส่ถาบนัการศกึษาทัง้ในทางวชิาการและในทางวชิาชีพจกัต้อง

ตระหนักให้มาก เพราะนักกฎหมายก็เป็นผลิตผลของสถาบันการศึกษากฎหมาย ซึ่งหาก

สถาบันการศึกษากฎหมายยังศึกษาวิธีสบัญญัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานใน

กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวคำาพิพากษาของศาลฎีกาโดยไม่แยกแยะ

แล้ว ก็ย่อมจะตกเป็นลูกหนี้ชั้นต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เขียนจึงใคร่ขอสรุปว่า

การส่งเสริมและสนับสนุน “หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย” ย่อมเป็น             

ภารกิจของคณะนิติศาสตร์ทั้งหลาย และมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่จะต้องทำาตนให้หลุดพ้น  

จากการเป็น “ลูกหนี้ชั้นต้น” ในความไม่ถูกต้องกับหลักกฎหมาย

“การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย” จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่คณะนิติศาสตร์              

ทั้งหลาย และมหาวิทยาลัยทั้งหลายต้องทำา และต้องทำาอย่างต่อเน่ืองกันไป เพราะ

มหาวิทยาลัยและอาจารย์ทั้งหลายมีความเป็นกลางที่สุด หากมหาวิทยาลัยและอาจารย์            

ไม่ทำาแล้วจะให้ใครทำา ??

 22 ดู วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558 หน้า 171
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“ความไว้วางใจ (trust)”
ในฐานะตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลΨ

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล*

ความไว้วางใจ (trust) เป็นสิ่งที่มีราคาแพงเสมอ ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ เราต่างจ่าย

เพื่อซื้อความน่าเชื่อถือตลอดเวลา ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะสังคม เราซื้ออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ผลิตแบรนด์ดังเพราะเรามั่นใจได้ว่าเจ้าของร้านจะไม่หายตัวหรือติดต่อ               

ไม่ได้ยามมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นกับอุปกรณ์นั้นหรือเมื่อเราพบว่ามีส่วนชำารุดเสียหาย เรา  

จ่ายมากกว่าเพื่อซื้อบริการส่งของด่วนพิเศษเพราะเราไม่มั่นใจว่าการจัดการตามปกติของ

ไปรษณีย์จะทันใจและปลอดภัยพอสำาหรับงานของเรา เราเลือกพักโรงแรมมีชื่อมากกว่าเกสต์

เฮ้าส์ไร้ช่ือเพราะเราคิดว่าโรงแรมจะให้ความปลอดภัยระหว่างพักในเมืองแปลกหน้าได้ดีกว่า        

เราจ่ายภาษีเพราะเชื่อว่าภาษีของเราถูกใช้ไปสำาหรับระบบออกทะเบียนพิเศษสำาหรับรถแท็กซ่ี

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้โดยสารจะมีความปลอดภัย

ทว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายประเภทที่ช่วยลดต้นทุนของความไว้วางใจที่เราเคย           

จ่ายด้วยราคาแสนแพงเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่นระบบการติดตามแบบเรียลไทม์ผนวกกับระบบ

ประเมินการบริการแบบสองทางท้ังจากฝั่งผู้ใช้และผู้ให้บริการ (two way reveiw system) 

ช่วยให้เราไว้ใจคนขับรถแปลกหน้าได้ในราคาที่ถูกลงมาก เห็นได้ชัดว่าระบบเช่นนี้ถูกและมี

ประสทิธภิาพมากกวา่ระบบแท็กซีท่ี่ไดร้บัการรบัรองจากรฐับาล ซ่ึงทำาใหเ้ปน็ปญัหาสำาหรบักลุม่

แท็กซี่ที่ถูกเทคโนโลยีใหม่เช่นนี้ “ป่วน (disrupt)” ตลาด จนไม่สามารถปรับตัวได้และนำาไปสู่

ความขัดแย้งในหลายประเทศแล้ว นอกจากนี้ เรายังสามารถพักในห้องของคนแปลกหน้าใน              

ต่างประเทศด้วยความรู้สึกที่แทบไม่ต่างจากการพักในบ้านของเพื่อน (และในหลายกรณี เราก็

 Ψ บทความเดียวกันในภาษาอังกฤษตีพิมพ์ในนิตยสาร T-AB Magazine Vol.4 2017 หน้า 24-25 ชื่อ
บทความ “Trust as a Currency in the Digital Economy”
 * อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กลายเป็นเพื่อนกับคนแปลกหน้านั้นด้วยจริง ๆ) หลายครั้งเรามีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ของ              

เครือข่ายที่ถูกเรียกว่า “เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy)” โดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อย 

ไม่ใช่เพราะว่าเครือข่ายนั้นได้รับการรับรองโดยรัฐบาลหรือองค์กรอื่นที่น่าเชื่อถือ แต่เพราะว่า

เราเชื่อในระบบของแอพพลิเคชั่นมือถือและระบบรีวิวของเครือข่าย

ในอดตีเราไปบารร์า้นโปรดหรอืเลอืกฟงัสถานวีทิยบุางคลืน่เพราะเราเชือ่ถอืในรสนยิม

ของเจา้ของบารห์รอื ดเีจ แตวั่นน้ีเราสามารถเชือ่ถอืความสามารถของเครือ่งจกัรในการพยากรณ์

รสนิยมของเราหรือแม้แต่บอกว่าเรา “น่าจะ”  ชอบดนตรีแบบไหนโดยวิเคราะห์แนวโน้มจาก

ข้อมูลพฤติกรรมการฟังเพลงของเรา ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความสามารถมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ประกอบกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data ทำาให้ระบบสามารถแนะนำารสนิยม

การบริโภคของเราได้แบบเฉพาะเจาะจงสำาหรับแต่ละปัจเจกบุคคล โดยไม่ต้องหว่านแหเป็น             

กลุ่มประชากรกว้าง ๆ เช่น วัยรุ่น หรือคนทำางานออฟฟิศอีกต่อไป และบางครั้งเราเองก็ไม่รู้             

เสียด้วยซำ้าว่าเรามีรสนิยมแบบนั้นจนกว่าเราจะได้ทดลองบริโภคสินค้าและบริการที่ระบบ 

แนะนำาให้ และ “ค้นพบ (discover)” ความชอบของตัวเราเองใหม่อีกครั้ง ประสบการณ์         

เฉพาะตัวแบบนี้เกิดขึ้นได้กับหลากหลายบริการต้ังแต่การชอปปิ้งออนไลน์ การฟังเพลงแบบ            

สตรีมมิ่ง ไปจนถึงแอพพลิเคชั่นหาคู่ประเภทจริงจัง

อยา่งไรกด็ ีกอ่นท่ีเราจะมุง่หนา้ไปสูโ่ลกดิจทิลั เราควรจะหยดุและคดิเกีย่วกบั “ความ

ไว้วางใจ (trust)” สักนิด เวลาเราไว้วางใจใครหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง เราหมายถึงอะไรกันแน่? 

คุณสมบัติใดในสินค้าบริการที่ทำาให้เราสามารถบริโภคมันได้อย่างวางใจ

1. ความปลอดภัยและความมั่นคง

เราไว้วางใจสินค้าและบริการเพราะมันปลอดภัย หรืออย่างน้อยก็ดูเหมือนว่าจะ

ปลอดภัย เราซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังราคาแพงเพราะเราต้องการแน่ใจว่ามันจะไม่ระเบิด

ระหว่างที่เราใช้งาน เรายังซื้อประกันด้วยเพื่อป้องกันในกรณีที่มันจะระเบิดขึ้นมาจริง ๆ ความ

ปลอดภัยหรือความมั่นคงคือเหตุผลพื้นฐานที่สุดของความไว้วางใจ ในหลาย ๆ กรณี เราไม่มี

ข้อมูลมากพอที่จะไว้วางใจผู้ให้บริการ ดังนั้น เราจึงต้องพึ่งพาระบบใบอนุญาตที่รัฐบาลกลาง

ดูแลให้เรา ตัวอย่างเช่นระบบใบอนุญาตพิเศษสำาหรับรถแท็กซี่ที่เรียกร้องให้รถแท็กซี่ต้องได้รับ

การตรวจเช็ครถเป็นระยะ รวมไปถึงระบบกฎเกณฑ์ที่กำาหนดให้โรงแรมจะต้องมีทางออกหนีไฟ

ตามมาตรฐานท่ีสูงกว่าบ้านเรือนท่ัวไป แต่เราต่างก็ได้เห็นแล้วจากตัวอย่างของแอพพลิเคชั่น
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เรียกรถ (ride hailing applications) ว่าเทคโนโลยีและข้อมูลที่โปร่งใสนั้นทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพกว่ากฎเกณฑ์ของรัฐบาล

2. ความแน่นอนและความเป็นของแท้

เราใหค้วามไวว้างใจเพราะเราเชือ่ถอืในความแนน่อนและความเปน็ของแทข้องสนิคา้

และบรกิารนัน้ ๆ  ดว้ย เราอยากแนใ่จวา่เงนิของเราจะถกูโอนไปหาคนปลายทางทีถ่กูต้องในเวลา

ที่เราต้องการ สำาหรับคุณสมบัตินี้ เทคโนโลยีบลอกเชน (blockchain) หรือระบบรายการเดิน

บัญชีแบบกระจายตัว (distributed ledger) จะช่วยทำาให้เราสามารถการันตีความแน่นอนได้

เกือบ 100% ไม่เฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องการการประเมินความเป็นของแท้โดย มืออาชีพเช่น 

ธุรกิจการค้าเพชร หรืออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ปัจจุบันยังมีความพยายามจะใช้เทคโนโลยี

ลอกเชนในอตุสาหกรรมอาหารเพือ่ประกนัความปลอดภยัของอาหารและความมัน่คงทางอาหาร

ของทัง้ระบบสายพานการผลติ เราอาจไมจ่ำาเปน็ตอ้งฝากความเชือ่ถอืไวใ้นรฐับาลกลางหรอืบรษิทั

ที่มีชื่อเสียงอีกต่อไป เราอาจเชื่อใจในระบบแทน ระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นระบบของ

เอกชน กระจายอำานาจ โปร่งใสอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นระบบท่ีปลอดภัย 

มั่นคง และไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้โดยไม่จำาเป็น

3. เทคโนโลยีและความไว้วางใจ

การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูบวกกบัการบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่ง

มีประสิทธิภาพได้เปลี่ยนแนวทางการบริโภคและไลฟ์สไตล์ของเราไปโดยสิ้นเชิง รวมถึงวิธีที่          

เราเขา้ใจเกีย่วกบั “ความไวว้างใจดว้ย” เทคโนโลยเีหลา่นีม้หีนา้ทีท่ีส่ำาคญัมากอยูส่องประการ

ด้วยกัน

ประการแรก เทคโนโลยีเหล่านี้จับคู่ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานอย่างเฉพาะเจาะจง

มากทีส่ดุ เราไมต่อ้งคาดเดาอตัราการบรโิภคไปลว่งหนา้และเตรยีมพืน้ทีม่หาศาลสำาหรบัจดัเกบ็

สินค้าอาหารสดที่อาจขายไม่ออกอีกต่อไป ลูกค้าสามารถสั่งได้ล่วงหน้า และผู้ขายก็ทราบก่อน

ว่าควรจะต้องเตรียมอะไรให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และยังสร้างขยะน้อยลงด้วย 

ในความเป็นจริงบางครั้งไม่ใช่ลูกค้าเสียด้วยซำ้าที่เป็นคนสั่ง อาจเป็นตู้เย็นอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ        

อยู่กับเว็บไซต์ของผู้ขายอาหารสดโดยตรงผ่านระบบ internet of things (IOTs) 

“ความไว้วางใจ (TRUST)” ในฐานะตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
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ประการที่สอง เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยสร้าง “ความไว้วางใจ (trust)” ให้เกิดขึ้นได้

ระหว่างคนแปลกหน้า ในอดีตเราไว้วางใจเฉพาะคนหรือองค์กรที่เรารู้จักดี การไว้วางใจคนนั้น

มักไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จำานวนคนที่เราไว้วางใจได้ก็มักจะจำากัดมาก ในทางกลับกันการไว้ใจองค์กร

อาจทำาได้กว้างขวางกว่าแต่ก็มักเกิดค่าใช้จ่ายราคาแพง ทว่าในปัจจุบันเราสามารถไว้วางใจ           

ระบบแทนการไว้วางใจคนหรือเครื่องหมายการค้า เราไม่จำาเป็นต้องรู้จักคนขับ Uber เพราะ         

เรารู้ว่าระบบแอพพลิเคชั่นนั้นไว้ใจได้ ซึ่งทำาให้ราคาของความไว้วางใจถูกลงและมีประสิทธิผล

มากกว่ากฎเกณฑ์ระดับชาติเกี่ยวกับการจราจรอย่างระบบมิเตอร์เสียด้วยซำ้า สุดท้าย คนกลาง

ที่เคยได้รับประโยชน์จากระบบเก่าที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกหรือผู้ผลิต

มิเตอร์สำาหรับแท็กซี่ ก็จะค่อย ๆ ถูกตัดออกไปจากธุรกรรมในโลกดิจิทัลหากไม่ปรับตัว

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีหลา่นีเ้พือ่สรา้งความไวว้างใจนัน้สามารถเกดิขึน้ไดใ้นบรบิท

การทำางานของรัฐบาลและการบังคับใช้กฎหมายเช่นกัน ปัจจุบันศาลไทยได้ทดลองใช้การ

วเิคราะหข์อ้มลูปรมิาณมากเพือ่พจิารณาเกีย่วกบัการปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยไมต่อ้งวางเงนิประกนั 

และใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกปล่อยตัวด้วย

4. ความไว้วางใจในระบบ

ในโลกวนันี ้เราอาจจะสามารถไวว้างใจระบบไดม้ากกวา่มนษุยใ์นหลาย ๆ  สถานการณ ์

โดยเฉพาะในสังคมที่การดำาเนินงานของรัฐบาลนั้นไม่ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างเต็มที่หรือไม่มี

ประสิทธิผลอย่างที่ควร ปัจจัยพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ทำาให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นไปได้คือ การไหล

เวียนอย่างเป็นอิสระของข้อมูล รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้อง

ยอมรับว่าในสถานการณ์เช่นนี้ข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราอย่างเต็มที่

อีกต่อไป

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือการคุ้มครองข้อมูลจึงเป็นคุณสมบัติที่เทคโนโลยี

และตลาดไม่อาจจะมอบให้เราได้ตราบเท่าที่ระบบต่าง ๆ ยังมีมนุษย์เป็นส่วนประกอบ นี่คือ

เหตุผลว่าทำาไมเราจึงต้องมีกฎเกณฑ์ท่ีห้ามพนักงานศูนย์คอลเซนเตอร์นำาโทรศัพท์มือถือเข้าไป

ในห้องปฏิบัติการของคอลเซนเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำาซำ้าและเผยแพร่ข้อมูลไปโดยไม่

ได้รับความยินยอม หากปราศจากการแทรกแซงของกฎหมายของรัฐแล้ว ระบบการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะตกตำ่าลงจนกลายเป็น “การแข่งขันสู่มาตรฐานที่ตำ่ากว่า (the race to 

the buttom)” ได้
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นอกจากเทคโนโลยีแล้ว เรายังต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีช่วยเอื้ออำานวยให้ระบบต่าง ๆ 

นั้นเกิดขึ้นได้ด้วย เราไม่ต้องการเสียสละความเป็นส่วนตัวหรือความมั่นคงปลอดภัยไปเพื่อแลก

กับการเชื่อมต่อท่ีฟรีและรวดเร็ว เราต้องการการไหลเวียนของข้อมูลที่ทั้งเสรีและปลอดภัย                 

นี่คือจุดที่กฎหมายสามารถมีบทบาทเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างอุปทานท่ีสำาคัญเท่า ๆ กัน

สองอย่าง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถกำากับดูแล

พฤติกรรมของบริษัทเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและสร้างมาตรฐานขั้นตำ่าของเทคโนโลยีใน            

การจัดเก็บข้อมูลให้ได้

5. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย

ระบบกฎหมายของไทยยังถือว่าตามหลังต่างชาติในประเด็นของการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล แม้ว่าความเป็นส่วนตัวจะถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นอยู่บ่อยครั้งในหลายปีที่ผ่านมา 

ผู้คนต่างบ่นถึงกรณีท่ีหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวถูกขายให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่โฆษณาขายตรง         

หรือทำาการตลาดแบบตรงผ่านโทรศัพท์ หลายคนเริ่มกังวลถึงวิธีการที่บริษัทโทรคมนาคม

ประมวลผลข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ความพยายามแรกในการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปี

ก่อน จนถึงปัจจุบันเรามีร่างกฎหมายแล้วทั้งหมด 4 ร่างที่ไม่สามารถฝ่าไปถึงการพิจารณาใน

ระดับสภานิติบัญญัติได้ ความพยายามครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2015 ร่างพระราช

บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลที่ถูกเสนอพร้อมกับ         

ร่างพระราชบัญญัติมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ และร่างแก้ไข

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ปรากฏร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลไม่ถูกต่อต้านในแบบเดียวกับท่ีพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นเผชิญ แต่

เน้ือหาของตัวร่างถูกคัดค้านโดยกลุ่มธุรกิจท่ีพ่ึงพาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นจำานวนมาก

อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาถึงพฒันาการของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลลา่สดุ

ในประเทศเอเซียหลายประเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ของสหภาพยุโรป คือ General Data 

Protection Regulation (GDPR) ผู้มีอำานาจที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่า

ประเทศไทยนัน้จำาเปน็ตอ้งมกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลทีไ่ด้มาตรฐานสำาหรับทัง้ภาครัฐ

และเอกชน ถ้าไม่เช่นนั้น ด้วยธรรมชาติของข้อมูลที่ไหลเวียนข้ามพรมแดนอยู่ตลอดเวลา                      

จะทำาให้ประเทศไทยหลุดออกจากเครือข่ายของการส่งข้อมูลข้ามประเทศอย่างปลอดภัย                   

“ความไว้วางใจ (TRUST)” ในฐานะตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
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ซึ่งจะทำาให้บริษัทที่ต้องการทำาธุรกิจกับประเทศในสหภาพยุโรปหรือกลุ่มอื่น ๆ ท่ีมีกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระดับสูงจะเผชิญหน้ากับความยากลำาบาก เนื่องจากต้องปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายไทยเพียงอย่างเดียว 

ถา้หากไทยยงัไมม่กีฎหมายภายในท่ีมเีน้ือหาเทยีบเทา่กบัมาตรฐานโลก การบรหิารจดัการขอ้มลู

ในประเทศไทยจะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนยุ่งยาก มิพักต้องพูดถึงการพยายามไปให้ถึงเป้าหมาย

ของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคนี้ 

6. เราควรจะคาดหวังอะไรจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           
ฉบับใหม่

ใครก็ตามที่เคยคลิกปุ่ม “ยินยอม” หรือเลื่อนเมาส์ผ่านหน้าจอที่ระบุเนื้อหาของ 

“เงื่อนไขในการให้บริการ (terms and conditions)” ย่อมเข้าใจได้ไม่ยากว่า เพียงแค่หลัก

ความยินยอม (consent) หรือหลักการใช้ข้อมูลตามท่ีวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลจำากัดไว้ 

(purpose limitation) อย่างเดียว ไม่สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราได้ เราจำาเป็น  

ต้องมีมาตรฐานในการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล (data security) และระบบการแจ้ง

เตือนเมื่อมีการละเมิดข้อมูล (breach notification) เกิดขึ้น 

การสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของการใช้

ข้อมูลนั้นแม้เป็นเรื่องยาก แต่ก็ควรเป็นเป้าหมายที่กฎหมายใหม่มุ่งหวังจะไปให้ถึง ปฏิบัติการ

บางอย่างต่อข้อมูลจำาเป็นต้องทำาไปแม้ไม่มีความยินยอม เช่น การตรวจจับการฉ้อโกง การเฝ้า

ระวังอาชญากรรม การปฏิบัติตามสัญญา และการค้นคว้าเพื่อการศึกษาวิจัย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

ควรถูกวิเคราะห์และบรรจุลงในกฎหมายในฐานะของข้อยกเว้นว่าด้วย “ผลประโยชน์อันชอบ

ธรรม (legitimate interest)” โดยที่ข้อยกเว้นเหล่านี้จะต้องไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของ

เจ้าของข้อมูล เช่น สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการลบ และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผล

ข้อมูล สิทธิเหล่านีค้วรไดร้ับการยอมรบัไปพรอ้ม ๆ  กับคำานงึถึงความจำาเป็นทางธรุกจิที่ตอ้งเก็บ

ข้อมูลบางประการไว้ด้วย

กฎหมายใหม่นั้นไม่เพียงจะเปลี่ยนวิธีการท่ีเราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะ            

เรียกร้องให้เราต้องทำางานมากข้ึนอีกหลายเท่าเพื่อจัดระบบและหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

ข้อมูลที่ไม่จำาเป็นอีกต่อไปจะต้องถูกลบ ข้อมูลที่จำาเป็นจะต้องถูกจัดเก็บภายใต้มาตรฐาน                  

ความปลอดภัยที่สมเหตุสมผล ฝ่ายนิติบัญญัติทั่วโลกกำาลังถกเถียงกันเพื่อค้นหาวิธีทางที่จะ           



| 71 |

เปิดโอกาสให้กับการใช้ข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีของ Big Data และในขณะเดียวกันก็

พยายามจะหามาตรฐานที่ยอมรับได้ในการเข้ารหัส (encryption) และการลบเลือนตัวตน 

(pseudonymisation) 

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะสร้างภาระอย่างแน่นอนท้ังแก่

ภาคธุรกิจและภาครัฐซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมากท่ีสุดในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเราต้องการจะเปล่ียนส่ิงแวดล้อมพ้ืนฐานให้รองรับ

เศรษฐกจิดจิทัิลได ้ความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัคอืองคป์ระกอบสำาคญัทีส่ดุของ “ความ

ไว้วางใจ” ในโลกวันพรุ่งนี้

“ความไว้วางใจ (TRUST)” ในฐานะตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

เก- ออร์ก ดาห์ม
(Georg Dahm, 1904- 1963) 

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ1

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้เขียนขอนำาเสนอชีวประวัติ

และผลงานของ Prof. Dr. Georg Dahm ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายอาญาของ

เยอรมน ีและเป็นหนึง่ในจำานวนไมก่ีท่่านท่ีมผีลงานทีไ่ด้รบัการยอมรบัทางด้านกฎหมายระหวา่ง

ประเทศด้วย นอกจากนี้ นามของศาสตราจารย์ท่านนี้เคยปรากฏต่อสายตาคนไทยแล้ว ในส่วน

ที่เป็นการอ้างอิงในตำาราหลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น ของรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย2        

ผู้เขียนในฐานะที่ได้มีโอกาสร่วมทำางานวิจัยกับท่าน ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ หลายชิ้น             

รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมงานกันในสาขาวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยจึงเห็นเป็นโอกาสดี ที่จะนำา

เสนอชีวิตและงานของ Prof. Dr. Georg Dahm ไว้ในรวมบทความในโอกาสครบรอบ 60 ปี 

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ เพื่อเป็นการร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้

1. ช่วงการเรียนรู้

เก- ออร์ก ดาห์ม เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม ปี ค.ศ. 1904 ท่ีเมืองอัลโทน่า ซ่ึง                 

ในขณะนั้นเป็นเมืองที่ขึ้นต่อ Schleswig – Holstein เป็นบุตรของทนายความและโนตารี                    

ที่มีช่ือเสียง แต่บิดาของท่านถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1923 ซึ่งเป็นช่วงที่ในเยอรมนีเกิดวิกฤติ            

ทางเศรษฐกจิช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึงอยา่งรนุแรง มอีตัราเงนิเฟอ้สงูอยา่งทีไ่มเ่คยประสบ

มาก่อน ขณะนั้นท่านกำาลังศึกษาวิชานิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย Tübingen การมรณกรรมของ

บิดาของท่านทำาให้ครอบครัวต้องประสบกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จนทำาให้         

 1 ศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2 สมยศ เชื้อไทย. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, สำานักพิมพ์วิญญูชน กรุงเทพฯ 2536, หน้า 15, 21, 
104, 106, 111, 120, 122, 123
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ท่านต้องย้ายสถานศึกษาไปอยู่ใกล้บ้านคือที่มหาวิทยาลัย Hamburg จากนั้นจึงย้ายไปศึกษา   

ต่อที่มหาวิทยาลัย Kiel ในปี ค.ศ. 1925 ท่านผ่านการสอบของรัฐคร้ังท่ีหนึ่ง และผ่านการ           

สอบของรัฐครั้งที่สอง ที่กรุง Berlin 

ในป ีค.ศ. 1927 ทา่นสำาเรจ็การศกึษาระดับปริญญาเอกทีม่หาวทิยาลัย Heildelberg 

โดยทำาวทิยานพินธใ์นหวัขอ้ “ความเปน็ตวัการและผู้สนบัสนนุ ตามร่างประมวลกฎหมายอาญา

เยอรมนั : บทวเิคราะหค์ำาสอนวา่ดว้ยตวัการในฐานะท่ีเปน็ปญัหาสำาหรับการตรากฎหมาย” โดย

มี Prof. Dr. Gustav Radbruch3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งยังสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ในชุดหนังสือแนะนำาสำาหรับวงการกฎหมายอาญาท่ีชื่อว่า “Strafrechtliche 

Abhandlungen”4

ในช่วงระยะเวลาที่ท่านฝึกงานก่อนการสอบของรัฐคร้ังท่ีสอง ท่านได้เร่ิมงานท่ีจะใช้

ขอตำาแหน่งตามเงื่อนไขสำาหรับการดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ (Habilitationsschrift) ต่อไป 

ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า “กฎหมายอาญาของอิตาลีในช่วงปลายของยุคกลาง” ผลงานชิ้นนี้เป็น  

การศึกษากฎหมายของนครรัฐต่าง ๆ ในอิตาลีในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13-15 รวมทั้ง               

คำาอธบิายของเหลา่นกัปราชญท์างกฎหมายทัง้หลายในยคุนัน้ และเนือ่งจากเอกสารส่วนใหญท่ี่

ท่านใช้ในการค้นคว้าปรากฏอยู่ที่ห้องสมุดของศาลแห่งอาณาจักรซ่ึงต้ังอยู่ ณ เมือง Leipzig     

ท่านจึงเดินทางไปพำานักท่ีเมืองนี้ หลังจากที่ท่านได้ผ่านการสอบของรัฐครั้งที่สองแล้ว โดย            

งานชิ้นนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr. Gustav Radbruch เช่นเดียวกัน ในปี ค.ศ. 1927 

Prof. Dr. Gustav Radbruch ย้ายไปสอนที่ มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Heidelberg ท่านจึงตาม

อาจารยท์ีป่รกึษาของท่านไปศกึษาตอ่ท่ีมหาวทิยาลยันัน้ และสามารถดำาเนนิการจนครบเงือ่นไข

ของการเข้าสู่ความเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Heidelberg ในปี ค.ศ. 1931   

และท่านได้เริ่มบรรยายในภาคฤดูร้อนปีเดียวกัน 

ในภาคฤดูหนาวปี ค.ศ. 1931/32 ท่านติดต่อทางจดหมายกับ Dr. Friedrich                  

Schaffstein ซึง่เริม่สอนเชน่เดยีวกนัทีม่หาวทิยาลยัแหง่เมอืง Göttingen ตลอดจนมกีารพบปะ

กันหลายครั้งจนนำามาสู่แผนการเดินทางร่วมกันในช่วงปิดภาคในฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 1932 ไป

ยังเมืองต่าง ๆ ในอิตาลีตอนกลาง กล่าวคือ เมือง Florence Pisa Siena Perugia และผลจาก

 3 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, กุสตาฟ ร้าดบรุค กับนิติปรัชญาสายที่สาม, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 เล่ม 2 
มิถุนายน 2545 หน้า 453 - 468
 4 Strafrechtliche Abhandungen, Heft 224, Breslau 1927.

เก- ออร์ก ดาห์ม
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

การเดนิทางเพือ่แสวงหา ขอ้มลูทางวชิาการในครัง้นัน้ ทำาใหเ้กดิเปน็แผนการผลติผลงานรว่มกนั

ของนักวิชาการหนุ่มทั้งสอง กล่าวคือ บทความที่เป็นการท้าทาย ทางวิชาการ ชื่อว่า “กฎหมาย

อาญาแบบเสรีนิยมหรือแบบอำานาจนิยม ?” 

ในภาคฤดรูอ้น ป ีค.ศ. 1932 ทา่นได้รับมอบหมายใหไ้ปทำาหนา้ท่ีสอนแทนในตำาแหนง่

ที่ว่าง ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Halle และช่วงปลายของฤดูใบไม่ร่วง ในปีเดียวกัน ได้มีการ              

ตีพิมพ์บทความที่มีการวางแผนมาก่อนหน้านั้นแล้วที่มีชื่อว่า “กฎหมายอาญาแบบเสรีนิยม         

หรือแบบอำานาจนิยม?”5 ผลจากการตีพิมพ์บทความดังกล่าวทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่าน 

กับอาจารย์ที่ปรึกษาของท่านต้องขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีทางเยียวยาได้

หลักการสำาคัญตามแนวความคิดของทั้งสองท่าน คือ Dr. Georg Dahm และ Dr. 

Friedrich Schaffstein นั้น เป็นแนวทางแบบเผด็จการ ซ่ึงมีความแตกต่างจากแนวเสรีนิยม           

ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับมาแต่เดิมเป็นอย่างมาก โดยแนวความคิดแบบอำานาจนิยม 

ดังกล่าวพิจารณาว่า การกระทำาความผิดนั้นเป็นการกระทำาอัน “ไม่ซื่อสัตย์สุจริต” การกระทำา

ที่ “ผิดต่อหน้าที่” และเป็นการ “ทรยศ” ต่อส่วนรวม การลงโทษจึงควรควรเน้นไปที่การ            

ลงโทษในแง่ของเกียรติและศักดิ์ศรี และคำาพิพากษาลงโทษควรเป็นทำาพิพากษาเชิงจารีตต่อ

จิตสำานึกของสมาชิกในประชาคม ที่มีลักษณะเป็นการประจาน เป็นต้นว่า โดยการประกาศ             

ให้เป็นบุคคลที่ไร้เกียรติและศักดิ์ศรี ส่งผลให้สูญเสียสิทธิความเป็นพลเมือง และไม่สามารถ

ประกอบอาชีพอันมีเกียรติได้ แนวความคิดนี้ได้รับการตอบรับจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์เป็น         

อยา่งด ีแตใ่นขณะเดยีวกนักถ็กูวพิากษว์จิารณจ์ากนกัวชิาการทางดา้นกฎหมายอาญาทัง้รุน่เกา่

และรุ่นใหม่อย่างกว้างขวาง6

2. ช่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคชาติสังคมแห่งกรรมกรเยอรมัน

หลังจากท่ีฮิตเลอร์ก้าวข้ึนสู่อำานาจ โดยได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 

มกราคม ปี ค.ศ. 1933 หลังจากนั้นปรากฏว่ามีการพักงานและปลดศาสตราจารย์ประจำา              

เดิมหลายตำาแหน่งด้วยเหตุผลทางการเมืองตามแนวนโยบายของพรรคนาซีเยอรมัน ในฤดู            

 5 Georg Dahm, Friedrich Schaffstein, Liberales oder autoritäres Strafrecht?, Hamburg, 
1933.
 6 Erich Schwinge, Leopold Aimmerl, Wesenschau umd kokretes Ordnungsdenken im 
Strafrecht, Bonn 1934, S. 9ff., 27ff., 50.



| 75 |

ใบไม้ผลิของปีนั้นท่านได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคนาซีเยอรมัน ในภาคฤดูร้อนปีเดียวกัน           

ท่านได้รับมอบหมายให้ไปทำาหน้าที่แทนตำาแหน่งที่ว่างที่มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Kiel และ             

ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์ ในภาคฤดูร้อนนั้นเอง 

ต้นปี ค.ศ. 1934 ท่านได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ร่วม              

เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายอาญา เพ่ือสานต่องานปฏิรูปกฎหมายอาญา               

ซึ่งเริ่มต้นดำาเนินการมากว่าสามสิบปีแล้วแล้วแต่ยังไม่บรรลุผล

ในช่วงหลังจากฮิตเล่อร์ข้ึนมามีอำานาจ มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Kiel ถูกกำาหนดให้          

ทำาหน้าที่เป็นแหล่งผลิตปัญญาชนรุ่นใหม่ที่นิยมแนวความคิดเผด็จการของพรรคนาซี แต่           

ปรากฏว่า Prof. Dr. Lothar Wolf ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ที่มีแนวความคิดแบบขวาจัดได้รับแต่งตั้ง

จากรัฐบาลนาซี ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นอธิการบดี แต่ได้ใช้อำานาจหน้าที่ในตำาแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยแบบเผด็จการสร้างอิทธิพลทางการเมือง ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่น จนนำามาซึ่ง

ความไม่สงบภายในมหาวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 1935 Prof. Dr. Georg Dahm จึงได้รับแต่งตั้ง          

ให้เป็นอธิการบดี แทน Prof. Dr. Lothar Wolf ในขณะนั้น ท่านมีอายุเพียง 31 ปี ผลงาน          

ของท่านในฐานะเป็นอธิการบดีนับได้ว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี 

วันที่ 14 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1936 ท่านยื่นหนังสือขอลาออกจากตำาแหน่งอธิการบดี 

โดยให้เหตุผลว่า เพื่ออุทิศเวลาให้กับการปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญาได้อย่างเต็มที่ แต่ถูก         

ยบัยัง้ไว้ แตห่ลงัจากทีพ่ยายามอกีหลายครัง้ทา่นจงึไดร้บัอนมุตัใิหล้าออกไดเ้มือ่ตน้ป ีค.ศ. 1937 

ในฤดรูอ้น ป ีค.ศ. 1938 ทา่นไดร้บัการทาบทามใหย้า้ยไปรับตำาแหนง่ทีค่ณะนติิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Leipzig และได้ดำารงตำาแหน่งรองอธิการบดี หลังจากเกิดสงครามการ          

ที่ท่านดำารงตำาแหน่งเป็นรองอธิการบดี ทำาให้ท่านไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารที่จะต้องถูกส่งไปรบ

ในสงครามต่อไป

ในฤดูใบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1941 ท่านได้รับการทาบทามให้ไปรับตำาแหน่งท่ี 

มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Straβburg7 หลังจากท่ีเยอรมนีเข้ายึดครองฝร่ังเศสและโยกย้าย

ศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศสออกจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้วบรรจุศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน         

เข้าบรรจุแทน โดยเปิดดำาเนินการใหม่ในฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 1941 ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้           

ท่านจึงเดินทางพร้อมครอบครัวและบุตรสามคนไปยังเมืองนี้เพื่อให้ทันการเปิดดำาเนินการใหม่

 7 Friedrich Volbehr, Richard Weyl, Professoren und Dozenten der Christian- Albrechts-
Universität zu Kiel 1665- 1954, Kiel 1956, S. 45f.
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ในฤดูใบไม้ร่วงของปีนั้น ที่มหาวิทยาลัยใหม่นี้ท่านได้ดำารงตำาแหน่งเป็นรองอธิการบดี ในฤดู              

ใบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1943 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบท่ีศาลแห่งมลรัฐ ณ เมือง 

Straβburg ซึ่งมีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านนาซีในฝรั่งเศส ปรากฏว่าในคดี                   

ที่ท่านมีส่วนร่วมนั้นไม่มีการตัดสินประหารชีวิตแม้แต่รายเดียว 

ในปี ค.ศ. 1944 มีการตีพิมพ์ผลงานชิ้นที่มีความสำาคัญและประสบความสำาเร็จมาก

ที่สุดของท่าน คือ “Deutsches Recht” ซึ่งเป็นการรวบรวม กฎหมายเยอรมันเข้าไว้ด้วยกัน

อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่า ความโดดเด่นทางวิชาการของท่านนั้นมิใช่อยู่ที่ประเด็น

เกี่ยวกับหลักการทางกฎหมาย หากแต่อยู่ที่ความสามารถอย่างเอกอุในการจำาแนกประเภท           

และจดักลุม่กฎหมายและสถาบนัทางกฎหมายต่าง ๆ  ตามความสัมพันธท์างการเมอืงและลำาดับ

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจากหนังสือดังกล่าวมีการตีพิมพ์ภายใต้ระบอบนาซี         

และมีอิทธิพลทางความคิดของระบอบดังกล่าวปรากฏอยู่ทำาให้ผลงานชิ้นนี้ถูกใช้เป็นหลักฐาน

ในการกล่าวหาท่านว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับระบอบดังกล่าว

ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1944 ทหารอเมริกันและฝรั่งเศสสามารถยึดเมือง 

Straβburg กลบัคนืได ้แตท่า่นและครอบครวัสามารถหนขีา้มฝ่ังแมน่ำา้ไรน ์กลับไปได้ทนั อาจารย์

ที่หนีมาจากมหาวิทยาลัยแห่งเมือง Straβburg ถูกส่งไปประจำาที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำาหรับ 

Prof. Dr. Georg Dahm ถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยแห่งกรุง Berlin ท่านจึงบรรยายในภาค                   

ฤดูหนาว ปี ค.ศ. 1944/45 ณ มหาวิทยาลัยแห่งนั้น ในขณะท่ีครอบครัวของท่านย้ายไป              

หลบภัยสงครามที่เมือง Flensburg และก่อนที่กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตจะเข้ายึดกรุง 

Berlin ได้ ท่านก็สามารถตามไปสมทบกับครอบครัวที่เมือง Flensburg ได้อย่างปลอดภัย

3. ช่วงหลังสงคราม

ในช่วงหลังสงครามท่านมิได้ถูกออกหมายจับหรือดำาเนินคดีใด ๆ แต่ต้องใช้ชีวิต                    

ณ ที่นั้นอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ ในช่วงแรก ๆ หลังสงคราม เพราะเกรงว่ากองกำาลังที่เข้ายึดครอง

ประเทศเยอรมนีในช่วงนั้นอาจตามตัวได้ ในช่วงดังกล่าวท่านไม่มีงานจึงต้องใช้ชีวิตอย่างขัดสน 

แตเ่นือ่งจากทา่นมคีวามสามารถในการบรรยายเปน็ท่ีชืน่ชอบของนกัศกึษา ท่านจึงเปดิหลักสูตร

การเตรยีมตวัสอบสำาหรบันกัศกึษากฎหมาย ซ่ึงปรากฏวา่เปน็ท่ีนยิมของเหล่านกัศกึษากฎหมาย

ที่เมืองนี้เป็นอย่างมาก
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แต่อย่างไรก็ตาม การกลับเข้าไปรับตำาแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยยังเป็น

ปัญหาสำาหรับท่าน โดยมีการให้เหตุผลว่า ในช่วงท้ายท่านมิได้มีตำาแหน่งภายในอาณาเขต                

ของประเทศเยอรมนีประกอบกับการที่ท่านฝักใฝ่กับระบอบนาซี แต่ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายลง 

เมื่อทางรัฐบาลยื่นข้อเสนอต่อท่านในปี ค.ศ. 1950 ให้ไปช่วยก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ ที่เมือง 

Dacca8 ในปากีสถานตะวันออก หรือ บังคลาเทศในปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

และเป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วงก่อนสงครามท่านแทบจะไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลย แต่หลัง           

สงครามแล้วท่านได้เข้าเรียนภาษานี้ที่โรงเรียนสอนการแปลที่เมือง Flensburg จึงสามารถ          

พัฒนาความสามารถทางภาษาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ท่านจึงยอมรับภารกิจที่ทางรัฐบาล

เสนอมา ท่านจึงเดินทางไปยังเมือง Dacca พร้อมกับครอบครัวในปีเดียวกันโดยเดินทางไป              

ทางเรือ ณ ที่ทำางานแห่งใหม่นี้ ท่านได้มีโอกาสร่วมงานกับศาสตราจารย์จากหลายประเทศใน

ยโุรปรวมทัง้เพือ่นรว่มงานชาวพืน้เมอืง และเนือ่งจากประเทศนีม้พีืน้ฐานของระบบกฎหมายเปน็

ระบบ common law ท่านจึงหันมาสอนและทำาการค้นคว้าเพื่อเขียนงานวิชาการทางด้าน

กฎหมายระหว่างประเทศและการก่อตั้งคณะใหม่ก็ปรากฏว่าประสบผลสำาเร็จในระดับหนึ่ง

สัญญาจ้างของท่านที่เมือง Dacca มีกำาหนดระยะเวลาไว้ห้าปี แต่ก่อนครบกำาหนด

หนึ่งปีทางคณะนิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Kiel ได้เชิญท่านให้มาทำาหน้าที่ในการสร้าง

สารานุกรมทางกฎหมายข้ึนมาโดยท่านได้รับเงินเดือนระดับศาสตราจารย์ แต่ไม่มีตำาแหน่ง          

สอนรวมทั้งไม่มีห้องทำางานพร้อมเลขานุการ ทั้งยังอาจเสียเปรียบศาสตราจารย์ประจำาที่มี

ตำาแหนง่สอนในกรณทีีจ่ะกำาหนดตวัผูส้อนวชิาตา่ง ๆ  ทา่นจงึไมม่โีอกาสไดบ้รรยายวชิาหลกัทาง

กฎหมายอาญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงต้องใช้วิธีเลี่ยงมาเปิดบรรยาย

วชิาเสรมิหลกัสตูรขึน้มาวชิาหนึง่ชือ่วา่ กฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารสหประชาชาต ิซึง่ใชเ้วลาบรรยาย

ไม่เกินครั้งละสองชั่วโมง ซึ่งปรากฏว่าประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างดีและมีนักศึกษาเข้าฟังการ

บรรยายเป็นจำานวนมาก

ในดา้นผลงานทางวชิาการ ทา่นดำาเนนิการปรับปรุงแกไ้ขตำารา “Deutsches Recht”9 

ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายเยอรมันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยการแก้ไขปรับปรุงนี้

เป็นการลบอิทธิพลทางความคิดของระบอบนาซีออกไปจากตำาราชิ้นนี้ท้ังหมด ผลงานหลัก               

 8 ปัจจุบันคือเมือง Dhaka
 9 Georg Dahm, Deutsches Recht, Die geschichtlichen und dogmatischen Grundlagen des 
geltenden Rechts, 1. (Nachkriegs-) Aufl. Stuttgart 1951; 2. (Nachkriegs-)Aufl. Stuttgart 1963.
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ชิน้ทีส่องของท่านเป็นตำารากฎหมายระหว่างประเทศ10 แยกเปน็สามเลม่ยอ่ย รวมเนือ้หาทัง้หมด

เกือบสองพันหน้า ตำาราทั้งสามเล่มมีการตีพิมพ์ตามกันออกเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ระหว่างปี              

ค.ศ. 1958 – 1961 เนื่องจากท่านได้เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้วต้ังแต่สมัยท่ียังประจำา                

อยู่ที่เมือง Dacca ท่านจึงนับได้ว่าเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายอาญาท่านที่สองต่อจาก 

Prof. Dr. Franz von Liszt ท่ีผันมาเขียนตำาราทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศและได้รับ           

การยอมรับในฐานะที่เป็นตำารามาตรฐานจากวงการนิติศาสตร์เช่นเดียวกัน

ในการสร้างผลงานตำารากฎหมายระหว่างประเทศชิ้นนี้ ท่านใช้ห้องทำางานเล็ก ๆ ใน

สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยแห่งเมือง Kiel โดยไม่มีเลขานุการหรือผู้ช่วย    

ใด ๆ จะมีก็แต่เพียง Prof. Dr. Hans-Uwe Erichsen ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็น                

ปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายปกครองเท่านั้น ท่ีเข้ามามีส่วนช่วยในการตรวจปรู๊ฟ ซ่ึงท่านก็ได้

แสดงความขอบคุณไว้ในคำานำาของเล่มสองและเล่มสาม 

ในปี ค.ศ. 1958 ท่านได้เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย

แห่งเมือง Kiel ซึ่งเป็นตำาแหน่งท่ีผู้ท่ีเป็นศาสตราจารย์ทุกคนต้องผลัดกันเข้ามาทำางาน ต่อมา             

ในปี ค.ศ. 1961 ทางรัฐบาลปากีสถานได้มีหนังสือผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศไป               

ยังรัฐบาลแห่งมลรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Kiel ขอยืมตัว Prof. Dr. Georg Dahm กลับไปช่วย              

ปรับปรุงคณะนิติศาสตร์ ที่เมือง Dacca อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ดังกล่าว                 

เสื่อมโทรมลงมากหลังจากที่ท่านและศาสตราจารย์ชาวยุโรปส่วนใหญ่เดินทางกลับไปแล้ว             

และก่อนที่จะออกเดินทาง ท่านก็สามารถปรับปรุงแก้ไขตำารา “Deutsches Recht” เพื่อการ                

ตีพิมพ์เป็นครั้งที่สามสำาเร็จเรียบร้อย

การกลับมาที่เมือง Dacca ครั้งนี้ มีบรรยากาศที่แตกต่างจากคร้ังแรก เนื่องจาก           

ท่านต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้สอนชาวพื้นเมืองซึ่งไม่สู้จะมีพื้นฐานการศึกษาทางกฎหมายที่ดีนัก 

และมองท่านเป็นคนต่างชาติที่จะเข้ามาวางกฎเกณฑ์ แต่ท่านก็สามารถดำาเนินการจนประสบ  

ผลสำาเร็จในระดับหนึ่ง

ในฤดูหนาว ปี ค.ศ. 1962/63 ท่านล้มป่วยลงด้วยโรคลำาไส้อักเสบ และเมื่ออาการ

ทรุดลงเพื่อนร่วมงานชาวยุโรปซึ่งช่วยดูแลท่านจึงแนะนำาให้ท่านกลับไปรักษาตัวที่เยอรมนี           

ท่านจึงบินกลับไปที่เมือง Kiel และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งเมือง Kiel 

 10 Georg Dahm, Völkerrecht, Bd. I, Stuttgart 1958, Bd. 2 u. 3, Stuttgart 1961.
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แพทย์สันนิษฐานว่าเป็นการอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ลำาไส้ แต่แม้จะมีการผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของ

ลำาไส้ออกไปแล้วอาการของท่านก็ยังไม่ดีขึ้น ตัวท่านเองสันนิษฐานว่าอาจจะถูกวางยาจาก             

ฝ่ายตรงข้ามในระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ ที่เมือง Dacca นั่นเอง เพียงแต่

ท่านเองก็ไม่มีหลักฐานที่สามารถจะพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ ในที่สุด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 

ปี ค.ศ. 1963 ท่านก็ได้ถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลนั้นเอง วันที่ 17 มกราคม ปี ค.ศ. 1964            

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเมือง Kiel ได้จัดงานรำาลึกถึงท่านโดยมีศาสตราจารย์ทั้ง             

ทางด้านกฎหมายอาญาและกฎหมายระหว่างประเทศต่างมหาวิทยาลัยเข้าร่วม เพื่อเป็นการ       

สดุดีต่อท่านและผลงานของท่านที่ท่านทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ แม้จะต้องตกอยู่ในภาวะที่ยาก              

ลำาบากก็ตาม

4. บทเรียนชีวิต

นักวิชาการท่านแรก ๆ ที่ตำาหนิ Prof. Dr. Georg Dahm และ Prof. Dr. Friedrich 

Schaffstein ที่ปฏิเสธแนวความคิดของการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำาความผิดมีโอกาสกลับคืน            

สูส่งัคมตามวธิกีารแบบปอ้งกนัพเิศษ รวมทัง้สนบัสนนุใหม้กีารใชก้ฎหมายอาญาอยา่งไรข้อบเขต 

คือ Prof. Dr. Eberhard Schmidt ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ประจำา ณ มหาวิทยาลัยแห่งเมือง 

Heidelberg โดยกล่าวว่า “ผู้เขียนทั้งสอง เปิดโอกาสให้มีการแก้แค้น การทำาให้กลัว และการ

ทำาให้หมดสิ้นภยันตราย สิ่งที่นอกเหนือไปจากนี้จะถูกตีตราว่าเป็นพวกเสรีนิยมและปัจเจกชน

นิยมทั้งสิ้น”11 

Prof. Dr. Georg Dahm พิจารณาว่า ข้อเขียนดังกล่าวเป็นเพียงวาทะกรรมทาง 

การเมือง แต่ท่านก็ได้เขียนจดหมายส่งไปยัง Prof. Dr. Eberhard Schmidt เมื่อวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1948 เนื่องจากในช่วงนั้นท่านไม่มีโอกาสได้ตีพิมพ์บทความในวารสาร                

ใด ๆ โดยมีข้อความตอนหนึ่งในจดหมายฉบับดังกล่าวดังนี้ 

“...มใิชค่วามประสงคข์องขา้พเจา้แมแ้ตน่อ้ย ทีจ่ะปฏเิสธความรบัผดิชอบสำาหรบั

ส่ิงท่ีข้าพเจ้าได้กระทำาและมิได้กระทำาไปแล้ว และเปลี่ยนจุดยืนของพวกเราที่เคยมีใน

พัฒนาการทางกฎหมายช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธความหลงผิดและความผิด

 11 Eberhardt Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 
Göttingen 1947, S. 413f.

เก- ออร์ก ดาห์ม
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พลาดที่พวกเราได้กระทำาไปไม่มากก็น้อย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราซึ่งในขณะนั้นเป็น

เพียงนักอาชญาวิทยารุ่นเยาว์ที่ได้ตกเป็นเหยื่อ ตัวข้าพเจ้าเองก็เช่นกันไม่ได้เห็นล่วงหน้า           

ถึงพัฒนาการของรัฐที่ปกครองในระบอบชาติสังคมทั้งภายนอกและภายใน และยังยึดมั่น            

ในความหวัง ที่ท้ายที่สุดต้องผิดหวังอย่างขมข่ืน แม้แต่ตัวท่านเองก็เคยหลงผิดในช่วง             

แรก ๆ เช่นเดียวกัน ดังที่ท่านได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในปาฐกถาเนื่องในโอกาสเข้ารับ   

ตำาแหน่งอธิการบดีในปี ค.ศ. 1933 แต่ข้าพเจ้าก็มิได้มีความประสงค์ที่จะอ้างถึงปาฐกถาดัง

กล่าว เจตนาของข้าพเจ้านั้นมีแต่เพียง ทำาให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องและการบิดเบือนทั้งหลาย              

ทีข่า้พเจา้เหน็วา่มปีรากฏอยูใ่นหนงัสอืของทา่นใหก้ลับมาเปน็ส่ิงทีถู่กต้องโดยใช้วธิกีารเดียว

ที่เหลืออยู่สำาหรับข้าพเจ้าในขณะนี้ ข้าพเจ้าหวังว่า การดำาเนินการของข้าพเจ้าจะช่วย

ทำาให้บังเกิดความกระจ่างเกี่ยวกับความเป็นจริงในทางประวัติศาสตร์ได้...”12

ชีวิตและผลงานของ Prof. Dr. Georg Dahm เป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งของ

ชีวิตคนเรา ท่ีแม้อายุจะผ่านไปมากน้อยเพียงใด ก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอสำาหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่น

และตั้งใจจริงในการที่จะเริ่มต้นใหม่ แม้ในสิ่งที่เราอาจไม่เคยคิดว่าจะทำาได้มาก่อนเลยก็ตาม

 12 Jörn Eckert, Georg Dahm (1904- 1963), in : Eckart Klein u. a., Zwischen Rechtsstaat und 
Diktatur, Deutsche Juristen im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2006, S. 146.
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พันธกรณีระหว่างประเทศของไทย
ต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัย

พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์*

บทนำา

ประเทศต่าง ๆ ในเกือบทุกภูมิภาคของโลกกำาลังเผชิญกับสถานการณ์ผู้ล้ีภัย ซ่ึงมี   

ความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบันเพราะสาเหตุการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานหลายรูปแบบ ไม่เว้น

แม้แต่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถูกเรียกร้องจากนานาประเทศต่อการ

คลี่คลายสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงยา หรือโรฮีนจา เมื่อมองย้อนกลับมาในประเทศไทย 

ปัจจุบันสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย ระบุว่าผู้ลี้ภัย               

ในพื้นที่พักพิง 9 แห่งตามชายแดนตะวันตกของประเทศไทย มีจำานวน 99,952 คน1 ตามข้อมูล

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ขณะที่ผู้ลี้ภัยในเขตเมืองและผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาสถานะ           

ผู้ลี้ภัยจำานวนกว่า 9,000 คน2 จากสถิติเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25583

การคุ้มครองผู้ลี้ภัยจัดว่าเป็นประเด็นการคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ผู้หนีการประหัต

ประหารต่อชีวิตและไม่ได้รับการคุ้มครองจากประเทศต้นทางของตน รวมตลอดถึงการ                 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่รับรองและ

 * อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 1 UNHCR The UN Refugee Agency, available at : https://www.unhcr.or.th/en [accessed 
15 November 2017]
 2 UNHCR The UN Refugee Agency, Refugees and Asylum Seekers in Urban Areas in 
Thailand, available at : http://reporting.unhcr.org/node/2946 [accessed 15 November 2017]
 3 UNHCR The UN Refugee Agency, Submission by the United Nations High Commissioner 
for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report                  
Universal Periodic Review : 2nd Cycle, 25th SessionTHAILAND, available at : https://uprdoc.ohchr.org/
uprweb/downloadfile.aspx?filename=2709&file=EnglishTranslation [accessed 15 November 2017]
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คุ้มครองตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย ค.ศ. 1951       

ซึ่งเป็นสนธิสัญญาท่ีมีความสำาคัญระดับโลกต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัย และแม้ว่าประเทศไทยจะ             

ไม่ได้เข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาฉบับนี้ แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์

ผูล้ีภั้ย บทความนีจ้งึมุง่นำาเสนอถงึความผกูพนัตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชน

อื่นที่ผูกพันประเทศไทยต่อการคุ้มครองผู้ล้ีภัย ท้ังนี้หากใช้เกณฑ์ความเร่งด่วนของปัญหาท่ี                      

ผู้ลี้ภัยเผชิญอยู่ก็อาจจำาแนกการคุ้มครองผู้ลี้ภัยได้สองช่วง คือ ระยะการคุ้มครองสิทธิในชีวิต 

จากการถูกประหัตประหารโดยหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายในประเทศต้นทาง 

และการคุ้มครองสิทธิประการอื่นในฐานะสิทธิมนุษยชน ซ่ึงในบทความนี้ผู้เขียนจำากัดขอบเขต

ไว้เฉพาะการคุ้มครองประการแรก โดยนำาเสนอถึง กฎหมายระหว่างประเทศที่กำาหนดข้อ                   

เท็จจริงของความเป็นผู้ลี้ภัย และกล่าวถึงพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยต่อการคุ้มครอง              

ผู้ลี้ภัยจากการถูกประหัตประหาร

1. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการกำาหนดความเป็น “ผู้ลี้ภัย”

ความหมายของ ผู้ลี้ภัย ในมาตรฐานระหว่างประเทศถูกกำาหนดในอนุสัญญาว่าด้วย

สถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) ประกอบกับพิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย               

ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) ถูกกำาหนดไว้ว่า ผู้ลี้ภัย หมายถึง “บุคคลอยู่นอกอาณาเขตรัฐแห่ง 

สัญชาติของตน ด้วยความหวาดกลัวซึ่งมีมูลอันจะกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหาร

ด้วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าทางสังคมหรือ  

ทางความคิดด้านการเมืองก็ตาม และในขณะเดียวกันบุคคลผู้นี้ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจ                    

ที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติ เนื่องจากความหวาดกลัวดังกล่าว หรือนอกจากนี้

เป็นบุคคลไร้สัญชาติซึ่งอยู่นอกอาณาเขตรัฐท่ีเดิมมีถ่ินฐานพำานักประจำาแต่ไม่สามารถหรือไม่

สมัครใจที่จะกลับไปเพื่อพำานักในรัฐดังกล่าว ด้วยเหตุแห่งความหวาดกลัวที่กล่าวมาข้างต้น” 

ดังนั้น บุคคลที่มีสถานะผู้ลี้ภัย หรือการที่บุคคลได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากรัฐภาคีแห่ง        

อนุสัญญาฯ จึงเป็นเพราะว่าบุคคลนั้นมีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบ 4 ประการ คือ (1) เป็น

บุคคล (2) อยู่นอกอาณาเขตรัฐแห่งสัญชาติของตนหรือรัฐที่มีถิ่นฐานพำานักอยู่ (3) ด้วยความ

หวาดกลัวอันมีมูลเหตุกล่าวอ้างได้ว่าจะได้รับการประหัตประหารหรือได้รับการคุกคามต่อชีวิต 

จากสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 ประการ คือ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่ม

ทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ความคิดเห็นทางการเมือง และ (4) บุคคลไม่สามารถจะขอรับ
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หรือไม่สมัครใจจะขอรับความคุ้มครองจากรัฐแห่งสัญชาติหรือรัฐท่ีมีถ่ินฐานพำานัก เนื่องจาก

ความหวาดกลัวดังกล่าว ส่วนการให้สถานภาพผู้ลี้ภัยและการออกเอกสารรับรองสถานะผู้ลี้ภัย

เป็นการกระทำาทางกฎหมายในลำาดับถัดมาเพื่อรับรอง (recognize) ความมีอยู่ของข้อเท็จจริง

ข้างต้น

2. ความผกูพนัของรฐัไทยตอ่บทนยิาม “ผูล้ีภ้ยั” ตามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ

ตลอดเวลาทีผ่า่นมาประเทศไทยตดัสนิใจไมเ่ขา้ผกูพนัตนในฐานะรฐัภาคขีองอนสุญัญา

ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 และพิธีสารฯ จนอาจเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำาให้เกิด

วาทกรรมอันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่า ประเทศไทยไม่รู้จักหรือไม่ยอมรับผู้ลี้ภัย 

และไม่ได้ให้การคุ้มครองผู้ลี้ภัยอย่างเพียงพอ เพราะไม่มีความผูกพันตามกฎหมายในการให้

สถานะผู้ลี้ภัยและคุ้มครองผู้ลี้ภัยตามบทนิยามในอนุสัญญาฯ ซึ่งหากพิจารณาจากหลักการ         

ตามตัวบทกฎหมายก็อาจสรุปได้เช่นนั้นว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นรัฐผู้ให้สถานะผู้ลี้ภัย หรือคน

ที่มีข้อเท็จจริงว่าหนีการประหัตประหารเพราะสาเหตุ 5 ประการจากประเทศต้นทางไม่มีทาง

ถูกรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจากประเทศไทย

พงึสงัเกตวา่ขอ้สรปุดงักลา่วนา่จะเพียงเพราะประเทศไทยไมไ่ด้เปน็ภาคอีนสัุญญาวา่

ด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 เพราะในการเข้าเป็นภาคีหรือไม่นั้น ย่อมต้องพิจารณา                    

ทั้งความจำาเป็นและความพร้อมของประเทศไทยประกอบกับการประเมินสถานการณ์ของ

ประชาคมโลกต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้รับผู้ลี้ภัยอีกด้วย 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้เทจ็จรงิการไมเ่ขา้เปน็ภาคแีหง่อนสุญัญาฯ ไมค่วรจะตอ้งถกูตคีวามสรปุไกลไป

ถึงว่าประเทศไทยไม่ยอมรับข้อเท็จจริง หรือเพิกเฉยต่อการพิสูจน์และรับรองการมีอยู่ของ 

“บุคคลที่มีข้อเท็จจริงของการหนีการประหัตประหารหรือหนีการคุกคามต่อสิทธิในชีวิตมา               

ยังประเทศไทย” เพราะมิฉะนั้นแล้วก็เสมือนว่านำาเอาการได้รับรองสถานะความเป็นผู้ลี้ภัย             

จากรัฐภาคีมาเป็นเกณฑ์แห่งการคุ้มครอง ยิ่งไปกว่าการนำาเอาปัญหาข้อเท็จจริงที่บุคคลเผชิญ

อยูม่าเปน็เกณฑแ์หง่การคุม้ครอง ซึง่ในทางขอ้เทจ็จรงิบคุคลหนึง่แมจ้ะไมไ่ดร้บัการรบัรองสถานะ

ผู้ลี้ภัย หรือ ไม่ได้รับการให้สถานะผู้ลี้ภัยภายใต้อนุสัญญาฯ ดังกล่าว ย่อมไม่ได้ทำาให้ข้อเท็จจริง

ของปัญหาการเผชิญภัยประหัตประหารที่ปราศจากการคุ้มครองชีวิตจากรัฐต้นทางถูกทำาลาย

ไปแต่อย่างใด 
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ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยกลับไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของข้อเท็จจริงและ

บคุคลอยา่งผูล้ีภ้ยัได ้เพราะวา่เมือ่พจิารณาการตคีวามองคป์ระกอบทางกฎหมายของ “ผูล้ีภ้ยั” 

แม้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ไม่ได้ระบุโดยตรงถึงความรุนแรงของการ

ประหัตประหารที่ผู้ลี้ภัยเผชิญว่าจะต้องถึงขั้นอันตรายแก่ชีวิต (death persecution) แต่ทาง

ปฏิบัติของของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้วางเกณฑ์พิจารณาข้ันของ

ความรุนแรงว่าจะต้องมีลักษณะเป็น “ความรุนแรงของการประหัตประหารที่ละเมิดต่อสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานจนยากแก่การใช้ชีวิต” ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าผู้ล้ีภัยย่อมหมายถึงผู้ท่ีเผชิญ

การประหัตประหารหรือการกดขี่ร้ายแรงจนหวาดกลัว4 และจำาเป็นต้องแสวงหาชีวิตรอดจาก

ความตาย5 (death) โดยเป็นลักษณะทำานองเดียวกับ “บุคคลที่แสวงหาความคุ้มครองอย่างเร่ง

ดว่นจากการละเมดิสทิธใินชวีติ ดว้ยการแสวงหาทีล่ีภ้ยัในอกีประเทศ” โดยขอ้เทจ็จรงิอยา่งหลงั

เป็นองค์ประกอบท่ีถูกรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับที่

มีความสำาคัญระดับโลก และประการสำาคัญประเทศไทยได้มีพันธกรณีต่อกฎหมายระหว่าง

ประเทศเหล่านั้นอยู่ก่อนแล้ว กล่าวคือ หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคลทุกคนตาม 

ข้อ 3 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ซึ่งบัญญัติว่า “ทุกคนมีสิทธิในการมี

ชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล” ขณะเดียวกันจำาต้องพิจารณาหน้าที่ของรัฐไทย

ประกอบ ข้อ 14 ในการคุ้มครองสิทธิที่จะแสวงหาที่ลี้ภัยของบุคคล ซึ่งบัญญัติว่า “ทุกคนมีสิทธิ

ที่จะแสวงหา และที่จะได้อาศัย พำานักในประเทศอื่นเพื่อลี้ภัยจากการประหัตประหาร” ทั้งสอง

ข้อบทจึงกำาหนดหน้าที่ของรัฐไทยต่อการคุ้มครองบุคคลที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกับผู้ล้ีภัย

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951

 นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการยกร่างและรับรอง “หลักการ

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัย ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเอเชีย-แอฟริกา                             

ณ กรุงเทพมหานคร ค.ศ. 1966”6 ซึ่งกำาหนดองค์ประกอบพื้นฐานทางกฎหมายของผู้ลี้ภัยใน

 4 Goodwin-Gil, Guy S., & Mc Adam, Jane, The refugee in international law, 3rd ed, 
(Oxford University Press, 2007), pp. 70-75.
 5 Chimni, B. S., International refugee law : a reader, [New Delhi : Sage Publications, 
2000], p.1.
 6 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), Bangkok Principles on the              
Status and Treatment of Refugees (“Bangkok Principles”), 31 December 1966, available at : 
http://www.refworld.org/docid/3de5f2d52.html [accessed 20 November 2017]
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ทำานองเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 แต่ขยายรายละเอียดของ                    

บทนิยามให้กว้างกว่าและครอบคลุมการลี้ภัยจากเหตุประหัตประหารต่อชีวิตที่เกิดขึ้นเป็น

ลักษณะเฉพาะในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกซ่ึงเพิ่งพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติอื่น             

กล่าวคือ ครอบคลุมผู้ลี้ภัยที่เผชิญการคุกคามจากภัยที่มาจากนอกรัฐ จากการยึดครองดินแดน 

จากการครอบงำาของต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 

พันธกรณีระหว่างประเทศ และการกระทำาดังกล่าวย่อมเป็นเครื่องชี้เจตนาของ

ประเทศไทยในระดบัหนึง่ถงึการทำาความเขา้ใจองคป์ระกอบทางขอ้เทจ็จริง และการสร้างกลไก

ทางนโยบายต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่มาถึงประเทศไทย ขณะเดียวกันข้อเท็จจริงในอดีตซึ่ง            

แสดงถึงการท่ีประเทศไทยยอมรับบุคคลที่มีข้อเท็จจริงว่าหนีการประหัตประหารและไม่ได้                

รับการคุ้มครองจากประเทศต้นทางไว้ในประเทศไทย เป็นเคร่ืองยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้

ปฏิเสธการมีอยู่ของผู้ที่ต้องการลี้ภัยในประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธ          

ความผูกพันต่อเจตนารมณ์แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในฐานะจารีตประเพณี

ระหว่างประเทศที่มีผลต่อผู้ลี้ภัย ดังลักษณะข้อเท็จจริงต่อไปนี้

(1) ประเทศไทยเคยยอมรับชาวเวียดนามอพยพ หรือชาวญวนเก่า7 รวมถึงชาวจีน 

ท่ีโลส้ำาเภาเข้ามากอ่นสงครามโลก8 เปน็ลกัษณะบคุคลทีเ่ผชญิความอดอยากจาก

ประเทศต้นทาง โดยฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศต้นทางแร้นแค้นอย่างหนัก

(2) ประเทศไทยเคยรับบุคคลที่หนีภัยการสู้รบและสงครามอินโดจีน9 จากประเทศ

เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10 ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไว้ใน

ประเทศไทย ในสถานะผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง หรือผู้อพยพอินโดจีน เมื่อ 

พ.ศ. 2518 

 7 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ชนกลุ่มน้อยในไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แพร่พิทยา                      
อินเตอร์เนชันแนล หจก., 2518), น. 7.
 8 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ชนกลุ่มน้อยในไทยกับความมั่นคงของชาต,ิ พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานครฯ : 
สำานักพิมพ์แพร่พิทยา, 2526), น. 132.
 9 เพิ่งอ้าง, น. 278-280.
 10 ศูนย์ดำาเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย, การแก้ปัญหาผู้อพยพจากลาว กัมพูชา และ
เวียดนามใต้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสมัย), น.1.
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(3) ประเทศไทยเคยรับบุคคลที่หนีการประหัตประหารเพราะเหตุทางการเมือง          

ความแตกต่างทางเชื้อชาติ การสู้รบ ความอดอยากทางเศรษฐกิจหลังสงคราม 

ซึง่เปน็กลุม่คนจากประเทศจนี เวยีดนาม เมยีนมาร์ ลาว กมัพูชา มาเลเซีย ต้ังแต่

ช่วง พ.ศ. 2493 ในฐานะ ชนกลุ่มน้อย11 และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน12

(4) ประเทศไทยเคยรับบุคคลที่หนีภัยจากสงครามกลางเมือง การจลาจล และ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ในฐานะ          

บุคคลที่อยู่ในความห่วงใยของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 

(Person of Concern to UNHCR : POC หรือ พีโอซี)13 หรือนักศึกษาพม่า และ

ผู้หนีภัยการสู้รบ14

(5) ประเทศไทยเคยรับบุคคลที่หนีภัยความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจช่วงหลังสงคราม

อินโดจีน แม้ว่าในทางข้อเท็จจริงจะพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นผู้หนีภัยการสู้รบ

หรือภัยทางเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน 

ประเทศไทยจึงรับไว้ในประเทศไทยในฐานะแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ15

ดังนั้น แม้ว่าประเทศไทยปฏิเสธการทำาตามข้อเรียกร้องของนานารัฐในการรับรอง

บคุคลทีถ่กูละเมดิสทิธิในชีวิตจากประเทศตน้ทางในฐานะผูล้ีภ้ยั แต่พนัธกรณตีอ่ปฏญิญาสากล

วา่ดว้ยสทิธมินษุยชนและเจตนารมณข์องประเทศไทยทีป่รากฏผา่นการกระทำาในอดตีดงัตวัอยา่ง

ที่กล่าวมาเป็นเครื่องบ่งชี้เจตนาและผลผูกพันของรัฐไทยต่อการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองชีวิตของ   

ผูล้ีภั้ย ขอ้สงัเกตประการสำาคญัคอื การทีป่ระเทศไทยไมไ่ดย้ดึถอืบทนยิามผูล้ีภ้ยัตามอนสุญัญา

ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ดูเหมือนจะสร้างโอกาสให้ประเทศไทยปรับใช้หลักการ             

รับผู้ที่เผชิญภัยความอดอยาก หรือ ภัยทางเศรษฐกิจ ไว้ในประเทศไทยชั่วคราว โดยพิจารณา

ข้อเท็จจริงการอพยพที่เกิดขึ้นใกล้เคียงหรือทันทีหลังการประหัตประหารเพราะเหตุสู้รบยุติลง 

 11 พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, “อดีตคนหนีภัยความตายที่อยู่ในประเทศไทย : ศึกษาการจัดการโดยรัฐไทย,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น. 34-49.
 12 เพิ่งอ้าง, น. 51-52.
 13 ธรรมนูญของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ภายใต้มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ ที่ 428 (5) ค.ศ. 1950 (สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ, 2542, น. 2-3) 
 14 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเลขที่ 4678/2497 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2497
 15 ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, “สิทธิในการมีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในรัฐไทย”, (วิทยานิพนธ์มหา
บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น. 104-105. 
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3. การคุม้ครองสทิธใินชวีติของผู้ลีภ้ยัโดยหลกัการหา้มผลกัดันกลบัไป
เผชิญอันตราย

สาระสำาคัญประการแรกของการคุ้มครองผู้ล้ีภัยหรือบุคคลท่ีถูกประหัตประหาร              

มาจากประเทศต้นทาง คือ การคุ้มครองสิทธิในชีวิตด้วยการทำาให้บุคคลเหล่านั้นรอดพ้นจาก

การประหัตประหารในประเทศต้นทาง พันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจำานวน

มากได้กำาหนดหน้าที่ของรัฐต่อเป้าหมายแห่งการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของผู้ลี้ภัยเพราะฐาน             

ความเป็นมนุษย์ ขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งกำาหนดหน้าที่ของรัฐในเชิงวิธีการรูปธรรม

ต่อการคุ้มครองชีวิตของผู้ลี้ภัยที่เข้ามาถึงอาณาเขตของอีกรัฐคือ “หลักการห้ามผลักดันกลับไป

เผชิญอันตราย (Non-Refoulement)” เพราะหลักการดังกล่าวได้กำาหนดให้รัฐทางผ่าน หรือ 

รัฐปลายทางของผู้ลี้ภัยจะต้องไม่ผลักดันหรือส่งผู้ล้ีภัย หรือผู้แสวงหาการล้ีภัย (Asylum 

Seeker) กลับออกไปยังดินแดนของรัฐต้นทาง ตราบเท่าที่ภัยประหัตประหารในรัฐต้นทางยังมี

อยู่หรือคาดหมายได้ว่าอาจจะยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ในทางทฤษฎีหลักการห้ามผลักดันกลับไป

เผชิญอันตรายเป็นการกำาหนดหน้าท่ีของรัฐในเชิงปฏิเสธที่ห้ามการกระทำาใด ๆ ก็ตามที่ส่งผล

เป็นการผลักดันบุคคลให้ออกไปเผชิญภัยต่อชีวิตและเสรีภาพ จึงเป็นคนละประเด็นกับสิทธิใน

การขอลีภ้ยั16 เพราะการทีร่ฐัปฏบิตัติามหลกัการหา้มผลักดันกลับไมไ่ด้กอ่ใหเ้กดิสิทธขิองเอกชน

ทีจ่ะไดท้ีพ่กัพงิจากรฐัผูร้บั17 และหนา้ท่ีของรฐัในการปฏบิติัตามหลกัดังกลา่วไมร่วมไปถงึการให้

สถานะผู้ลี้ภัย เพียงแต่โดยวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐในเชิงรูปธรรมไม่อาจมีวิธีการอื่นใดที่จะ

ทำาให้ผู้ลี้ภัยพ้นจากการประหัตประหารได้ นอกเสียจากการรับให้ผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในอาณาเขต

ของรัฐชั่วคราว 

หลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตราย เป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย            

สิทธิมนุษยชน18 และขณะเดียวกันเป็นพันธกรณีเฉพาะตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย            

 16 James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, (U.S.A :                  
Cambridge University Press,2005), pp.300-302. 
 17 Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, The Scope and Content of the Principle 
of Non-Refoulement : Opinion, (Cambridge University Press, 2003), p.113.; Statement of Mr. Weis 
of the International Refugee Organization, UN Doc.E/AC.32/SR.40, August 22,1950 at33.
 18 UNHCR the UN Refugee Agency, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application 
of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and 
its 1967 Protocol, available at : http://www.unhcr.org/4d9486929.pdf [accessed 23 November 2017]

พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัย
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ผู้ลี้ภัยซึ่งบ่งบอกหน้าที่ของรัฐที่เผชิญกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่          

เข้ามาแบบปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มผู้ลี้ภัย เพียงแต่กระบวนการปรับใช้ย่อมมีความแตกต่างกัน

โดยสถานะทางกฎหมายของหลักการนี้ปรากฏตัวใน 2 สถานะคือ เป็นหลักกฎหมายที่ปรากฏ

ในสนธิสัญญา และเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

บอ่เกดิทางกฎหมายของหลกัการหา้มผลกัดนักลบัไปเผชญิอนัตรายในฐานะพนัธกรณี

ในสนธิสัญญา ปรากฏในข้อ 33 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ซึ่งบัญญัติ 

ว่า “รัฐภาคีผู้ทำาสัญญาจะไม่ขับไล่หรือส่งกลับ (ผลักดัน) ผู้ลี้ภัยไม่ว่าจะโดยลักษณะใด ๆ ไปยัง

ชายเขตแห่งดินแดนซึ่ง ณ ที่นั้นชีวิต หรือ เสรีภาพของผู้ลี้ภัยอาจได้รับการคุกคามด้วยสาเหตุ

ทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าทางสังคมหรือทางความคิด

ด้านการเมือง” โดยปัจจุบันมีรัฐทั้งสิ้น 145 ประเทศ19 ที่มีหน้าที่ตามสนธิสัญญาในการไม่              

ส่งกลับหรือผลักดันผู้ลี้ภัย อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวในอนุสัญญาฯ มีบทยกเว้นแก่รัฐภาคี

ไม่ต้องปรับใช้ต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัย หากปรากฏว่ามีเหตุอันสมควรเชื่อว่าผู้ลี้ภัยเป็นภัย            

ความมั่นคงของประเทศที่ได้เข้าไปหรือเป็นผู้ท่ีมีคำาพิพากษาถึงท่ีสุดตัดสินว่ากระทำาความผิด

อาญาร้ายแรงอันเป็นภัยต่อประชาคมของประเทศนั้นเอง นอกจากนั้น นักวิชาการระหว่าง

ประเทศบางท่านได้ให้ความเห็นว่ารัฐไม่ผูกพันที่จะต้องบังคับใช้หลักดังกล่าวในกรณีการทะลัก

เข้ามาของผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ถูกมองว่าอาจจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ20

ขณะที่บ่อเกิดทางกฎหมายของหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายในฐานะ

กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Customary international law) ได้รับการยอมรับ

จากพฤตกิารณท์ีร่ฐัทัว่โลกไมเ่คยแสดงทา่ทคีดัคา้นตอ่หลกัดงักลา่ว และยงัยอมรบัใหผู้ท้ีแ่สวงหา

ที่พักพิงได้อาศัยในดินแดนของรัฐเป็นการชั่วคราว โดยนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่าง       

ประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย เช่น ศาสตราจารย์ Goodwin-Gill, Guy ได้วิเคราะห์ว่า21 การที่ทั้งรัฐ 

 19 The United Nations High Commissioner for Refugees, States Parties to the 1951               
Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, available at : http://www.
unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf [accessed 20 November 2017]
 20 James C. Hathaway., supra note 16, pp.367-368.
 21 Goodwin-Gill, Guy S., The Refugee in International Law, Oxford : Oxford UP, 1996, 
2nd ed, pp. 167-169.; Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, p. 162, อ้างใน ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, 
หลักการห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย (Non-Refoulement) กับประเทศไทย : กรณีโรฮิงญา, สืบค้นทาง : 
https://prachatai.com/journal/2015/05/59440 [20 พฤศจิกายน 2560]
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ภาคีและรัฐท่ีไม่ได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ไม่เคยคัดค้าน            

ต่อหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตราย ย่อมเป็นการยอมรับหลักการดังกล่าวในสถานะ

จารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ22 ขณะเดยีวกนัสำานกังานขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิ

(United Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) ก็ได้ยืนยันถึงสถานะ           

จารีตประเพณีระหว่างประเทศของหลักการนี้เช่นกัน23 ดังนั้น หากพิจารณาจากข้อความคิด          

ดังกล่าว รัฐที่ไม่ใช่ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 รวมถึงประเทศไทยก็

ยังคงมีพันธกรณีระหว่างประเทศต่อหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายในสถานะ         

ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ24

นอกจากนั้น หลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายยังมีสถานะเป็นกฎหมาย

บังคับเด็ดขาด (Peremptory norms หรือ jus cogens) โดยนักกฎหมายระหว่างประเทศ25 

และสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้เคยยืนยันถึงสถานะทางกฎหมายของ

 22 See Aoife Duffy, “Expulsion to Face Torture? Non-refoulement in International Law”, 
International Journal of Refugee Law, Volume 20, Issue 3, October 2008, pp. 373–390; Costello 
C., Foster M. (2016), “Non-refoulement as Custom and  Jus Cogens? Putting the Prohibition to                  
the Test”, In : Heijer M., van der Wilt H. (eds) Netherlands Yearbook of International Law 2015. 
Netherlands Yearbook of International Law, Volume 46. T.M.C. Asser Press, The Hague, pp.               
273-327.
 23 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), The Principle of Non-Refoulement as                 
a Norm of Customary International Law. Response to the Questions Posed to UNHCR by the                  
Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 
1953/93, 2 BvR 1954/93, 31 January 1994, available at : http://www.refworld.org/docid/437b6db64.
html [accessed 30 November 2017]; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Note on 
the Principle of Non-Refoulement (EU Seminar on the Implementation of the 1995 EU Resolution 
on Minimum Guarantees for Asylum Procedures), November 1997,  available at : http://www.              
refworld.org/docid/438c6d972.html [accessed 2 December 2017]
 24 อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่านเห็นว่าหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายยังไม่เข้าองค์
ประกอบการเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ โปรดดู James C. Hathaway., supra note 16, pp. 
364-365.
 25 See Jean Allain, “The jus cogens Nature of non-refoulement”, International Journal 
of Refugee Law, Vol. 13, 2001, pp. 533-558.; Costello C., Foster M. (2016), “Non-refoulement as 
Custom and Jus Cogens? Putting the Prohibition to the Test”, In : Heijer M., van der Wilt H. (eds) 
Netherlands Yearbook of International Law 2015. Netherlands Yearbook of International Law, 
vol. 46. T.M.C. Asser Press, The Hague, pp. 273-327.

พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัย
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หลักการนี้26 และผลของการเป็นกฎหมายบังคับเด็ดขาดก็คือ เป็นกฎหมายที่มีค่าบังคับสูงกว่า 

ทำาใหก้ฎหมายระหวา่งประเทศอืน่ใดจะขดักบัหลกักฎหมายบงัคบัเดด็ขาดไมไ่ด ้ดงันัน้ ประเทศ

ตา่ง ๆ  จึงไม่สามารถยกเวน้หรอืทำาสนธสิญัญาเพือ่ยกเวน้การปฏบิตัติามหลกัการไมผ่ลกัดนักลบั

ประเทศต้นทางต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัย 

4. พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยต่อหลักการห้ามผลักดันกลับไป
เผชิญอันตราย 

ในแง่กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย แม้ประเทศไทยจะไม่ผูกพันต่อหลักการ

ห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายในประเทศต้นทางในฐานะรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วย

สถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 แต่ประเทศไทยก็ยังมีพันธกรณีต่อหลักการดังกล่าวในสถานะ           

ที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่รัฐไทยต้องนำามาปรับใช้ให้เกิดวิธีการคุ้มครอง

ชีวิตผู้ลี้ภัยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในแง่กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อพิจารณา         

การใช้การตีความจารีตประเพณีระหว่างประเทศและสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่               

ผกูพันประเทศไทยพบวา่ประเทศไทยมพีนัธกรณตีอ่การคุม้ครองสทิธใินชวีติและสทิธทิีจ่ะไมถ่กู

ทรมานของมนุษย์ท่ีแสวงหาท่ีลี้ภัย โดยเนื้อหาสาระของการคุ้มครองนั้นเชื่อมโยงกับหน้าที่             

ตามหลักการห้ามผลักดันบุคคลกลับไปเผชิญอันตรายในรัฐต้นทาง กล่าวคือ

(1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human   

Rights : UDHR) ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) มีข้อบทท่ีกำาหนดหน้าท่ีของรัฐต่อการคุ้มครอง            

สิทธิในชีวิตของทุกคนตาม ข้อ 3 และการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะแสวงหาที่ลี้ภัยในอีกรัฐ

ตามข้อ 14 ดังนั้นประเทศไทยย่อมต้องผูกพันต่อการคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดหรือเสี่ยงต่อ        

การถูกละเมิดสิทธิในชีวิตซึ่งเข้ามาเพื่อแสวงหาที่ล้ีภัยในประเทศไทย ไม่ว่าบุคคลจะมีสถานะ           

ผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 หรือไม่ หากบุคคลนั้นเริ่มกล่าว             

อ้างการเผชิญภัยในชีวิตและขอแสวงหาที่พักพิงชั่วคราว ในทางปฏิบัติประเทศไทยย่อมไม่มี               

วธิกีารอืน่นอกจากตอ้งละเวน้การสง่กลบับุคคลเหลา่นีไ้ปประเทศตน้ทางชัว่ระยะเวลาอยา่งนอ้ย

 26 See UNHCR, Executive Committee Conclusion 33rd session No. 25 (XXXIII) (1982) 
UNGA Document No. 12A (A/37/12/Add.1) 
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เทา่ทีพ่สิจูนไ์ดว้า่ภยัประหตัประหารยงัมอียู ่ซึง่เปน็ลกัษณะการใชม้าตรการชัว่คราว27 ไมเ่ชน่นัน้

ก็จะเป็นการละเมิดต่อพันธกรณีทั้งสองข้อบทในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซ่ึงผูกพัน

ประเทศไทยในสถานะจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ แม้ข้อ 14                  

ได้รับการตีความว่าเป็นข้อบทที่เป็นพันธกรณีของรัฐและภารกิจของสำานักงานข้าหลวงใหญ่                 

ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเพื่อใช้ในการคุ้มครองผู้ที่กำาลังแสวงการลี้ภัย และถูกพัฒนาต่อมาสู่

อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 195128 แต่ข้อบทดังกล่าวไม่ใช่การก่อต้ังหน้าท่ีของ          

รัฐที่จะต้องรับหรือให้สถานะผู้ลี้ภัยแต่อย่างใด

(2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) 

ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) เป็นสนธิสัญญาที่ผูกพันและใช้บังคับกับประเทศไทยในฐานะ                      

รัฐภาคีตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535 แม้ว่าในอนุสัญญาฯ จะไม่มีข้อบทว่าด้วยหลักการ

ห้ามส่งกลับเป็นการเฉพาะ แต่ก็ปรากฏข้อบทว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของเด็กตาม              

ข้อ 6 รวมถึงการคุ้มครองสิทธิจะไม่ถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย

ไร้มนุษยธรรม หรือตำ่าช้าตาม ข้อ 37 โดยคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้มี           

ความเห็นต่อพันธกรณีของรัฐภาคีเกี่ยวกับหลักการห้ามผลักดันกลับประเทศต้นทางในกรณี             

ของเด็กที่อพยพออกจากประเทศต้นทางและต้องพลัดพรากจากบุพการีหรือถูกทอดทิ้ง29             

กล่าวคือ การคุ้มครองสิทธิในชีวิต เสรีภาพนั้นครอบคลุมถึงการใช้มาตรการไม่ส่งเด็กกลับ   

ประเทศต้นทางหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กเส่ียงท่ีจะได้รับอันตรายต่อชีวิตหรือเสรีภาพ             

เพราะมฉิะนัน้แลว้เดก็กจ็ะเสีย่งตอ่การถกูทรมานและอาจถงึขัน้ไมช่วีติรอดในทา้ยทีส่ดุ นอกจาก

นั้นตามข้อ 38 ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพิพาทกัน

ทางอาวุธ30 คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติยังได้แนะนำารัฐภาคีถึงพันธกรณีตาม

 27 P. Weis, The United Nations Declaration on Territorial Asylum, 7 Can. Y.B. Int'l L. 
(1969) 
 28 Sibylle Kapferer, “Article 14 (2) of The Universal Declaration of Human Rights and 
Exclusion from International Refugee Protection”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 27, No. 3, 2008, 
pp. 54-55.
 29 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 6 (2005) : 
Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, 1 September 
2005,  CRC/GC/2005/6,  available at : http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html  [accessed                 
1 December 2017]
 30 Ibid.
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศประกอบหลักการไม่ส่งเด็กกลับไปยังประเทศที่อยู่ใน

สภาวะสงคราม เพราะนอกจากจะทำาให้เด็กเสี่ยงต่อการถูกประหัตประหารโดยตรงแล้ว เด็ก         

ยังเสี่ยงที่จะถูกเกณฑ์ไปเข้าร่วมในกองทัพ ท้ังนี้ ความเห็นต่อการปรับใช้ข้อบทนี้เป็นไปใน

ลักษณะเดียวกับความเห็นต่อการใช้การตีความ31 ข้อบทสิทธิในชีวิต และการสิทธิที่จะไม่ถูก

ทรมานในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และหลักการห้าม 

ส่งกลับไปเผชิญอันตราย ที่ปรากฏในอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษ

อื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือยำ่ายีศักดิ์ศรี

(3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) เป็นสนธิ              

สัญญาที่ผูกพันและใช้บังคับกับประเทศไทยต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยปรากฏ                

ข้อ 6 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในชีวิต และข้อ 7 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน            

หรือปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม   โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1992 ได้ตีความหลักการทั้งสองประกอบกัน โดยใช้หลักการห้าม            

ผลกัดนักลบัไปเผชญิอนัตรายเปน็มาตรการพ้ืนฐานของการคุม้ครองสิทธใินชวีติร่างกายและสิทธิ

ที่จะไม่ถูกทรมานในกรณีบุคคลท่ีมาจากอีกประเทศ กล่าวคือ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องไม่

ทำาให้บุคคลเผชิญอันตรายจากการทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือยำ่ายีศักดิ์ศรี ด้วยเหตุของการกลับคืนสู่ประเทศอื่นไม่ว่าจะโดยวิธีการส่งตัวเป็นผู้ร้าย              

ข้ามแดน โดยการขับไล่หรือการผลักดันบุคคลกลับออกไปยังดินแดนอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่า           

บุคคล เสี่ยงอันตรายแก่ชีวิตในลักษณะที่ไม่สามารถเยียวยาได้ ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวเป็นของทุกคน

ที่อยู่ในดินแดนของรัฐ ในทุกสถานการณ์โดยไม่อาจเพิกถอนได้ 32

(4) อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน การปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือยำ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment : CAT) ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) สร้างพันธกรณี

แก่รัฐไทยในการปฏิบัติตามหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตราย ในฐานะรัฐภาคีแห่ง          

 31 Ibid.
 32 UN Human Rights Committee (HRC),  CCPR General Comment No. 20 : Article 7                  
(Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 10 March 
1992, available at : http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html [accessed 1 December 2017]
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สนธิสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เนื่องจาก ข้อ 3 แห่งอนุสัญญาฯ ได้รับรอง

หลักการห้ามผลักดันกลับไว้อย่างชัดแจ้งว่า “รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ ผลักดันกลับออกไป 

หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่

ภายใต้อันตรายท่ีจะถูกทรมาน” บทบัญญัติลักษณะนี้ย่อมคุ้มครองบุคคลทุกคนไม่ว่าจะได้      

รับรองสถานะผู้ลี้ภัยหรือไม่ เพียงแต่จะต้องมีการกล่าวอ้างและการพิสูจน์ถึงอันตรายที่อาจ           

เผชิญถ้าถูกส่งออกไป33 ข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ บทบัญญัติตามอนุสัญญาฯ ไม่ได้กำาหนดยกเว้น

พันธกรณีของรัฐต่อหลักการห้ามส่งกลับในกรณีทีิ่ผู้ลี้ภัยเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ           

หรือมีคำาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำาผิดอาญาร้ายแรงอันเป็นภัยต่อประชาคมของประเทศ             

ปลายทาง จึงกล่าวได้ว่าอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ สร้างพันธกรณีของรัฐไทยต่อหลักการ

ห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายในรัฐต้นทางในลักษณะขอบเขตที่กว้างกว่าอนุสัญญาว่าด้วย

สถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 กำาหนดไว้

นอกจากนั้น ในการประชุมสมัยที่ 60 ระหว่าง ค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการต่อต้าน

การทรมาน ไดพ้ยายามแกไ้ขเพิม่เตมิคำาแนะนำาท่ีกำาลังจะมต่ีอรัฐภาคใีนการปรับใชห้ลักการหา้ม

ผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายในข้อ 334 โดยเฉพาะการสร้างมาตรการปรับใช้ในอาณาเขตแห่ง

รัฐซึ่งอาจหมายรวมถึงพื้นดิน พื้นนำ้า เรือ อากาศยานที่ได้รับการจดทะเบียนหรือควบคุมโดยรัฐ 

ทั้งนี้ การปรับใช้หลักการนี้จะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติระหว่างคนต่างด้าวสัญชาติต่าง ๆ 

และคนไร้สัญชาติ

(5) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) 

เอกสารฉบับนี้ยังไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นสนธิสัญญา เป็นเพียงกรอบความร่วมมือของ         

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย โดยกำาหนดให้รัฐ

สมาชิกอาเซียนเคารพต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎบัตรอาเซียน ตลอดจน            

สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีพันธกรณีอยู่ก่อนแล้ว 

 33 UN Committee Against Torture (CAT), General Comment No. 1 : Implementation of 
Article 3 of the Convention in the Context of Article 22 (Refoulement and Communications), 21 
November 1997, A/53/44, annex IX, available at : http://www.refworld.org/docid/453882365.html   
[accessed 1 December 2017]
 34 UN Committee against Torture (Sixtieth session) “General Comment No. 1 (2017) on 
the implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22” (2 February 2017) 
CAT/C/60/R.2
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อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นสร้างกรอบการคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่                 

เข้ามาถึงอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียนตาม ข้อ 16 กล่าวคือ “บุคคลทุกคนมีสิทธิ               

ทีจ่ะแสวงหาและไดร้บัท่ีลีภั้ยในอีกรฐัหน่ึงตามกฎหมายของรฐันัน้ และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ              

ที่มีผลใช้บังคับอยู่” ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าวแสดงถึงเจตนาของประชาคมอาเซียนใน           

การปรับใช้หลักการห้ามผลักดันกลับกับผู้ลี้ภัย ซึ่งในอนาคตอาจจะถูกพัฒนาเป็นหลักการที่มี

สถานะผูกพันประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะสนธิสัญญาก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม การปรับใช้หลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายเพื่อคุ้มครอง               

ผู้ลี้ภัยที่เข้ามาถึงประเทศไทย จำาเป็นต้องมีการพิจารณาต่อยอดถึงการกำาหนดวิธีการใน                  

รายละเอียดที่เหมาะสมสำาหรับผู้ลี้ภัยแต่ละประเภท เช่น การปรับใช้กับผู้แสวงหาท่ีล้ีภัยท่ี              

เดินทางมาทางเรือและทางบก การปรับใช้กับผู้แสวงหาที่ลี้ภัยที่เข้ามาในอาณาของรัฐผู้รับกับ            

ผู้ที่ยังอยู่บริเวณขายแดนของรัฐผู้รับ และการปรับใช้กับผู้แสวงหาท่ีล้ีภัยท่ีเข้ามาแบบ

ปัจเจกบุคคลกับกลุ่มผู้ลี้ภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้หลักการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และบรรลุ                  

เป้าหมายในการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของผู้ลี้ภัยอย่างแท้จริง

บทสรุป

แม้ว่าประเทศไทยจะมีพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่อการคุ้มครอง

สิทธิในชีวิต เสรีภาพของบุคคลท่ีมีข้อเท็จจริงว่าเผชิญภัยคุกคามร้ายแรงจากประเทศต้นทาง          

ในลักษณะความหมายเดียวกับผู้ลี้ภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และมีพันธกรณีระหว่าง

ประเทศในการปรับใช้หลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิต รวม

ถึงประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวต้ังแต่ในอดีต กระนั้นผู้เขียนก็ยังเห็นว่าประเด็น

ความผูกพันต่อนิยาม ผู้ลี้ภัย และบทบาทการคุ้มครองผู้ลี้ภัยยังเป็นข้อท้าทายในศตวรรษที่ 21 

สำาหรับประเทศไทย แต่ไม่ใช่ข้อท้าทายเพียงเพ่ือสนองตอบต่อภาพลักษณ์ในทางระหว่าง         

ประเทศ แตเ่ปน็ขอ้ทา้ทายในแงก่ารสรา้งหลักประกนัแกม่นษุยท่ี์ประสบการประหตัประหารบน

พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนโลกโดยคำานึงถึงความพร้อมของประเทศไทย เนื่องจากในช่วงระหว่าง              

พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน มีข้อเท็จจริงทั้งภายในประเทศไทยและระดับระหว่างประเทศว่า การ         

ที่ประเทศไทยส่งกลับบุคคล เช่น ชาวอุยกูร์ ชาวโรฮิงญา ไปยังดินแดนต้นทางนั้น เป็นการส่ง

กลับบุคคลที่มีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบของผู้ลี้ภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังนั้น              

ผู้เขียนเห็นว่านอกเหนือจาก ความพยายามของหลายภาคส่วนท่ีจะผลักดันให้ประเทศไทยเข้า
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เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ซึ่งแม้จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ

ทางกฎหมายในการช้ีนำารฐัตอ่การคุม้ครองมนษุย ์แตข่ณะเดยีวกนัประเทศไทยกลบัควรใหค้วาม

สำาคัญตอ่การกำาหนดเกณฑ์การพสิจูนข์อ้เทจ็จรงิของบคุคลทีก่ำาลงักลา่วอา้งวา่เผชญิภยัประหตั

ประหารอันปราศจากการคุ้มครองจากประเทศต้นทาง โดยการคำานึงถึงเจตนาของประชาคม

ระหว่างประเทศในภาพรวมท่ีมีต่อผู้ลี้ภัยดังที่ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย              

สิทธิมนุษยชนฉบับอ่ืน ๆ ท้ังน้ี ก็เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ที่มีข้อเท็จจริงว่าเผชิญอันตรายต่อชีวิต 

หรือ ผู้ลี้ภัย ที่เข้ามาถึงประเทศไทย วางอยู่บนบรรทัดฐานทางกฎหมายและเกิดความสมำ่าเสมอ

ในแง่การปรับใช้หลักการ ซึ่งก็คือการกำาหนดกรอบแนวคิดว่าประเทศไทยจะยอมรับการหนี           

การประหัตประหารต่อชีวิตเสรีภาพจากสาเหตุลักษณะใด เพราะการประหัตประหารใน              

รูปแบบปัจจุบันอาจแตกต่างไปจากอดีต เช่น ปัจจุบันสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง

สหประชาชาติกำาลังคำานึงถึงผู้ลี้ภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ ดังนั้น ประเด็นนี้อาจจะหลีกเลี่ยง             

ไม่ได้ที่จะต้องพิจารณาความพร้อมของประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของประชาคมระหว่าง

ประเทศต่อการสนับสนุนประเทศไทยในการจัดการดูแลผู้ลี้ภัยในบริบทของศตวรรษที่ 21 ซ่ึง

อาจแตกต่างไปจากบทบาทในอดีต และประเด็นถัดมาจึงเป็นการกำาหนดว่าประเทศไทยจะมี

กระบวนการพิสูจน์ตลอดจนรับฟังพยานหลักฐานอย่างไรว่าบุคคลเผชิญการประหัตประหาร   

จากภัยรูปแบบนั้นจริง กล่าวคือ จะพิสูจน์อย่างไรว่ามีการประหัตประหารเกิดขึ้นในประเทศ

ต้นทาง และบุคคลประสบภัยเหล่านั้นมาจริง และจะตรวจสอบอย่างไรว่าการส่งกลับจะไม่

เป็นการผลักดันบุคคลให้เผชิญอันตรายแก่ชีวิตอีกครั้งอย่างแท้จริง 

พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัย
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แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุด
ในประเทศไทย1

มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ 2

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครอง

เด็กทั้งด้านสิทธิข้ันพื้นฐานท่ัวไปและสิทธิของเด็กในกรณีที่เป็นผู้กระทำาผิดทางอาญาให้ได้รับ

การปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ การให้ความคุ้มครองเด็กดังกล่าวจะดำาเนินไปภายใต้

แนวคิดพื้นฐานเรื่อง “หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก” (The Best Interest of the Child)              

เป็นสำาคัญ

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงเด็กไม่ได้อยู่อย่างโดดเด่ียวในสังคม หากแต่เด็กถือ          

เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชนและประเทศ ดังนั้น ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครอง  

เด็กจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องคำานึงถึง “ขอบเขต” และ “ดุลยภาพ” ของการให้ความคุ้มครอง 

“สิทธิเด็ก” กับ “การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” ควบคู่กันไป

ด้วยเหตุนี้ การใช้การตีความกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กจึงควรกระทำาอย่าง

ระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม โดย            

ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องให้ความสำาคัญกับการคำานึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายใน             

แต่ละฉบับ รวมถึงท่ีมาและวัตถุประสงค์ของกฎหมายเหล่านั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย  

เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเด็กอย่าง

แท้จริง ซึ่งในทางปฏิบัติ การปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กมักเกิดความยุ่งยากซับซ้อน          

เมื่อนำามาพิจารณาประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับ เนื่องจากกฎหมายแต่ละเร่ือง

 1 บทความนี้คัดย่อมาจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิด
เกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก, มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธันวาคม                 
2560.
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ล้วนมีที่มา ความจำาเป็นและเจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำาคัญของหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กย่อมส่งผลกระทบโดยตรง         

ต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ทั้งนี้ การนำาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กไปปรับใช้กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองสิทธิเด็กจะต้องดำาเนินการให้เกิดความสอดคล้องกัน และไม่กระทบต่อหลัก “ความ

เสมอภาค” (Equality) และ “หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ” (Non-Discrimination) ด้วย 

ในปัจจบัุน คงไมอ่าจปฏเิสธไดว้า่ “หลกัประโยชน์สงูสดุของเด็ก” เปน็หลกัการสำาคญั

ที่มีนักวิชาการหรือนักปฏิบัติที่ทำางานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กส่วนใหญ่มักกล่าวอ้างถึง 

อย่างไรก็ตาม กลับมีข้อน่าสังเกตว่า เมื่อกล่าวถึงความชัดเจนของความหมาย ขอบเขตและ

แนวทางในการใช้การตีความหลักการดังกล่าว กลับพบเพียง “ความคลุมเครือ” ในประเด็น                 

เหล่านี้ ซึ่งปัญหาการใช้การตีความหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้นมีปรากฏอยู่ในคำาพิพากษา

ของศาลสูงสุดหลายประเทศ3 

ทั้งนี้ เนื่องจากแนวคิดในการคุ้มครองเด็กของแต่ละประเทศต้องประสบกับอุปสรรค

ของวิถีสังคม รากวัฒนธรรม และความเช่ือในท้องถิ่น โดยเฉพาะข้อความคิดเกี่ยวกับเด็กใน

สถาบันครอบครัวกับเด็กในพื้นที่ของสังคม ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและเปราะบางในทางปฏิบัติ 

ด้วยเหตุน้ี การเข้าถึงปัญหาการคุ้มครองสิทธิเด็กในสถาบันครอบครัว และการคุ้มครองเด็ก              

ที่กระทำาผิดทางอาญา จึงต้องวิเคราะห์บริบทและมุมมองของสังคมไทยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงต่อไป

1. วิเคราะห์การคุ้มครองเด็กในสถาบันครอบครัวไทย

แม้ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาตั้งแต่ ค.ศ. 1992              

หากแต่การตระหนักถึงความสำาคัญในการคุ้มครองสิทธิเด็กเพ่ิมเร่ิมปรากฏชัดเจนภายหลังจาก

ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีการบัญญัติแนวทางใน                 

การตีความคำาว่า “ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งกำาหนดแนวทางการใน           

การพิจารณาว่า การกระทำาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 25494

 3 โปรดดู มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, อ้างแล้ว ในเชิงอรรถที่ 1.
 4 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123/ตอนที่ 84 ก/หน้า 6/22 สิงหาคม 2549

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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อย่างไรก็ตาม การนำาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กที่ได้บัญญัติไว้ไปปรับใช้กับ              

กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กในด้านต่าง ๆ  ยังประสบกับปัญหาในการใช้

การตีความบทบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอยู่หลายประการ               

ซึ่งสาเหตุสำาคัญ คือ การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต ความหมายและแนวทางใน

การนำาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะการดำาเนินวิถีชีวิต             

แบบไทย ๆ  ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์สงูในเรือ่งของ “ความเปน็สถาบนัครอบครวั” และ “ระบบ

อาวุโส” ย่อมส่งผลให้เกิด “อคติทางความคิด” เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่มีมุมมองแตกต่าง

ไปจากบริบทของสังคมตะวันตก หรือสังคมเอเชียในประเทศอื่น ๆ

นอกจากนี้ การท่ีสังคมไทยให้ความสำาคัญกับระบบการสอดส่องดูแลจากสถาบัน

ครอบครัวมากกว่าการกำากับดูแลโดยรัฐ ทำาให้บทบาทในการคุ้มครองสิทธิเด็กตกไปอยู่ที่บิดา

มารดาและสมาชิกแวดล้อมในครอบครัวเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งผลให้การคุ้มครอง            

เด็ดขาดความเป็นเอกภาพ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเด็กเป็นสำาคัญ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงกลไกในการคุ้มครองเด็ก และปัญหาของ          

การปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กภายใต้บริบทของสังคมไทยอย่างชัดเจน ผู้เขียนจะทำา 

การวิเคราะห์ถึงการคุ้มครองเด็กในสังคมไทย โดยวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ตามลำาดับดังนี้

 1.1 วิเคราะห์ภาพรวมของการคุ้มครองเด็กภายใต้บริบทของครอบครัวไทย
ระยะเวลากว่า 20 ปีที่ประเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญา 

ว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และได้อนุวัติการกฎหมายภายในจำานวนหลายฉบับ รวมถึง                  

ส่งเสริมให้เด็กได้อยู่ร่วมกันกับบิดามารดาและครอบครัวอันถือเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็ก                

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญและตระหนักถึงสิทธิเด็กมากขึ้นตามลำาดับ แม้ว่า              

หลักการดังกล่าวจะไม่ได้ถูกนำามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมายใด ๆ 

ของไทย แต่หลักการเหล่านี้ก็ปรากฏหลักฐานในการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับเป็น

เจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ซึ่งมุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำาคัญตลอดมา

ทั้งนี้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ความสำาคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก    

โดยถอืวา่สภาพของ “ความเปน็ครอบครัว”5 เปน็สิง่จำาเปน็อยา่งยิง่สำาหรบัการใหค้วามคุม้ครอง

และการพัฒนาเติบโตของเด็ก ซึ่งพิจารณาได้จากอารัมภบทของอนุสัญญาที่ว่า 

 5 ซึ่งในที่นี้หมายถึงการที่เด็กต้องได้อยู่ในความปกครองดูแลของทั้งบิดาและมารดาร่วมกัน
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“...เช่ือว่าครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพ้ืนฐานของสังคมและเป็นส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

สำาหรับการเจริญเติบโตและความอยู่ดีกินดีของสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะเด็กควรจะได้รับการ

คุ้มครองและการช่วยเหลือท่ีจำาเป็นเพ่ือท่ีจะสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อย่างเต็มท่ี

ยอมรับว่าเพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่ เด็กควรจะ           

เติบโตในสิ่งแวดล้อมของครอบครัวในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรักและความเข้าใจ6...”

ด้วยเหตุนี้ ในอนุสัญญาฯ จึงมีการกำาหนดหลักการท่ีว่า การจะพรากเด็กจากความ

เป็นครอบครัว จะกระทำาโดยขัดกับความประสงค์ของบิดามารดาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทำา

ของหน่วยงานทีม่อีำานาจ และตอ้งกระทำาโดยคำานงึถงึประโยชนสู์งสุดของเด็กเปน็สำาคญั (ขอ้ 9) 

นอกจากนี ้ในอนุสญัญาฯ ยงัไดก้ำาหนดให้บิดามารดาเปน็ผูม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบรว่มกนัในการเลีย้ง

ดูและพัฒนาเด็ก ซึ่งการจะกำาหนดความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นประการอื่นนั้น จะต้องกระทำา

โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐาน (ข้อ 18) และท้ายท่ีสุด เมื่อเด็กถูกพราก              

จากสภาพครอบครัวแล้ว รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นเป็น

พิเศษด้วย (ข้อ 20) ด้วยเหตุนี้ หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กจึงมีความสัมพันธ์กับสถาบัน 

ครอบครัวใน 2 ลักษณะที่สำาคัญ7 กล่าวคือ 

1) เป็นหลักที่ใช้รักษาสถาบันครอบครัว โดยวางหลักว่า การมีอยู่ของสถาบัน

ครอบครัวเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพราะเป็นส่ิงที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการให้ความคุ้มครอง

ดูแลและการพัฒนาเติบโตของเด็ก 

2) เป็นข้อยกเว้นของหลักการรักษาสถาบันครอบครัว เมื่อพิจารณาหลักประโยชน์

สูงสุดของเด็ก ย่อมเห็นได้ว่า สภาพความเป็นครอบครัวนั้น จะถูกพรากไปจากเด็กได้ต่อเมื่อ              

 6 อารัมภบทของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ
   “…. Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural 
environment for the growth and well-being of all its members and particularly children, should 
be afforded the necessary protection and assistance so that it can fully assume its responsibilities 
within the community,
  Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her 
personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and 
understanding....”
 7 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, บทบาทของผู้พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัวของไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบกับกรณีของประเทศฝรั่งเศส, (โครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548).

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเท่านั้น (ข้อ 21) ด้วยเหตุนี้ หลักการ            

ดังกล่าวจึงทำาหน้าท่ีเป็นข้อยกเว้นของหลักการรักษาสถาบันครอบครัวด้วย ทั้งนี้ ตัวอย่าง              

ของกรณีที่อาจแยกเด็กออกจากสถาบันครอบครัวได้ ได้แก่ กรณีที่เกิดสถานการณ์ความรุนแรง

ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาต่อเด็กโดยตรงหรือไม่ก็ตามย่อมส่งผลกระทบถึงเด็ก             

อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาทิ เหตุการณ์อันเป็นความรุนแรงในครอบครัวนั้น อาจนำาไปสู่ภาวะ

ล่มสลายของสถาบันครอบครัว8 ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก หรือ

เหตุการณ์นั้น อาจทำาให้ครอบครัวมีสภาพท่ีไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาเติบโตของเด็กอีกต่อไป 

ซึ่งการที่จะให้เด็กอยู่ในสภาพดังกล่าวต่อไปย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเด็กได้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวจะต้องดำาเนินการด้วยความรอบคอบและ             

ด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า จะรักษาสภาพความเป็นครอบครัวอยู่ต่อไป 

หรือจะต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวอย่างไร หรือมี            

ความจำาเป็นต้องพรากเด็กออกจากสภาพความเป็นครอบครัวนั้นหรือไม่ โดยต้องคำานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำาคัญ ซึ่งแนวทางการดำาเนินการดังที่กล่าวมานี้บัญญัติไว้ใน             

มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

ซึ่งมีสาระสำาคัญว่า

“ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวจะได้ดำาเนินไปแล้ว            

เพียงใดให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความได้ยอมความกันโดยมุ่งถึงความสงบสุขและการ     

อยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำาคัญทั้งนี้ให้คำานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

(1) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

(2) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของ         

ชายและหญิงที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยาหากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้           

ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุดโดยคำานึงถึงสวัสดิภาพและ           

อนาคตของบุตรเป็นสำาคัญ

(3) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ีครอบครัวนั้น 

ต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์

 8 เช่น กรณีเหตุหย่าตามมาตรา 1516 (3) สามีหรือภริยาทำาร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือ 
หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหน่ึงหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้อง          
หย่าได้
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(4) มาตรการตา่ง ๆ  เพือ่ชว่ยเหลอืสามภีรยิาและบคุคลในครอบครวัใหป้รองดองกนั

และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร”

อนึ่ง จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เนื้อหาในมาตรา 15 (2) และ (3) ได้      

กำาหนดให้นำาเอาประโยชน์ของเด็กมาคำานึงถึงด้วย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวัสดิภาพและ    

อนาคตของบตุรในกรณทีีจ่ะคุม้ครองสถานภาพของการสมรสต่อไป หรือการใหค้วามชว่ยเหลือ

ครอบครัวโดยคำานึงถึงการให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว์

นอกจากน้ี ในการดำาเนินการตามมาตรา 229 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก           

พ.ศ. 2546 ได้กำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ไว้ในกฎกระทรวง10 ซึ่งสามารถสรุปสิ่งที่ต้องคำานึงถึงได้ดังนี้

(1) ลักษณะเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน

(2) ความเหมาะสมความต้องการและความจำาเป็นของเด็ก

(3) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านร่างกายสุขภาพอนามัยการเจริญเติบโตการออก

กำาลังกายการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสภาพอย่างเหมาะสม 

การพักผ่อนและนันทนาการ

(4) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านการพัฒนาทางสติปัญญาโดยให้เด็กได้มีโอกาส

เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการทดลองปฏิบัติตามความเหมาะสมและการได้รับข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เหมาะสมจากแหล่งต่าง ๆ

(5) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านการพัฒนาทางจิตใจและอารมณ์โดยได้รับการ

อบรมเลีย้งดดูว้ยความรกัความเขา้ใจความเอาใจใสใ่หม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการดำารงชวีติมคีวาม

คดิรเิริม่สรา้งสรรคม์เีจตคตทิีด่ตีอ่ครอบครวัสงัคมและการดำาเนนิชวีติมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัตนเอง

อย่างถูกต้อง

(6) ประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รับในด้านสังคม และสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษภัยต่อ

สุขภาพกายสุขภาพจิตทั้งนี้ให้เหมาะสมตามวัยและเอื้อต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก

(7) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านการศึกษาโดยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง        

 9 มาตรา 22 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 “การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่าในกรณีใดให้คำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำาคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”
 10 กฎกระทรวงกำาหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. 2549

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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ต่อเนื่องไม่หยุดชะงักและเป็นการศึกษาตามความสามารถของเด็ก

(8) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านวัฒนธรรมศีลธรรมและศาสนา

(9) ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับในด้านการเตรียมความพร้อม เพื่อการประกอบอาชีพที่

เหมาะสมกับความถนัดความสามารถเพศและวัย

(10) การประสานงานกันระหว่างผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้เด็กได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ 

อย่างรวดเร็ว

(11) การคุม้ครองเดก็ใหพ้น้จากการใชค้วามรนุแรงการถกูทำารา้ยการลว่งเกนิทางเพศ 

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการถูกทอดทิ้ง

(12) การสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ด้อยโอกาสเด็กถูก          

ทอดทิ้งเด็กพิการหรือเด็กที่อยู่ในสภาวะที่จะต้องได้รับการสงเคราะห์

(13) การคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทางเศรษฐกิจ         

และการทำางานหรือกิจการใดที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตรายเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเป็น             

การขัดขวางการศึกษาของเด็กหรือขัดขวางการพัฒนาทางร่างกายสมองจิตใจศีลธรรมและ         

สังคมของเด็ก

(14) การคุ้มครองเด็กจากการโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศ             

ในลักษณะท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด            

ของเด็ก

(15) การให้เด็กได้รับโอกาสเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในสังคมทั้งภาครัฐและ

เอกชน

(16) การให้เด็กได้รับความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์พื้นฐานรวมทั้ง

ได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่ประสบปัญหาทางด้านต่าง ๆ ให้สามารถแก้ปัญหาและอยู่ใน                

สังคมได้โดยปกติสุข

(17) การเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้อำานาจหน้าที่ และการปฏิบัติที่มีผล   

กระทบต่อเด็ก

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า นักกฎหมายไทยได้แสดงถึงความพยายามในการให้ความสำาคัญ         

กับการบัญญัติแนวทางในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังที่กล่าวมานี้ยังขาดรายละเอียดในการนำาไปปรับใช้กับกรณี

ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับใช้กับกรณีที่มีความขัดกันระหว่างผลประโยชน์
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ของเด็กด้วยกันเอง หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของเด็กกับความสงบเรียบร้อยและ                  

ศีลธรรมอันดีของสังคม หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ของเด็กกับการใช้อำานาจ

ปกครอง ซึ่งปัญหาในการพิจารณาการใช้อำานาจปกครองนี้เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางใน               

กลุ่มประเทศตามระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีแล้วจะพบว่า กลุ่มประเทศในระบบ     

กฎหมายนี้เริ่มให้ความสำาคัญกับประโยชน์ของบุตรมากขึ้นในศตวรรษที่ 1611 โดยเฉพาะ               

ประเทศอังกฤษ ที่ยอมรับว่าบุตรมีสิทธิของตนเองในฐานะบุคคลคนหนึ่ง จนนำาไปสู่การ         

ยอมรับเรื่อง “ความผาสุกของเด็ก” และมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอำานาจ

ปกครองบุตรจากเดิมท่ีเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ที่บิดามารดามีต่อบุตร โดยบิดามีอำานาจเหนือ                    

ตวับตุรและทรพัยส์นิของบตุร มาเปน็ความรบัผิดชอบของบดิามารดาต่อบตุร12 โดยการปรากฏ          

ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิ

- Custody of Infant Act 1873 กำาหนดว่าข้อตกลงของบิดามารดาเกี่ยวกับ          

อำานาจปกครองบุตรไม่สามารถบังคับได้ถ้าศาลเห็นว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของบุตร

- Guardianship of Infants Act 1886 กำาหนดวา่ศาลทีจ่ะพจิารณาอำานาจปกครอง

บุตรตามคำาขอต้องคำานึงถึงความผาสุกของบุตรเท่ากับการพิจารณาความประพฤติและ           

ความต้องการของบิดามารดา

- Guardianship of Infants Act 1925 กำาหนดว่าในการพิจารณาอำานาจปกครอง

บุตรหรือการเลี้ยงดูบุตร ศาลต้องพิจารณาความผาสุกของบุตรเป็นอันดับแรกและเป็นเร่ือง            

ที่สำาคัญที่สุด ซึ่งได้มีการกำาหนดหลักการพิจารณาความผาสุกของเด็กไว้ใน Guardianship of 

Minors Act 1971

ในขณะท่ีศาลสหรัฐอเมริกาได้วางหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กไว้ในคดี Finlay v. 

Finlay 1925 (148 NE624 (NY) ) โดยระบวุา่ ในการพิจารณาใหฝ่้ายใดเปน็ผู้ใชอ้ำานาจปกครอง

ต้องพิจารณาว่าบิดาหรือมารดาฝ่ายใดเลี้ยงดูบุตรได้ดีที่สุด ซึ่งหลักการนี้ถูกโต้แย้งว่าไม่อาจ

ปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้ Goldstein et al ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “ทางเลือกที่อันตรายน้อยที่สุด” 

(least detrimental alternative) ซึ่งมีหลักการว่าการพิจารณาให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้

อำานาจปกครองบุตรควรพิจารณาจากความต้องการความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของบุตร จึงเป็น

 11 Ibid, p. 265.
 12 P.M. Bromley and N.V. Lowe, Bromley’s Family Law, eighth edition (London :                       
Butterworths, 1992), p. 289.

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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หน้าที่ของบิดามารดาในการตัดสินใจว่าใครต้องการเลี้ยงดูบุตร ไม่ใช่หน้าที่ของศาลที่จะ                  

พิจารณาว่า ฝ่ายใดเป็นผู้ใช้อำานาจปกครองบุตร ทั้งนี้ หลักการนี้ทำาให้ฝ่ายที่ไม่มีอำานาจ               

ปกครองบุตรไม่มีสิทธิติดต่อเยี่ยมเยียนบุตรอีกต่อไป13

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์

อักษรจะพบว่า ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเดิมบิดาเป็นผู้มีอำานาจปกครองบุตรโดยเด็ดขาดเพียง               

คนเดียว ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดังกล่าวในศตวรรษที่ 19 โดยนำาแนวคิดเร่ือง “ความ 

ผาสุกและประโยชน์ของเด็ก” มาใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กควบคู่ไปกับควบคุมการใช้อำานาจ

ปกครอง ซึ่งในปี ค.ศ. 1889 กฎหมายกำาหนดให้ศาลมีอำานาจเพิกถอนอำานาจปกครองได้            

และในปี ค.ศ. 1970 กฎหมายกำาหนดให้มารดามีอำานาจปกครองบุตรเท่าเทียมกับบิดาและ           

ให้สิทธิปู่ย่าติดต่อกับหลานได้ด้วย14

ในขณะทีป่ระเทศญีปุ่่น ซึง่ในยคุกอ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 เคยใชห้ลกัระบบครอบครวั 

(household) ที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งมีอำานาจปกป้องสมาชิกทุกคนในครอบครัว            

มีอำานาจกำาหนดท่ีอยู่ของสมาชิกในครอบครัว การเลือกคู่สมรสให้สมาชิก มีอำานาจขับไล่              

สมาชิกให้ออกจากครอบครัวเมื่อจำาเป็น รวมท้ังมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของครอบครัว สมาชิก             

ในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงและบุตรอยู่ภายใต้การปกครองของบิดาซึ่งเป็นผู้มีอำานาจปกครอง 

สูงสุด แต่ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการบัญญัติหลักการของกฎหมายครอบครัว

ใหม่โดยให้บิดามารดาใช้อำานาจปกครองบุตรร่วมกัน

สำาหรับประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรตามจารีตประเพณี

โบราณของไทยเป็นความสัมพันธ์เชิงอำานาจ บิดามารดามีอำานาจเด็ดขาดเหนือชีวิตบุตร มีสิทธิ

ขายบุตรลงเป็นทาสได้ตามกฎหมายพระไอยการทาษ15 กล่าวคือ เดิมกฎหมายลักษณะผัวเมีย

กำาหนดให้บิดาเป็นผู้ปกครอง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้กำาหนดให้บุตรชายตกแก่มารดา              

บุตรหญิงให้ได้แก่บิดา เว้นแต่กรณีที่ผัวเมียมีศักดินา 400 ไร่ขึ้นไป ให้บิดามีอำานาจในการ               

เลือกก่อนและให้บุตรท่ีเหลือตกแก่มารดา แต่หากมารดามีศักดิ์สูงกว่าให้มารดามีอำานาจ                

เลือกก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นช่วงริเริ่มของแนวคิดที่ให้บุตรอยู่ในอำานาจปกครองของฝ่ายที่

 13 Edracim J. Kermani, Supra note 37, p. 266.
 14 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, คำาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 4, 
(กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์นิติธรรม, 2546), น. 347. 
 15 วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, รายงานการวิจัยเรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็กถูกกระทำาทารุณกรรม           
จากผู้ปกครอง, สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, น. 81.
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มีฐานะที่ดีกว่า ซึ่งถูกสันนิษฐานว่าจะสามารถดูแลบุตรได้ดีกว่า

ต่อมา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2478 บรรพ 5 กำาหนดให้ผู้ที่ชนะคดี

ในกรณีที่มีการหย่าโดยคำาพิพากษาเป็นผู้ใช้อำานาจปกครอง แต่หากปรากฏว่าผู้ชนะคดี                

เป็นผู้ไม่เหมาะสมในการปกครองบุตร ศาลอาจตั้งผู้อื่นเป็นผู้ปกครองบุตรก็ได้ โดยไม่ได้        

พิจารณาความผาสุกหรือประโยชน์ของบุตรแต่อย่างใด หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขเป็นประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2519 ซึ่งในเรื่องการพิจารณาผู้ใช้อำานาจปกครองในคดีฟ้อง 

หย่ายังคงใช้หลักการเดิม 

ต่อมามีการแก้ไขเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2533 จึงมีการบัญญัติ 

มาตรา 1520 วรรคสองว่า “ในกรณีหย่าโดยคำาพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้อง

หย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำานาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาด ถ้า            

ศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอำานาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้ตามมาตรา 1582 ศาลจะถอน         

อำานาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้ ท้ังนี้ ให้ศาลคำานึง           

ถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นสำาคัญ” ซึ่งจากหลักการในมาตรา 1520 พบว่า ใน

การที่ศาลจะกำาหนดให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อำานาจปกครองบุตรภายหลังการหย่า ศาล        

ต้องคำานึงถึงประโยชน์และความผาสุกของเด็กเป็นสำาคัญ อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ไม่ได้ให้ความหมายหรือกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา “ประโยชน์และความ

ผาสุกของเด็ก” ไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ศาลจึงต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ และแนวทางใน              

การวินิจฉัยคดีครอบครัวท่ีผ่านมาเป็นหลักในการใช้ดุลพินิจในการชี้ขาดให้บิดาหรือมารดา            

เป็นผู้ใช้อำานาจปกครอง ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 22 วรรคสอง 

ได้บัญญัติว่า “การกระทำาใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ                 

โดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางที่กำาหนดในกฎกระทรวง” ซ่ึงในปี              

พ.ศ. 2549 ได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำาหนดแนวทางการพิจารณาว่า การกระทำาใดเป็นไป

เพือ่ประโยชนส์งูสดุของเดก็หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่เดก็ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ 

ซึ่งแนวทางดังที่กล่าวมานี้ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้การตีความเพ่ือนำาไป                

สู่การปฏิบัติให้เกิดผลบรรลุตามเจตนารมณ์และเป้าหมายสูงสุดของกฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องจาก             

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีแท้จริงถึงแก่นใน   

การปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก จึงจำาเป็นต้องมีการกำาหนดมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริม

และเพิม่พูนความรูค้วามชำานาญแกผู่ป้ฏบิตังิานทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัการจดัการกบัปญัหาเกีย่วกบั

เด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวต่อไป

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้อำานาจปกครองบุตรของบิดามารดา

ในกฎหมายไทยได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการบัญญัติรับรองถึงสิทธิของเด็กมากข้ึน โดยเฉพาะ 

ในกรณีที่มีการฟ้องหย่าท่ีต้องมีการกำาหนดเกี่ยวกับอำานาจปกครองบุตร ที่ศาลอาจตัดสินให้          

บิดาหรือมารดามีสิทธิหน้าที่ในการเลี้ยงดูอบรมให้การศึกษาแก่บุตร และหากปรากฏว่าบิดา

มารดาปฏิบัติตนไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงดูบุตรก็อาจถูกเพิกถอนอำานาจปกครองบุตรหรืออาจ            

ถูกศาลสั่งให้เปลี่ยนตัวผู้ใช้อำานาจปกครองซ่ึงผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในการปรับใช้                                      

หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กในกรณีดังกล่าวในส่วนต่อไป

 1.2 วิเคราะห์คำาพิพากษาฎีกาในคดีเกี่ยวกับการใช้อำานาจปกครองกับ

หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก
สำาหรับกฎหมายไทย เมื่อศาลพิพากษาให้หย่า ศาลต้องชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็น               

ผู้ใช้อำานาจปกครองบุตรโดยกฎหมายไม่ได้กำาหนดให้ต้องนำาเหตุหย่ามาเป็นเง่ือนไขในการ

พิจารณาอำานาจปกครองบุตร อย่างไรก็ตาม มาตรา 1520 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติให้ศาลต้องคำานึงถึงประโยชน์และความผาสุกของเด็กใน          

คดีที่ต้องชี้ขาดว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำานาจปกครองบุตร แต่มีข้อน่าสังเกตว่า ประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชยข์องไทยกลบัไมไ่ดใ้หค้วามหมาย หรอืกำาหนดหลกัเกณฑป์ระกอบการพจิารณา

ว่า “ประโยชน์และความผาสุกของเด็ก” มีความหมายและขอบเขตเช่นใด ซึ่งมีเพียงพระราช

บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 22 วรรคสอง ที่บัญญัติว่าให้พิจารณาตามแนวทาง            

ที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2549 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

อนึง่ จากการศกึษาแนวคำาพพิากษาของศาลไทยผ่านงานวชิาการหลายฉบบั16 พบวา่ 

ศาลไทยใช้เหตุหลายประการประกอบกันในการพิจารณาตัดสินให้บุตรอยู่ในความปกครอง            

ของบิดาหรือมารดา โดยพิเคราะห์ถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรผู้เยาว์เป็นสำาคัญ ซ่ึง 

เป็นไปในทำานองเดียวกับ Children Act 1989, Section 1 (3) ของอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุป           

 16 โปรดดู ประสพสุข บุญเดช, คำาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย               
ครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 19, (กรุงเทพมหานคร : สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554) และ อัญชลี 
กัมทรทิพย์, “หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ใช้อำานาจปกครองบุตรภายหลังการหย่า : ศึกษาตามแนวคำาพิพากษา                    
ของศาล,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547) และ วรพรรณ               
ชงัพชิติ, “อำานาจปกครองบตุรภายหลงัการหยา่,” (วทิยานพินธม์หาบณัฑติ คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 
2533) .
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ได้ดังนี้18

1) การพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยตรง

 1.1) บุตรท่ีอ่อนอายุต้องการมารดา (หลัก young children need mothers)

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 303/2488 วางหลักว่า ฐานะไม่ใช่สาระสำาคัญของ                            

ผู้ปกครองบุตร บุตรซึ่งเป็นผู้ไม่รู้เดียงสาสมควรอยู่กับมารดามากกว่าบิดาซึ่งมีภริยาใหม่ 

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1616/2518 ตัดสินว่า เมื่อได้ความว่าเด็กหญิง ป. บุตร               

มีอายุเพียง 2 ปี ยังไร้เดียงสาและอยู่กับจำาเลยด้วยดีตลอดมา ไม่ปรากฏข้อบกพร่องเสียหาย 

การให้บุตรอยู่กับจำาเลยระยะนี้บุตรจะได้รับความอบอุ่นมากกว่าอยู่กับโจทก์ และจำาเลยก็รับ            

ว่าไม่รังเกียจท่ีจะให้โจทก์เยี่ยมเยียน จึงควรให้บุตรอยู่ในอำานาจปกครองของจำาเลยผู้เป็น         

มารดาไปก่อน หากมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป โจทก์ก็ชอบที่จะเรียกร้องเอาบุตรคืนได้

 คำาพิพากษาศาลฎีกา 3035/2533 วินิจฉัยว่า แม้โจทก์มีฐานะดีกว่าจำาเลย           

มากก็ตาม แต่โจทก์อาศัยอยู่บ้านพักครูกลางวันต้องไปสอนวันเสาร์-อาทิตย์จึงได้กลับบ้าน            

การที่จะให้เด็กชาย ก. ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุ 3 ขวบ อยู่กับโจทก์ย่อมไม่สะดวก แม้ว่าจะหาผู้มาเลี้ยง

หรือส่งบุตรผู้เยาว์อยู่ในโรงเรียนอนุบาลก็ตาม ความอบอุ่นที่บุตรผู้เยาว์ได้รับจากมารดามี

มากกว่า เพราะมารดาอยู่ใกล้ชิดบุตรผู้เยาว์ตลอดเวลานับแต่คลอด จำาเลยก็มิได้ยากจนถึง           

ขนาดทีจ่ะเลีย้งดแูละใหก้ารศกึษาบตุรผูเ้ยาวไ์มไ่ด้หากโจทกป์ระสงคท่ี์จะใหบ้ตุรได้รับการศกึษา

จนจบการศึกษาช้ันปริญญาตรีก็ทำาได้ เพราะแม้อำานาจการปกครองจะตกแก่จำาเลยก็ตาม           

โจทก์ยังมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตรของตนได้ตามสมควรแล้วแต่พฤติการณ์

 1.2) พี่น้องควรอยู่รวมในครอบครัวเดียวกัน (keeping the children              

together)19

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 9130/2539 วินิจฉัยว่า โจทก์และจำาเลยมีบุตรด้วยกัน            

 17 อัญชลี กัมทรทิพย์, เพิ่งอ้าง, น. 111.
 18 ประสพสุข บุญเดช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, น. 452–456. 
 19 ประสพสุข บุญเดช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, น. 453.

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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2 คนเมื่อหย่าขาดจากกัน โจทก์ในฐานะมารดาของบุตรซึ่งอายุเพียง 2 ปี ยังไร้เดียงสาและ          

ได้อยู่กับโจทก์ด้วยดีตลอดมา ไม่ปรากฏข้อบกพร่องเสียหาย การให้บุตรอยู่กับโจทก์ระยะนี้          

บุตรจะได้รับความอบอุ่นมากกว่าอยู่กับจำาเลย ประกอบกับโจทก์เป็นผู้ใช้อำานาจปกครอง            

บตุรคนโตอยูแ่ลว้ และไดค้วามวา่บตุรทัง้สองอยูใ่นวยัไล่เล่ียกนั การทีเ่ด็กชายทัง้สองอยูด้่วยกนั

ก็จะได้เป็นเพื่อนเล่นกันทำาให้เกิดความสัมพันธ์รักใคร่กันฉันพี่น้องสร้างความอบอุ่นและความ

สุขซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพจิตของเด็กทั้งสอง ท้ังโจทก์ประกอบอาชีพมั่นคงเพียงพอท่ีจะเล้ียงดู

เด็กทั้งสองได้ การให้บุตรชายคนเล็กอยู่ในความปกครองของโจทก์จึงชอบแล้ว

 1.3) เด็กต้องได้รับความผาสุกความอบอุ่นความรักใคร่เอ็นดู (love and 

affection) และความรู้สึกผูกพันทางจิตใจ (emotionalities) ระหว่างบุตรกับบิดาหรือ

มารดา20, 21

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5890/2537 ตัดสินว่า หลังเกิดเหตุฟ้องหย่าแล้ว              

จำาเลยที่ 1 เดินทางไปทำางานท่ีกรุงเทพมหานคร ส่วนบุตรสาวอายุ 4 ปี ให้มารดาโจทก์เป็น           

ผู้ดูแล แสดงว่าจำาเลยที่ 1 ไม่ได้ห่วงใยบุตรตามสมควรจำาเลยที่ 1 ผู้เป็นมารดาจึงไม่สมควร          

เป็นผู้ใช้อำานาจปกครองบุตร ส่วนโจทก์เป็นบิดามีอาชีพหลักฐานมั่นคง ท้ังยังมีมารดาคอย             

ชว่ยเหลอืในการเลีย้งดบุูตรท่ีศาลลา่งพพิากษาใหโ้จทกเ์ปน็ผูใ้ชอ้ำานาจปกครองบตุรหลงัการหยา่

จึงชอบแล้ว

 1.4) ตอ้งคำานงึถงึความตอ้งการของบตุรความประสงคแ์ละความรูส้กึของบตุร 

(wishes and feelings of the child)22 โดยเฉพาะบุตรที่โตพอที่จะมีความรู้สึกผิดชอบ

ได้แล้ว 

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2795/2539 วางหลักไว้ว่า ศาลต้องพิจารณาอำานาจ

ปกครองบุตรโดยคำานึงถึง ความผาสุก สุขภาพจิตของผู้เยาว์ อาชีพ ความผูกพัน คำาเบิกความ

ของจำาเลยท่ีว่า ขณะบุตรท้ังสองอยู่ท่ีบ้านมารดาโจทก์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์ไม่สนใจ

ใยดีต่อบุตรทั้งสองปล่อยให้บุตรท้ังสองหาอาหารรับประทานเอง และโจทก์ยังได้ทำาโทษบุตร        

ทั้งสองโดยให้นอนที่ระเบียงบ้านนอกห้องนอน ทำาให้หนาวเย็นจนเกิดความกลัว เพื่อบ่งชี้ว่า

โจทก์ไม่มีความรกัความหว่งใยในตวับุตรทัง้สอง และโจทกเ์ปน็คนมจีติใจโหดรา้ยตอ่บตุรทัง้สอง

 20 เพิ่งอ้าง, น. 96.
 21 เพิ่งอ้าง, น. 457.
 22 เพิ่งอ้าง, น. 454.
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ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ใช้อำานาจบุตรทั้งสองได้ 

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1454/2545 ตัดสินว่า ก่อนฟ้องคดี บุตรทั้งสองอยู่ใน

ความดูแลของโจทก์ ภายหลังฟ้องคดี จำาเลยเอาบุตรทั้งสองไปอยู่ด้วยทำาให้สภาพจิตใจ              

ของบุตรเสื่อมลง และจำาเลยใส่ร้ายโจทก์ทำาให้บุตรทั้งสองเกลียดชังโจทก์ ขณะสืบเสาะ                         

ข้อเท็จจริง ด.ญ. น. ให้ถ้อยคำาว่า โจทก์จำาเลยเคยทะเลาะกันต่อหน้า ด.ญ. น. เรื่องจำาเลยไป

เกีย่วขอ้งกบัหญงิอืน่จนจำาเลยออกจากบา้นไป การกระทำาของจำาเลยทำาให ้ด.ญ. น. มคีวามรู้สึก

ไม่ดีต่อจำาเลย และให้ถ้อยคำาต่อไปว่า หากโจทก์จำาเลยหย่าขาดจากกัน ต้องการอยู่ในความ

ปกครองดูแลของโจทก์เพราะโจทก์รักใคร่ด้วยดีตลอดมา ขณะให้ถ้อยคำา ด.ญ. น. 14 ปีเศษ         

นับว่าโตมากพอที่จะตัดสินใจได้ว่าระหว่างโจทก์กับจำาเลยใครควรเป็นผู้ใช้อำานาจปกครองตน 

เมื่อตนประสงค์ที่จะอยู่กับโจทก์มารดา และโจทก์ไม่มีข้อเสียหายประการใด เมื่อคำานึงถึงความ

ผาสุกและประโยชน์ของบุตรแล้ว จึงให้บุตรทั้งสองอยู่ในความปกครองของโจทก์

2) การพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวบิดาหรือมารดา

 2.1) ต้องมีความสามารถในการจัดการศึกษาอบรม (education) ด้าน

วิชาการ วิชาชีพ ศาสนา (religion) ศีลธรรม และการพัฒนาทางสติปัญญา (intellectual 

development) ให้แก่บุตรทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน23

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5484/2537 วินิจฉัยว่า โจทก์ซ่ึงเป็นมารดามีความ

ประพฤติเรียบร้อย มีอุปนิสัยประหยัดมัธยัสถ์ จึงอาจฝึกหัดอบรมบุตรให้มีระเบียบวินัยที่ดี 

นอกจากนี้ โจทก์ยังสำาเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ก็น่าจะเป็น             

เหตุให้บุตรได้รับการศึกษาที่ดีในโรงเรียนเดียวกับที่โจทก์สอนได้ รวมทั้งโจทก์ซึ่งเป็นมารดา            

เป็นสตรีเพศเช่นเดียวกับบุตร โจทก์ย่อมอุปการะเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นแก่บุตรได้ดีกว่าจำาเลย

 2.2) ต้องมีความสามารถในการหาที่พัก (accommodation) และให้การ

รักษาพยาบาลแก่บุตร (medical care)24

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 819/2546 ตัดสินว่า จำาเลยตั้งครรภ์ก่อนจดทะเบียน

สมรส ภายหลังมีการเจรจากันโดยให้โจทก์จดทะเบียนสมรสกับจำาเลยแล้วโจทก์ได้ย้ายไปอยู่             

ที่บ้านจำาเลยซึ่งมีบิดามารดาจำาเลยอยู่ด้วย จนกระทั่งคลอดมีบุตร 1 คน คือ เด็กชาย อ. อายุ   

 23 เพิ่งอ้าง, น. 455.
 24 เพิ่งอ้าง, น. 456.

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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6 เดือน ระหว่างอยู่กินด้วยกันจำาเลยชอบเที่ยวเตร่และดื่มสุราเป็นอาจิณส่วนบิดามารดา               

ของจำาเลยไม่ชอบโจทก์ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2542 โจทก์จำาเลยทะเลาะกัน รุ่งขึ้นโจทก์

จึงนำาบุตรผู้เยาว์กลับไปพักอยู่กับบิดามารดาโจทก์ หลังจากนั้น 3 วัน บิดาจำาเลยมาขอรับ             

บุตรผู้เยาว์ไปนั่งรถเที่ยวแล้วไม่นำามาส่งคืนโจทก์ ทั้งยังกีดกันไม่ให้โจทก์พบกับบุตรผู้เยาว์               

โจทก์ยังมิได้ละความพยายามแต่อย่างใดโดยเพียรพยายามมาขอพบบุตรผู้เยาว์ และยอม

อะลุ้มอล่วยทุกวิถีทางเพียงเพื่อได้ดูแลบุตรผู้เยาว์เท่านั้น บ่งแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่โจทก์

มีต่อบุตรผู้เยาว์โจทก์ต้องการจะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เท่านั้นโดยไม่หวังความสุขในชีวิตสมรสโจทก์

มีรายได้สามารถอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งต่างไปจากพฤติการณ์ของจำาเลย

อยา่งยิง่ โดยจำาเลยรบัวา่ เมือ่บดิาจำาเลยนำาบตุรผู้เยาวก์ลับมา จำาเลยและบดิามารดาไมอ่าจเล้ียง

ดูบุตรผู้เยาว์ได้เพราะต้องไปทำางานทุกคน จึงให้ญาติฝ่ายบิดาเลี้ยงบุตรผู้เยาว์ตลอดมาจนถึง            

วัยเรียน อีกทั้งจำาเลยก็ยอมรับว่าจำาเลยมีรายได้น้อยยังต้องพ่ึงพาบิดามารดาอยู่ไม่อาจเล้ียงดู

บตุรภรยิาได ้ซึง่เทา่กบัวา่จำาเลยไมม่คีวามสามารถยนืหยดัไดด้ว้ยลำาแขง้ของตนเองโดยปราศจาก

ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบิดามารดาของจำาเลย ดังนั้น เมื่อจำาเลยเองยังไม่สามารถ

ชว่ยเหลอืปกครองดแูลชวีติของตนเองไดเ้ชน่นีจ้ำาเลยจะใชอ้ำานาจปกครองบตุรผู้เยาวไ์ด้อยา่งไร 

ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำานาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว

 2.3) บิดาหรือมารดาต้องมีความความประพฤติที่เหมาะสมในการเป็น               

ผู้อำานาจปกครอง25

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4323/2540 วางหลักไว้ว่า ในขณะผู้ร้องยื่นคำาร้อง           

ผู้ร้องยังมิได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ก็ตาม แต่เมื่อความปรากฏต่อศาลว่า 

มารดาของผู้เยาว์ย้ายไปอยู่ท่ีอื่นและสมรสใหม่ต้ังแต่ผู้เยาว์อายุได้เพียงปีเศษและไม่เคยกลับ           

มาดูแลผู้เยาว์อีกเลย กรณีจึงเป็นการที่มารดาผู้เยาว์ใช้อำานาจปกครองแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ 

ศาลจึงมีอำานาจพิพากษาถอนอำานาจปกครองจากมารดาผู้เยาว์ และเมื่อปรากฏว่าผู้เยาว์อยู่ใน

ความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ร้องมาโดยตลอดการให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำานาจปกครองผู้เยาว์ย่อม    

เหมาะสมกว่า

 25 อัญชลี กัมทรทิพย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, น. 102.
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 2.4) บุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดอยู่แล้ว ควรให้ฝ่ายนั้นดูแลต่อไปตาม

เดิม (continuity of care)26

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 6948/2550 ตัดสินว่าโจทก์และจำาเลยเป็นสามีภริยา          

โดยชอบด้วยกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน 2 คน จำาเลยไปทำางานต่างประเทศ ในช่วงแรกแม้โจทก์ 

จะคัดค้านแต่ภายหลังมิได้โต้แย้งจำาเลยอีก ผ่านไป 2 ปี โจทก์พยายามขอให้จำาเลยกลับ

ประเทศไทย เพราะโจทก์และบุตรลำาบากมาก จำาเลยยืนกรานจะไม่กลับ หลังจากนั้นจำาเลย            

ไม่ติดต่อกับโจทก์อีกและโจทก์ไม่สามารถติดต่อกับจำาเลยได้เพราะจำาเลยเปลี่ยนสถานที่ทำางาน

เกี่ยวกับร้านอาหารอยู่เสมอถือว่าจำาเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินกว่า 1 ปี นับแต่ปี 2542    

โจทก์จึงฟ้องหย่าจำาเลยได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4) ศาลฎีกาให้โจทก์และจำาเลยหย่า             

ขาดกัน บุตรทั้งสองของโจทก์กับจำาเลยยังเป็นผู้เยาว์และอยู่ในความอุปการะของโจทก์มา                                        

โดยตลอด โจทก์รับราชการอันเป็นอาชีพมั่นคง ส่วนจำาเลยทำางานอยู่ประเทศญี่ปุ่นทิ้งบุตรให้         

อยู่ในความปกครองดูแลของโจทก์มากว่า 8 ปีแล้ว เมื่อคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดแก่              

ผูเ้ยาวท์ัง้สองในปัจจบัุนและในอนาคตจงึเห็นสมควรใหโ้จทกเ์ปน็ผูใ้ชอ้ำานาจปกครองบตุรทัง้สอง

แต่ผู้เดียว

อนึ่ง มีข้อพึงสังเกตว่า นอกจากศาลจะพิเคราะห์ถึงความผาสุกและประโยชน์ของ          

บุตรผู้เยาว์เป็นสำาคัญตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ประการข้างต้นแล้ว ศาลไทยยังคำานึงถึงหลักเกณฑ์

บางประการเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขตการใช้อำานาจปกครอง              

ดังต่อไปนี้27

1) บุตรควรอยูภ่ายใตอ้ำานาจปกครองของบดิาหรอืมารดา ซึง่มเีพศเดยีวกนักบับตุร

2) บุตรควรอยู่กับบิดาหรือมารดาที่ยังไม่มีครอบครัวใหม่

3) บุตรควรอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือประเทศเดิม ซึ่งบุตรมีความคุ้นเคย

โดยสรปุ จากการศกึษาคำาพพิากษาฎกีาขา้งตน้ดงัทีก่ลา่วมานี ้อาจกลา่วไดว้า่ศาลไทย

ไดน้ำาหลกัเกณฑ์หลายประการมาประกอบการพจิารณาเพือ่เปน็แนวทางในการชีข้าดผูใ้ชอ้ำานาจ

ปกครองบุตรตามหลัก “ประโยชน์และความผาสุกของเด็ก” อยู่แล้ว 

อยา่งไรกต็าม มขีอ้พงึสงัเกตวา่ ศาลไทยไมม่ขีอ้กำาหนดวา่จะตอ้งพจิารณาหลกัเกณฑ์

ในเรื่องใดเป็นลำาดับก่อนหลัง ยิ่งกว่านั้น ในการดำาเนินคดีฟ้องหย่าและดูแลบุตร ศาลไทยยัง         

 26 ประสพสุข บุญเดช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, น. 452.
 27 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1.

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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ไม่มีการกำาหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ศาลต้องพิจารณาเหมือนกับศาลคดีครอบครัว               

ในต่างประเทศตามท่ีได้ศึกษามา28 ซึ่งจากการวิเคราะห์เชิงลึกซึ้งจะพบว่า การปรับใช้หลัก

ประโยชน์สูงสุดกับการคุ้มครองเด็กในสถาบันครอบครัวไทย ยังมีข้อจำากัด 2 การที่เป็น             

อุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็ก คือ 

ประการแรก ข้อจำากัดเกี่ยวกับการใช้การตีความหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก กล่าว

คือ แม้จะมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีกำาหนดข้อพิจารณาในการคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก               

ไว้ในกฎกระทรวงอย่างชัดเจน หากแต่ถ้อยคำาท่ีเขียนไว้ยังมีลักษณะท่ีคลุมเครือ และมี                     

ความหมายค่อนข้างกว้างมาก ส่งผลให้ผู้บังคับใช้กฎหมายประสบกับความยากลำาบากใน               

การปรับใช้หลักการสำาคัญดังกล่าว นอกจากนี้ การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางของ              

หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก เนื่องจากไม่ปรากฏคำาอธิบายในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

และแพร่หลาย ย่อมส่งผลให้การใช้การตีความหลักประโยชน์สูงสุดนี้ขาดความเป็นเอกภาพ             

อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ประการที่สอง ข้อจำากัดเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง

จากการศึกษาจะพบว่า การท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวไทยยังขาดผู้พิพากษาชำานาญการ           

พิเศษในศาลที่มีลักษณะเฉพาะดังกล่าวย่อมทำาให้การบังคับใช้ขาดประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งเมื่อ

พิจารณาประกอบกับปัญหาของความละเอียดอ่อนในประเด็นการใช้การตีความกฎหมายให้

สอดคล้องหลักหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กแล้วย่อมกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น เนื่อง 

จาก การทำาความเข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักการดังกล่าวต้องอาศัยประสบการณ์และมุมมอง         

ของผูป้ฏบิติังานท่ีมพีืน้ฐานความรูใ้นเรือ่งเกีย่วกบั “ความเปน็สถาบนัครอบครวั” และ “ความ

เป็นเด็ก” ที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเมื่อต้องพิจารณาประกอบกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบริบทของ

สังคมไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต

ด้วยแล้ว การแสดงหาแนวทางในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์

ที่แท้จริงของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยิ่งทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ดว้ยเหตนุี ้ผูเ้ขยีนจงึดำาเนนิการศกึษาขอบเขต ความหมายและแนวทางในการปรบัใช้

หลกัประโยชนส์งูสดุของเดก็ผา่นกรณคีดตีวัอยา่งในต่างประเทศ เพ่ือใหเ้กดิความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ชัดเจน อันจะนำาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไป

 28 เพิ่งอ้าง.
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2. วิเคราะห์การคุ้มครองเด็กที่กระทำาผิดทางอาญาในประเทศไทย29

ประเทศไทยรบัเอาอทิธพิลของแนวคดิทัง้ใน “รปูแบบความยติุธรรมตามกฎหมาย” 

และ “รูปแบบสังคมสงเคราะห์”30 มาใช้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับเด็ก              

และเยาวชน โดยคำานึงถึงหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำาคัญ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเด็กเป็นผู้กระทำาความผิดทางอาญานั้น ประเทศไทยจะให้

ความสำาคัญกับแนวคิดในรูปแบบสังคมสงเคราะห์มากกว่าแนวคิดเร่ืองความยุติธรรมตาม

กฎหมาย เนื่องจากมุ่งเน้นการใช้วิธีการสำาหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและ

เยาวชนมากกว่าการลงโทษ โดยพบว่า ผลของคำาพิพากษาเป็นคุมประพฤติมากที่สุดคือ                 

16,795 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 59.70 ของจำานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษา ทั้งหมด

จำานวน28,133 คดีในขณะที่การลงโทษปรับมีเพียงจำานวน 1,181 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.20 และ

โทษจำาคุกมีเพียง 134 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.48 เท่านั้น31

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า “ทฤษฎีพัฒนาการ”32 ได้อธิบายว่า เด็กและเยาวชนใน

แต่ละช่วงอายุมีพัฒนาการทางความคิด สติปัญญา และจริยธรรมอย่างไร เพื่อให้เห็นถึงระดับ

ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี และความสามารถในการรับรู้ถึงผลของการกระทำาของเด็กและเยาวชน

ทีก่ระทำาความผดิอาญาน้ัน ๆ  อยา่งไรกต็าม เดก็จะสามารถเรยีนรูค้ณุคา่หรอืจรยิธรรมและความ

รูผ้ดิชอบชัว่ดไีดใ้นระดบัใดนัน้ข้ึนอยูก่บัระดบัความเจรญิของสมอง และความสามารถในการคดิ 

ซึ่งมักจะพัฒนาจากการคิดแบบรูปธรรม (concrete) ไปเป็นการคิดแบบนามธรรม (abstract) 

พัฒนาการจากความคิดที่ไม่ซับซ้อนไปเป็นความคิดที่ซับซ้อน จากพฤติกรรมที่ถูกกำาหนด              

และควบคุมโดยสิ่งเร้าภายนอกกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยแรงควบคุมภายใน 

 29 โปรดดู นงลักษณ์ อานี, “แนวทางใหม่ในการกำาหนดความรับผิดทางอาญาและการดำาเนินคดี กรณี           
ผู้กระทำาความผิดเป็นเด็กและเยาวชน,” (ดุษฎีนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558) .
 30 Jane Pickford, “The development of youth justice philosophies,laws and polices,”                  
In Youth justice and social work, Series Editors : Jonathan Parker and Greta Bradley, (The United 
Kingdom : Learning Matters Ltd., 2006), p.6.
 31 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, “รายงานสถิติคดีประจำาปี พ.ศ. 
2555,” พฤษภาคม พ.ศ. 2556, น.29.
 32 ขัตติยา รัตนดิลก และคณะ, การศึกษาลักษณะการกระทำาผิดและสภาพจิต-สังคมของเด็กอายุ              
ไม่เกิน 12 ปี ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม, รายงานวิจัยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, สนับสนุนโดย            
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย (UNICEF), 2550, น. 1.

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

สำาหรับประเทศไทย การกระทำาความผิดอาญาของเด็กและเยาวชนจำานวนมากเกิด

จากทฤษฎีพฤติกรรมการเลียนแบบเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบเพื่อน บิดามารดา 

หรือจากสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์หรือวีดีโอเกมส์ เป็นต้น นอกจากนี้ 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเด็กและ              

เยาวชน33 ก็ได้อธิบายว่า การกระทำาความผิดเด็กและเยาวชนมักมีตัวแบบการกระทำาความผิด

มาจากเพื่อนเพราะต้องการให้เกิดการยอมรับในกลุ่มเพื่อนเป็นสำาคัญ

อนึง่ ในรฐัธรรมนญูไทย ฉบบัปจัจบุนัได้กล่าวถงึการคุม้ครองสิทธเิด็กในกระบวนการ

ยุติธรรมที่สำาคัญไว้ในมาตรา 40 (6) ความว่า “เด็ก เยาวชน...ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองใน

การดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม...” กล่าวคือ34

- กรณีที่เด็กเป็นพยาน เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะการ

ใชภ้าษาในการสือ่สารอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่สภาพจติใจของเดก็และสง่ผลใหก้ารสบืพยานคลาด

เคลื่อน นอกจากนี้ การที่เด็กจะต้องเผชิญหน้ากับจำาเลยในห้องพิจารณาและตอบคำาถามซำ้า ๆ

ในกระบวนพิจารณาอาจทำาให้เด็กรู้สึกเสมือนถูกกระทำาซำ้า รัฐจึงต้องมีมาตรการทางกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองเด็กในกรณีที่ต้องสืบพยานในศาล อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จัดใหมี้มาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองเดก็ในการสบืพยานในชัน้ศาล ดงัจะเหน็ไดจ้ากมาตรา 

172 ตร ีแหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาทีก่ำาหนดวา่ การสืบพยานเด็กอายไุมเ่กนิ 

18 ปี ให้ศาลจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำาหรับเด็ก และศาลอาจเป็นผู้ถามพยานเอง 

โดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและข้อเท็จจริงซ่ึงต้องการสืบแล้วให้พยานเบิกความในข้อ          

นัน้ ๆ  หรอืศาลจะถามผา่นนกัจติวทิยาหรอืนกัสังคมสงเคราะหก์ไ็ด้หรือใหคู้ค่วามถาม ถามคา้น 

หรือถามติงผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนี้ ประธานศาลฎีกาได้

ออกระเบยีบราชการฝา่ยตลุาการศาลยตุธิรรมวา่ด้วยแนวทางในการปฏบิติัต่อพยาน พ.ศ. 2548 

โดยกำาหนดว่า ถ้ามีความจำาเป็นต้องใช้นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือในการสืบ

พยาน ก็ให้รีบดำาเนินการเสียแต่เนิ่น ๆ และในกรณีที่พยานเป็นเด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน            

 33 วันทินีย์ เอ่ียมกระสินธิ์, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : 
ศึกษาเชิงทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการคบหาสมาคมทีแ่ตกตา่ง,” (ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (อาชญาวทิยาและงานยตุธิรรม), 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553), บทคัดย่อ.
 34 สราวุธ เบญจกุล, “การคุ้มครองสิทธิเด็กในศาลยุติธรรม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558, จาก 
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000002610.
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18 ป ีซึง่การซกัถามพยานจะตอ้งทำาผา่นนกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะห ์เจา้หนา้ทีศ่าลควร

จัดให้พยานเหล่านั้นพบกับบุคคลดังกล่าวก่อนเข้าเบิกความต่อศาล นอกจากนี้ การจัดเวลาให้

พยานเบิกความควรพิจารณาให้เหมาะสมแก่สุขภาพและวัยของพยานด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการ

เหนื่อยล้าเกินสมควร

- กรณีที่เด็กตกเป็นผู้ต้องหาในคดีท่ีเด็กมีอายุไม่เกิน 18 ปีประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ได้กำาหนดว่า ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำาเลยว่ามีทนายความหรือไม่ 

ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้

- กรณีที่เด็กถูกฟ้องเป็นจำาเลย พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ                 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวได้กำาหนดบทบัญญัติในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 8635           

ที่เปิดช่องทางในการหันเหเด็กออกจากการดำาเนินกระบวนพิจารณา เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้าง 

“ตราบาป” ให้แก่เด็ก

- กรณีที่เด็กเป็นผู้กระทำาผิดการกำาหนดโทษและการบังคับโทษนั้น เมื่อศาลได้           

ดำาเนินกระบวนพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนผู้นั้นได้

กระทำาความผิดจริงและเป็นความผิดที่มีโทษประหารชีวิตหรือโทษจำาคุกตลอดชีวิต ประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 18 บัญญัติห้ามมิให้นำาเอาโทษประหารชีวิตหรือโทษจำาคุกตลอดชีวิตมา

ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิด ในขณะที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี และให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าว

ได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำาคุก 50 ปี

โดยสรุป การดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม หมายถึง เด็กและเยาวชน

มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมตามสภาพร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญาและวุฒิภาวะที่ผู้นั้นเป็นเด็กและเยาวชน โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เป็นสำาคัญ 

3. วเิคราะหแ์นวทางทีเ่หมาะสมในการนำาหลกัประโยชนส์งูสดุของเดก็
มาปรับใช้ในกฎหมายไทย

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้นแท้ที่จริง คือ 

 35 โปรดดู พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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การพจิารณาวา่เมือ่ใดจงึจะตอ้งคำานงึถงึประโยชนสู์งสุดของเด็ก “ในฐานะเปน็สิง่สำาคญัทีส่ดุ” 

(Paramount Consideration) และเมื่อใดจะต้องคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ในฐานะ

เป็นสิ่งที่สำาคัญลำาดับแรก” (Primary Consideration) โดยมีข้อน่าสังเกตว่า หลักพิจารณาว่า

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก “เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด” (Paramount Consideration) นั้นมีที่มาจาก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1959 ในขณะที่หลักพิจารณาว่าประโยชน์สูงสุดของเด็ก 

“เป็นสิ่งสำาคัญลำาดับแรก” (Primary Consideration) มีที่มาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ค.ศ. 1989 และในปัจจุบัน ยังคงมีการนำาทั้งสองแนวทางไปปรับใช้ในการประเมินคุณค่า          

ตามหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ซึ่งเมื่อได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์แนวคำาพิพากษาในเชิงลึกซึ้งแล้ว ทำาให้พบว่าเกือบ 

ทุกประเทศที่เป็นกรณีศึกษาล้วนมีแนวทางในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กภายใต้

กรอบความคิดที่คล้ายคลึงกันในหลักการที่สำาคัญ 4 ประการ คือ 

1. การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

2. สถานการณ์ที่เด็กอาจตกอยู่ในภยันตราย (Dangerous Situation) 

3. บุคคลที่จะได้รับผลกระทบอันเป็นความเสียหายนั้น (Effect of Danger) และ 

4. ระยะเวลาที่ภยันตรายหรือความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ (Period of Danger 

or Damage) 

ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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ท้ังนี้ ผู้เขียนยังพบอีกว่า การพิจารณาหลักการสำาคัญทั้งสี่ประการดังที่กล่าวมา             

ข้างต้นนั้น ล้วนมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่น่าสนใจอีกหลายประการ ซึ่งผู้วิจัย             

ได้ดำาเนินการประมวลผลและสังเคราะห์แยกแยะโดยจำาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้

 (1) การพิจารณาสถานการณ์ที่มีความขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of               

Interest) 

 ในที่นี้ผู้เขียนขอแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษร “C” โดยสถานการณ์ที่มีความขัด

กันของผลประโยชน์น้ัน หมายถึง สถานการณ์ที่ปรากฏถึงความขัดแย้งกันของข้อเท็จจริงหรือ           

หลักกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็ก อาทิ ความขัดแย้งกัน

ระหว่าง “การใช้อำานาจปกครอง” กับ “สิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของเด็กด้วย

ตนเอง”36 หรือ“การใช้อำานาจปกครอง” กับ “สิทธิในการมีชีวิตรอดของเด็ก”37 หรือ “อำานาจ

ปกครองของบิดามาราดา” กับ “สิทธิในความเป็นครอบครัวของเด็กและตายาย”38 หรือ                      

ข้อโต้แย้งระหว่าง “บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย” กับ “บิดาตามความเป็นจริง” ซ่ึงถือได้ว่า

เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่าง “สิทธิในการที่จะไม่ถูกแยก

ออกจากบิดามารดา” กับ “สิทธิในความเป็นครอบครัว”39 หรือ“สิทธิในการอยู่ร่วมกับ

ครอบครัว” กับ “สิทธิในการไม่ถูกแยกออกจากบิดามารดาและพี่น้อง”40 หรือ “สิทธิในการอยู่

ร่วมกับครอบครัว” กับ “การรักษาประโยชน์สาธารณะ”41 เป็นต้น

 36 NSPCC, “A Child’s Legal Rights,” Gillick competency and Fraser guidelines, available 
at https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-protection-system/legal-definition-child-rights-
law/gillick-competency-fraser-guidelines/, retrieved on 31 January 2017.
 37 Law Teacher, “Children And Their Welfare,” available at https://www.lawteacher.net/
cases/family-law/children-and-their-welfare.php, retrieved on 31 January 2017.
 38 530 U.S. 57 (2000) 
 39 543 U.S. 551 (2005) 
 40 David Smith and Kiyoko Sueda, “The killing of children by children as a symptom of 
national crisis : Reactions in Britain and Japan,” Criminology and Criminal Justice, 8; 5, p.7 (2008), 
see also Nobuhito Yoshinaka,supra note 161, p.27-32.
 41 CASE OF MENNESSON v. FRANCE (Application no. 65192/11), European Court of Human 
Rights, available at http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode”:[“ENG”],“appno”:[“65192/     
11”],“documentcollectionid2”:[“CHAMBER”],“itemid”:[“001-145389”]}, retrieved on 31 January 2017.

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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 ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวนี้สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เกิด              

ความขัดแย้งกันขึ้น (Conflict of Interest เรียกย่อว่า “C”) และกรณีที่ไม่ก่อให้เกิดความ             

ขัดแย้งกับประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด (Non- Conflict of Interest เรียกย่อว่า “NC”) 

 (2) การพิจารณาสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก (Dangerous              

Situation) 

 ในที่นี้ผู้เขียนขอแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษร “D” โดยสถานการณ์ที่อาจเป็น

อันตรายตอ่เดก็นัน้ หมายถงึ ทัง้กรณทีีเ่ดก็ “กำาลงัตกอยูใ่นภยนัตราย” และกรณทีี ่“นา่จะทำาให้

เด็กตกอยู่ในภยันตราย” ด้วย

 ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่ถือว่ามีภยันตรายนั้นจะแยกออกได้เป็น 2 

กรณี คือ กรณีที่เป็นอันตราย (Dangerous Situation เรียกย่อว่า “D”) ซึ่งเป็นการปรับใช้ใน

ความหมายอย่างแคบ คือ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศเท่านั้น และกรณีที่ไม่เป็นอันตราย            

(Non-Dangerous Situation เรียกย่อว่า “ND”) 

 (3) การพิจารณาบคุคลทีจ่ะได้รบัผลกระทบอนัเปน็ความเสยีหายนัน้ (Effect 

of Danger) 

 ในที่นี้ผู้เขียนขอแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษร “E” ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้น 

สามารถแยกออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก (Direct Effect เรียกย่อว่า 

“Di”) และกรณทีีไ่มม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่เด็ก (Non-Direct Effect เรียกยอ่วา่ “NDi”)    หรือ

เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นผลกระทบโดยอ้อมต่อเด็ก

 (4) การพิจารณาระยะเวลาท่ีภยันตรายหรือความเสียหายน้ันอาจเกิดข้ึนได้ 

(Period of Danger or Damage) 

 ในที่นี้ผู้เขียนขอแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษร “E” โดยการพิจารณาในประเด็น

นี้สามารถแยกระยะเวลาของผลที่จะเกิดขึ้นได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีผลนั้นเป็นที่ประจักษ์ หรือ

ผลนั้นสามารถเห็นได้ในทันทีทันใด (Actuality เรียกย่อว่า “A”) ซ่ึงเทียบได้กับกรณีฉุกเฉิน            

หรือเร่งด่วน และกรณีท่ีผลนั้นอาจเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ (Potential เรียกย่อว่า “Po”)             

ซึ่งการพิจารณาในกรณีนี้เทียบเคียงได้กับ “หลักการเกิดความเสียหาย” หรือ “หลักการเกิด         

ผลร้าย” ในทางกฎหมายอาญา



| 119 |

อนึ่ง เมื่อนำาแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเป็นลำาดับและขั้นตอนแล้ว ผู้เขียนใคร่ 

นำาเสนอแนวทางในการพิจารณาเพื่อปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กภายใต้กรอบความคิด

ว่า “ควรปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กในฐานะเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด (Paramount                    

Consideration) อย่างเคร่งครัด” เพื่อ “รักษาสมดุลในการอยู่ร่วมกันของประชากรกลุ่มต่าง ๆ  

ในสังคม” โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กคำานึงตามแนวทางพิจารณาดังนี้

 (1) กำาหนดกระบวนการซ่ึงเป็นประกันในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุด       

ของเด็ก กล่าวคือ เพื่อท่ีจะประกันการอนุวัติการหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กได้อย่างถูกต้อง 

รัฐควรดำาเนินการเพื่อ “กำาหนดตัวบุคคล” ที่มีอำานาจตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กในเรื่องต่าง ๆ ให้  

เกิดความชัดเจน โดยรัฐต้อง “กำาหนดขั้นตอนอย่างเป็นทางการ” (formal processes)           

โดยมีกระบวนการคุ้มครองที่เคร่งครัด 

 นอกจากนี้ รัฐต้อง “พัฒนาความโปร่งใส” และวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน

สำาหรบัการใชด้ลุพนิจิของบคุคลดงักลา่วไวอ้ยา่งเปน็ระบบและชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณี

ที่การใช้ดุลพินิจนั้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กรัฐต้อง “กำาหนดหลักในการถ่วงดุลอำานาจ

ในการตดัสนิใจ”ไวเ้พือ่ชว่ยในการคดักรองและตรวจสอบซำา้ (Re-check) ถงึความถกูต้องในการ

ตัดสินใจนั้น

 ยิง่ไปกวา่นัน้ หากเดก็มวีฒุภิาวะในการตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองในกรณดีงักลา่วรฐั

ต้อง “จัดให้เด็กได้ใช้สิทธิของเด็กเองในการแสดงออกถึงมุมมองของตนหรือแสดงความคิดเห็น

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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ใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองได้” (Right of the child to express his or her own views) 

โดยรฐัตอ้งดำาเนนิการในทกุทางเพือ่อำานวยความสะดวกใหแ้กก่ารมสีว่นรว่มของเดก็เพือ่สือ่สาร         

กับเด็กถึงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้คำาปรึกษาเพ่ือหาทางออกท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

มุมมองของเด็ก ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เด็กในการค้นหามุมมองของตนเองด้วย

 สำาหรับกรณีที่เด็กมีความต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านผู้แทน (right is 

fulfilled through a representative) ในกรณีน้ี “ผู้แทนของเด็ก” (The latter’s obligation) 

มีหน้าท่ีที่จะต้องสื่อสารถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของเด็กให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงให้มาก

ที่สุด และในสถานการณ์ที่ความคิดเห็นของเด็กนั้นขัดกับความคิดเห็นของผู้แทนเด็ก รัฐ           

ควรอนุญาตใหเ้ดก็นัน้สามารถแตง่ตัง้บุคคลอืน่ขึน้มาเพือ่ทำาหนา้ทีแ่ทนผูแ้ทนของเดก็คนดงักลา่ว         

ได้ด้วย

 นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนใครใ่หข้อ้สังเกตเพ่ิมเติมวา่ รัฐภาคคีวรสร้างกลไกภายใต้ระบบ

กฎหมายในเรื่องการอุทธรณ์หรือแก้ไขการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 

(Mechanisms to review or revise decisions) ไว้ด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่การตัดสินใจนั้น

อาจไม่สอดคลอ้งหรอืไมเ่หมาะสมกบักระบวนการประเมนิและการกำาหนดคณุคา่ของประโยชน์

สงูสดุสำาหรบัเดก็ทัง้นี ้กลไกดงักลา่วควรทีจ่ะสามารถรอ้งขอใหด้ำาเนนิการทบทวนหรอืยืน่อทุธรณ์

การตัดสินใจในระดับชาติ (national level) ได้เสมอด้วย

 (2) กำาหนดแนวทางในการประเมินและกำาหนดคุณค่าตามหลักประโยชน์  

สูงสุดของเด็ก กล่าวคือนอกเหนือจากการกำาหนดกระบวนการซึ่งเป็นประกันในการปรับใช้         

หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก แล้ว การออกแบบการประเมินและการกำาหนดคุณค่าของ          

ประโยชน์สูงสุดของเด็กเพื่อรองรับการตัดสินใจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก รวมถึงการเร่ง              

สร้างกลไกสำาหรับการประเมินผลนั้นก็เป็นสิ่งที่สำาคัญด้วยเช่นกัน 

ท้ังน้ี ในการพิจารณาว่าเมื่อใดจึงจะต้องคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ในฐานะ

เปน็ส่ิงสำาคญัทีส่ดุ” (Paramount Consideration) และเมือ่ใดจะต้องคำานงึถงึประโยชนสู์งสุด

ของเด็ก “ในฐานะเป็นสิ่งที่สำาคัญลำาดับแรก” (Primary Consideration) นั้น ผู้เขียนเสนอว่า 

รัฐควรกำาหนดแนวทางในการคัดกรองความเป็นไปได้ที่จะนำาหลักใดหลักหนึ่งในสองประการ           

มาปรับใช้ให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่ 

เป็นเอกภาพในการนำาหลักประโยชน์สูงสุดมาบังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงนำาเสนอขั้นตอน           

และเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองเป็น 4 กรณี ดังนี้
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 (1) หากข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีลักษณะของการขัดกันซึ่ง               

ผลประโยชน์ (Non-Conflicts of Interest) และสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีภยันตรายต่อชีวิต

ร่างกายหรือเพศของเด็ก (Non-Dangerous Situation) ไม่มีผลกระทบต่อเด็กทั้งทางตรง            

หรอืทางออ้ม (Effect of Danger) รวมถงึไมอ่าจเกดิอนัตรายหรือความเสียหายแกเ่ด็กนัน้ทัง้วา่

ในปัจจุบัน อันเป็นที่ประจักษ์หรือในอนาคตอันใกล้ (Period of danger or Damage) ผู้วิจัย

เห็นว่าควรนำาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ในฐานะเป็นส่ิงท่ีสำาคัญลำาดับแรก” (Primary               

Consideration) มาปรับใช้

 (2) หากข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีลักษณะของการขัดกันซ่ึงผล

ประโยชน์ (Non-Conflicts of Interest) แต่สถานการณ์ดังกล่าวมีภยันตรายต่อชีวิตร่างกาย

หรือเพศของเด็ก (Dangerous Situation) ไม่ว่าจะมีผลกระทบต่อเด็กโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(Effect of Danger) และอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่เด็กนั้นไม่ว่าในปัจจุบันอันเป็น

ที่ประจักษ์หรือในอนาคตอันใกล้ (Period of danger or Damage) ผู้วิจัยเห็นว่าในกรณีนี้ควร

นำาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ในฐานะเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด” (Paramount Consideration) 

มาปรับใช้

 (3) หากข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ดังกล่าวมีลักษณะของการขัดกันซ่ึงผล

ประโยชน์ (Conflicts of Interest) แต่สถานการณ์ดังกล่าวไม่มีภยันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือ

เพศของเด็ก (Non-Dangerous Situation) และไม่มีผลกระทบต่อเด็กทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

(Effect of Danger) รวมถึงไม่อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่เด็กนั้นทั้งว่าในปัจจุบันอัน

เป็นที่ประจักษ์หรือในอนาคตอันใกล้ (Period of danger or Damage) ผู้วิจัยเห็นว่าควรนำา

หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ในฐานะเป็นสิ่งที่สำาคัญลำาดับแรก” (Primary Consideration) 

มาปรับใช้

 (4) หากข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ดังกล่าวมีลักษณะของการขัดกันซ่ึงผล

ประโยชน์ (Conflicts of Interest) และสถานการณ์ดังกล่าวมีภยันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือ

เพศของเด็ก (Dangerous Situation) ไม่ว่าจะมีผลกระทบต่อเด็กโดยตรงหรือโดยอ้อม (Effect 

of Danger) ซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้นอาจเกิดแก่เด็กนั้นไม่ว่าในปัจจุบันอันเป็นที่

ประจักษ์หรือในอนาคตอันใกล้ (Period of danger or Damage) ผู้วิจัยเห็นว่า ในกรณีนี้ควร

นำาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ในฐานะเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด” (Paramount Consideration)            

มาปรับใช้

แนวทางเบื้องต้นในการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดในประเทศไทย
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จากแนวทางทัง้สีก่รณขีา้งตน้นี ้มขีอ้นา่สังเกตวา่ การปรับใชห้ลักประโยชนสู์งสุดของ

เด็ก “ในฐานะเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด” (Paramount Consideration) และ “ในฐานะเป็นสิ่งที่

สำาคัญลำาดับแรก” (Primary Consideration) ในทุกกรณีนั้นเป็นการปรับใช้หลักการดังกล่าว

ภายใต้กรอบความคิดที่คล้ายคลึงกันในสาระสำาคัญ 4 ประการ คือ 

1. การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

2. สถานการณ์ที่เด็กอาจตกอยู่ในภยันตราย (Dangerous Situation) 

3. บุคคลที่จะได้รับผลกระทบอันเป็นความเสียหายนั้น (Effect of Danger) และ 

4. ระยะเวลาที่ภยันตรายหรือความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ (Period of Danger 

or Damage)

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลำาดับการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นทั้งสี่กรณีดังที่กล่าวมานี้ 

เปน็เพยีง “แนวทางเบือ้งตน้” เพือ่การปรบัใชห้ลกัประโยชนส์งูสดุของเดก็ใหเ้กดิประสทิธภิาพ

ในการคุ้มครองเด็กอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989            

และเน้น “สมดุลในการอยู่ร่วมกัน” ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดย “ปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ” อย่างแท้จริงโดยถือว่าการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ในฐานะเป็น

สิ่งที่สำาคัญลำาดับแรก” เป็นเสมือนหลักในการคุ้มครองเด็ก ส่วนการปรับใช้หลักประโยชน์

สูงสุดของเด็ก “ในฐานะเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด” เป็นเพียงข้อยกเว้น 

นอกจากนี้ มีข้อน่าสังเกตว่าในกรณีที่มีความขัดกันระหว่าง “ประโยชน์สูงสุดของ

เด็ก” กับ “ประโยชน์สาธารณะ” ผู้วิจัยเสนอว่า ควรให้ถือว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นเพียง

สิ่งที่ต้องคำานึงถึงเป็นลำาดับแรกเท่านั้น แต่ไม่ใช่สิ่งที่มีค่าสูงสุด

ท้ังนี้ แนวทางดังท่ีกล่าวมานี้ถือเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่สมควรนำามาปรับใช้กับ            

การประเมินคุณค่าในหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กในทุกสถานการณ์และทุกกรณี โดยสามารถ

เพิ่มรายละเอียดบางประการที่จำาเป็นสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาเฉพาะกรณีได้ตามท่ีเห็น

สามควร อย่างไรก็ตาม การกำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการปรับใช้หลักประโยชน์

สูงสุดของเดก็ในแตข่อบเขตของการคุม้ครองเดก็นัน้จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการศกึษาวจิยัเชงิลกึ

ซึ้งในแต่ละประเด็นในโอกาสต่อไป
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ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิ
ในการยืน่คำารอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูตามมาตรา 213 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ*

บทนำา 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยองค์กรตุลาการเป็นหลักประกันสิทธิ               

ขั้นพื้นฐานท่ีสำาคัญประการหนึ่งในรัฐเสรีประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            

พ.ศ. 2560 ได้มีกลไกหลายประการเพื่อให้หลักประกันดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การเพิม่บทบาทและอำานาจหนา้ทีข่องศาลรฐัธรรมนญูใหม้สีถานะเปน็องคก์รพทิกัษส์ทิธิ

และเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมีกลไกให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญสามารถยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีการตรวจสอบการกระทำานั้นได้ 

กลไกนีป้รากฏตามมาตรา 213 ทีบ่ญัญตัวิา่ “บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญู

คุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำาวินิจฉัยว่าการกระทำานั้นขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” กลไกตามบทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะ

ทำานองเดียวกันกับการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายต่างประเทศหลายประเทศ          

ซึ่งยอมรับให้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสามารถยื่นคำาร้องโดยตรงต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขหรือเยียวยาสิทธิและเสรีภาพของตนได้ ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รฐัธรรมนญู พ.ศ. .... เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการเพ่ือประกาศใชเ้ปน็กฎหมาย1 

 * อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 1 ขณะทีผู่เ้ขยีนไดจ้ดัทำาบทความฉบบันีส้ภานติบิญัญตัแิหง่ชาตไิดเ้หน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
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ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำาร้อง          

ตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อบังคับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม                  

ด้วยกลไกดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ในระบบกฎหมายของไทย หลักเกณฑ์ที่เกิดขึ้นตามร่าง                 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ตั้งแต่แนวคิดในการกำาหนดขอบเขตวัตถุแห่งคดี เหตุ          

ที่ฟ้องคดี เงื่อนไขในการฟ้องคดี ผู้มีสิทธิในการฟ้องคดี รวมทั้งมาตรการคุ้มครองชั่วคราวและ

คำาบังคับจึงมีประเด็นที่น่าพิจารณาหลายประการ เช่น ความหมายและขอบเขตของการกระทำา

ที่จะเป็นวัตถุแห่งคดีในการยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากถ้อยคำาดังกล่าวมีความ

หมายกวา้ง และอาจหมายรวมไดถ้งึทกุการกระทำาทีป่รากฏในระบบกฎหมาย เปน็ต้น บทความ

นี้จึงจะได้นำาหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณาและวิเคราะห์ในเบื้องต้น เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง

อนาคตของกลไกดังกล่าวในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนว่าจะสามารถบรรลุ

เจตนารมณ์ได้หรือไม่

1. แนวคิดการให้สิทธิบุคคลฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ

การให้สิทธิบุคคลฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกที่หลายประเทศที่ปรากฏขึ้น

ในระบบกฎหมายของหลายประเทศ รวมทั้งในระบบกฎหมายไทย ฉะนั้น ก่อนที่จะได้พิจารณา

ถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดของไทย จึงควรจะได้พิจารณาถึงหลักการพื้นฐานของการสร้าง

กลไกดังกล่าวทั้งระดับสากล และการปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 1.1 แนวคิดพื้นฐาน
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทและอำานาจหน้าที่สำาคัญในการคุ้มครอง             

ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หรือเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่มีอำานาจหน้าที่พิทักษ์

รัฐธรรมนูญ (guardian of constitution)2 นอกจากน้ีในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ              

ภาคพ้ืนยุโรปยังได้ขยายเขตอำานาจศาลรัฐธรรมนูญในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ              

ของบุคคลอีกด้วย กลไกสำาคัญประการหนึ่ง คือ การให้สิทธิบุคคลร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ 66/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 และกำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป สืบค้นออนไลน์จาก http://www.
senate.go.th/bill/bk_data/340-3.pdf เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
 2 โปรดดู ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ใครควรเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ข้อโต้แย้งทางวิชาการระหว่าง               
คาร์ล ชมิตต์ และฮันส์ เคลเซ่น, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 42, ฉบับที่ 2 (2556), น. 254-272.
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(constitutional complaint) ซึ่งเป็นการให้สิทธิบุคคลในการนำาการกระทำาของรัฐที่มีปัญหา

ละเมดิสทิธแิละเสรภีาพมาฟอ้งรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่เปน็การปกปอ้งคุม้ครองสทิธิ

ของตน3 อาจกลา่วไดว้า่กลไกดงักลา่วเป็นการสถาปนาศาลรฐัธรรมนญูใหเ้ปน็องคก์รทีม่อีำานาจ

หน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล ตัวอย่างประเทศที่มีกลไกรับรองการร้องทุกข์          

ทางรัฐธรรมนูญ เช่น เยอรมนี สเปน ฮังการี เป็นต้น

หากพิจารณาถึงลักษณะร่วมกันของกลไกการให้สิทธิบุคคลในการร้องทุกข์ทาง

รัฐธรรมนูญ อาจพิจารณาจากลักษณะพื้นฐานได้ดังนี้4

(1) การให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจตรวจสอบตรวจสอบการกระทำาของรัฐที่

เป็นการละเมดิสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู กลา่วคอื ศาลรฐัธรรมนญูมอีำานาจตรวจสอบ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรม โดยวัตถุแห่งคดีมาจากการกระทำาของรัฐท่ีละเมิด              

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลโดยตรง ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลนั้นเป็นเป้าหมาย           

โดยตรงแห่งการกระทำาของรัฐ และการกระทำานั้นมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อสิทธิและ            

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ขอบเขตของการกระทำาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำานาจตรวจสอบ

และเงื่อนไขในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น ประเทศ

เยอรมนีรับรองให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจในการตรวจสอบการกระทำาของรัฐทั้งปวงไม่ว่าจะ

เป็นการกระทำาทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการ5 แต่ประเทศโปรตุเกสจะให้กลไกนี้

เป็นช่องทางในการทบทวนคำาพิพากษาของศาลอื่นท่ีมีการใช้กฎหมายท่ีขัดรัฐธรรมนูญมา

ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย6 เป็นต้น 

 3 Maartje de Visser, Constitutional review in Europe : a comparative analysis, (Oxford, 
United Kingdom : Hart Publishing, 2014), p. 142.
 4 Gerhard Dannemann, Constitutional Complaints : The European Perspective,                
International and Comparative Law Quarterly, 43 (1), pp. 142-153 (1994) .
 5 Article 93 (1) 4a, Basic Law
   “The Federal Constitutional Court shall rule : on constitutional complaints, which 
may be led by any person alleging that one of his basic rights or one of his rights under paragraph 
(4) of Article 20 or under Article 33, 38, 101, 103 or 104 has been infringed by public authority”
 6 โปรดด ูสำานกังานศาลรฐัธรรมนญู, รายงานการวจิยั เรือ่ง การใหส้ทิธปิระชาชนฟอ้งศาลรฐัธรรมนญู 
กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ : สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548), น. 249–294.

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

(2) เป็นกระบวนการตรวจสอบท่ีแยกจากการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ของกฎหมาย กลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเป็นกลไกที่ระบบ

กฎหมายส่วนใหญ่กำาหนดไว้เพื่อประกันความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการร้อง

ทุกข์ทางรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกลไกที่แยกต่างหากจากกลไกดังกล่าว ทั้งเป็นการตรวจสอบการ 

กระทำาของรัฐที่กว้างกว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั่วไป เนื่องจากเป็นการตรวจสอบที่เป็น                

รูปธรรม และบุคคลสามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม 

กลไกในการตรวจสอบนั้นอาจส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่บ้าง

(3) ใหสิ้ทธบิคุคลทีถ่กูละเมดิสิทธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูในการเสนอเรือ่งให้

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้โดยตรง กลไกการเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปจะให้

องค์กรของรฐัเป็นผูด้ำาเนนิการเสนอเรือ่ง แมว้า่อาจเปน็กรณทีีบ่คุคลเปน็ผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น

เสียหายก็ตาม กลไกการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นการเปิดช่องทางให้บุคคลสามารถนำา             

ความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เสนอต่อศาล

รฐัธรรมนญูไดโ้ดยตรง อยา่งไรกต็าม สทิธขิองบคุคลในการยืน่คำารอ้งตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูนัน้

อาจจะไม่เกิดขึ้นในทันที กล่าวคือ ก่อนการใช้สิทธิยื่นคำาร้องดังกล่าวกฎหมายมักจะเรียกร้อง              

ให้บุคคลต้องเยียวยาสิทธิของตนตามกลไกต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะมายื่นคำาร้องตรง 

ตอ่ศาลรฐัธรรมนญูได ้ศาลรฐัธรรมนญูจงึเปรยีบเสมอืนปราการดา่นสดุทา้ยในการคุม้ครองสทิธิ

และเสรีภาพของบุคคล

(4) ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจในการคุ้มครองเยียวยาสิทธิและเสรีภาพตาม

รฐัธรรมนญู การรอ้งทุกข์ทางรฐัธรรมนญูจะมกีลไกใหศ้าลรฐัธรรมนญูมอีำานาจกำาหนดคำาบงัคบั

อยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่เป็นการแกไ้ขหรอืคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีถ่กูกระทำาละเมดิ

 1.2 จุดเริ่มต้นการให้สิทธิบุคคลฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนา

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการในการคุ้มครองความเป็นสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยอำานาจ

ที่สำาคัญของศาลรัฐธรรมนูญประการหนึ่ง คือ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมาย กลไกในการนำาไปสู่การตรวจสอบนั้นบุคคลจะไม่สามารถนำาปัญหาดังกล่าวไปฟ้อง          

ตอ่ศาลรฐัธรรมนญูไดเ้อง แตต่อ้งอาศยักลไกหรอืองคก์รอืน่ในการเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญู 

ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยังคงใช้กลไกนี้
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(1) กรณีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาพพิากษาคดี คูค่วามในคดีโต้แยง้หรอืศาลทีพ่จิารณา

คดีเห็นเองว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับในคดีมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ          

ศาลนั้นอาจเสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำาวินิจฉัยต่อไป7

(2) กรณีบุคคลเสนอเรื่องผ่านองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหากองค์กรดังกล่าว

เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอาจเสนอเรื่องเพื่อให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยได้ ปัจจุบันรัฐธรรมนูญกำาหนดให้เฉพาะผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำานาจ

หน้าที่ดังกล่าว8 ซึ่งกลไกนี้มีการกำาหนดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นหนึ่งในมาตรา              

ทีส่ำาคญัประการหนึง่ในการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมายวา่เปน็บทบญัญตัิ

ที่มีปัญหาขัดหรือแย้งกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

การให้สิทธิบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสามารถฟ้องคดีต่อ   

ศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนั้น มีการรับรองครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                 

พ.ศ. 2550 แต่กำาหนดวัตถุแห่งคดีเฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น และการใช้สิทธิ             

ดงักลา่วตอ้งเปน็กรณทีีไ่มอ่าจใชส้ทิธโิดยวธิกีารอืน่ไดแ้ลว้9 โดยมเีจตนารมณเ์พือ่เปน็การคุม้ครอง

สิทธิบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง แต่

จำากัดเฉพาะในกรณีที่บุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี สิทธิในการเสนอเรื่องจำาต้องมีข้อจำากัดเพื่อป้องกันไม่ให้มีคดีขึ้นสู่ศาล

รัฐธรรมนูญมากเกินไป จึงกำาหนดให้เสนอเรื่องได้เฉพาะเมื่อไม่อาจใช้วิธีการอื่นตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้แล้วเท่านั้น10 กล่าวคือ เมื่อบุคคลใช้สิทธิทางศาลที่พิจารณาคดีแล้วศาลไม่ส่งเรื่อง   

รวมทั้งได้ส่งเรื่องทางผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วองค์กรดังกล่าว

 7 มาตรา 212 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 8 มาตรา 231 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
  มาตรา 212 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อมีคำาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
  การใช้สิทธิตามวรรคหน่ึงต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 10 โปรดดู รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 33/2550 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.               
2550

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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ไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา11

 1.3 การให้สิทธิบุคคลฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงมีกลไกให้บุคคลสามารถยื่นคำาร้องผ่านศาลที่พิจารณา

พิพากษาคด ีหรอืผูต้รวจการแผน่ดนิ เพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูไดว้นิจิฉยัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู

ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้เช่นเดิม แต่ความเปล่ียนแปลงตามรัฐธรรมนูญท่ีน่าสนใจ คือ           

การให้สิทธิบุคคลสามารถฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ทั้งในกรณีที่มีการกระทำาละเมิดสิทธิ

และเสรภีาพของบุคคล (มาตรา 213 รฐัธรรมนญู) และกรณหีนว่ยงานของรฐัไมป่ฏบิตัติามหนา้ที่

ของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ (มาตรา 51 รัฐธรรมนูญ) 

 1.3.1 สิทธิของบุคคลตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีเจตนารมณ์ประการหนึ่ง                 

ปรากฏตามคำาปรารภว่า “...การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

ให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น...” ซ่ึงรัฐธรรมนูญได้มีบทบัญญัติในการรับรอง

และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหลักการของรัฐธรรมนูญหลายประการ โดยเฉพาะการ

คุ้มครองโดยองค์กรตุลาการรัฐธรรมนูญมีหลักประกันให้บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ี

ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล

หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้12 ท้ังนี้ สิทธิและเสรีภาพถูกรับรองในรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น

กฎหมายสงูสดุของประเทศ และรฐัธรรมนญูไดป้ระกนัความเปน็กฎหมายสงูสดุไมใ่หบ้ทบญัญตัิ

ใดของกฎหมาย  กฎหรือข้อบังคับ หรือการกระทำาใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หากมีกรณี

เช่นว่าน้ันบทบัญญัติหรือการกระทำานั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า รัฐธรรมนูญได้

ขยายถ้อยคำาของวัตถุที่ห้ามขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญถึงคำาว่า “การกระทำา” ด้วย ซึ่งแตกต่าง

จากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจต่อไปว่ากลไกใดจะเข้ามาสอดรับกับ                      

หลักประกันดังกล่าว

 11 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภา               
ร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, (กรุงเทพฯ : สำานักงาน           
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), น. 205. 
 12 มาตรา 25 วรรคสาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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 จากเจตนารมณน์ีห้ากพจิารณาถงึกลไกและองคก์รทีจ่ะเขา้มามบีทบาทอยา่งยิง่

ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ กลไกการให้สิทธิของบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ

และเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูในการยื่นคำารอ้งตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญู เพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูให้

ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตน ท้ังนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักการในเรื่องดังกล่าวโดย

ขยายวัตถุแห่งคดีท่ีบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสามารถยื่นคำาร้อง               

ตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ จากเดิมสามารถฟ้องได้เฉพาะ “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” เท่านั้น                  

แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ เปลี่ยนเป็นคำาว่า “การกระทำา” ซ่ึงเป็นถ้อยคำาท่ีมีขอบ                       

ความหมายกว้าง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งให้การคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลให้มากขึ้น และไม่จำากัดเฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมาย            

ซึ่งเป็นการกระทำาทางนิติบัญญัติเท่านั้น13

 หากพิจารณาบทบาทศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2550 ศาลรัฐธรรมนูญจะมีบทบาทหลักในฐานะเป็นองค์กรพิทักษ์

รฐัธรรมนญู แมว้า่บุคคลผูถู้กละเมดิสทิธิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูจะมสีทิธใินการยืน่คำารอ้ง

ตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านช่องทางตามมาตรา 212 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 แต่กลไกดังกล่าวยังเป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการเสนอเรื่องเพื่อให้มีการตรวจสอบ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเท่านั้น

 กลไกตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึง

เปน็การเพิม่บทบาทการเป็นองคก์รพทัิกษส์ทิธแิละเสรภีาพของประชาชนใหก้บัศาลรฐัธรรมนญู  

โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำานาจจำากัดเฉพาะการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบการกระทำาอื่นที่มีปัญหาละเมิดสิทธิและเสรีภาพ             

ตามรัฐธรรมนูญได้อีกด้วย

 1.3.2 สิทธิของบุคคลตามมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ

 นอกจากการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการกำาหนดหมวดหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นการให้รัฐมีหน้าที่ต้อง

กระทำาการในเรื่องที่กำาหนดไว้ให้กับประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องใช้สิทธิร้องขอต่อไป14            

 13 มาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 14 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, คำาอธิบายสาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1, น. 8, สืบค้น
ออนไลนจ์าก http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=440&filename=index

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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จากเนื้อหาที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐนั้นมีข้อสังเกตว่าหลายเรื่องแต่เดิมมีการ

รับรองเป็นสิทธิของประชาชน โดยเป็นสิทธิประเภทที่รัฐมีหน้าที่ต้องกระทำาการอย่างใดอย่าง

หนึง่ แตค่ณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญูเหน็วา่การทีก่ำาหนดเร่ืองหล่านีเ้ปน็สิทธ ิรัฐมกัจะไมด่ำาเนนิ

การในทันทีและต้องรอให้ประชาชนเรียกร้องก่อนจึงมีการดำาเนินการ ฉะนั้น การกำาหนดเป็น

หน้าที่ของรัฐน่าจะเกิดกับประชาชนมากกว่า อย่างไรก็ตาม การบัญญัติเร่ืองเหล่านี้เป็นหน้าท่ี

ของรัฐแทนที่จะรับรองเป็นสิทธิก็มีข้อถกเถียงทางวิชาการในอีกหลายแง่มุม 

 หน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ยังได้มีกลไกให้กับประชาชนเพ่ือบังคับให้เป็นไปตาม

รฐัธรรมนญู คอื หากการใดท่ีรฐัธรรมนญูกำาหนดใหเ้ปน็หนา้ทีข่องรฐัแลว้ การนัน้เปน็การทำาเพือ่

ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้สิทธิของประชาชนและชุมชนที่

จะตดิตามและเรง่รดัใหร้ฐัดำาเนนิการ รวมตลอดทัง้ฟ้องร้องหนว่ยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือจัด

ให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น15 ซึ่งจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำาหนดว่าคดีดังกล่าวจะ

อยู่ในเขตอำานาจของศาลใด

 เมือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยวธิพิีจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ได้มีการอนุวัติหลักการดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ โดยให้สิทธิบุคคลหรือ

ชุมชนในฐานะผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงสามารถยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลมี

คำาวินิจฉัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญต่อไป ทั้งนี้ กลไกดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า

จะต้องเป็นกรณีท่ีบุคคลหรือชุมชนท่ีจะได้รับประโยชน์โดยตรง และได้รับความเสียหายจาก             

การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐ หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือล่าช้าเกินสมควร               

รวมทั้งบุคคลหรือชุมชนได้ดำาเนินการร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยื่นคำาร้องต่อ                 

ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้มีข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรียังปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามรัฐธรรมนูญ บุคคลหรือชุมชนจึงมีสิทธิยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ16

2. ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ

แม้ว่ามาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กำาหนด         

กลไกการร้องต่อศาลรัฐธรรมมนูญในกรณีบุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไว้ 

 15 มาตรา 51 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 16 มาตรา 45 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
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แต่ในการใชส้ทิธดิงักลา่วจะตอ้งพจิารณาไปตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

ต่อไป ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เสร็จสิ้นแล้ว ร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเป็นวัตถุแห่งการศึกษาท่ีน่าสนใจในการพิจารณาถึงกลไกการใช้สิทธิ                  

ตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ โดยมีประเด็นที่น่าพิจารณาเป็น 5 ประการ กล่าวคือ                   

วัตถุแห่งคดี เหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้มีสิทธิฟ้องคดี เงื่อนไขในการฟ้องคดี และคำาวินิจฉัยและ             

คำาบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดและข้อสังเกตได้ดังนี้ 

 2.1 วัตถุแห่งคดี
การท่ีรฐัธรรมนูญขยายวัตถุแห่งคดใีหบ้คุคลสามารถยืน่คำารอ้งตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญู

ได้โดยใช้คำาว่า “การกระทำา” ย่อมทำาให้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ความหมายและ

ขอบเขตของ “การกระทำา” ที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อันก่อให้บุคคล

มีสิทธิที่จะนำาการกระทำานั้นไปฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่อย่างไร 

 2.1.1 ความหมายของการกระทำา

 ตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีการกำาหนดขอบเขตของคำาว่า “การ 

กระทำา” หากพจิารณาเฉพาะมาตราดงักลา่วอาจทำาใหเ้ขา้ใจได้วา่หมายถงึทัง้การกระทำาของรัฐ

และเอกชน เนื่องจากบทบัญญัติไม่ได้มีการระบุถึงผู้กระทำาละเมิดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่

เม่ือพจิารณาสทิธแิละเสรภีาพทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะเขา้มาใหค้วามคุม้ครองตามบทบญัญตันิีเ้ปน็

เฉพาะกรณีสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง ซึ่งในระบบกฎหมายทั่วไปยอมรับว่า สิทธิ

และเสรีภาพดังกล่าวจะมีผลผูกพันโดยตรงเฉพาะการกระทำาของรัฐเท่าน้ัน แต่ในกรณีการกระทำา 

ของเอกชนสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูอาจมผีลผกูพนัโดยออ้มผา่นการใชแ้ละการตคีวาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ฉะน้ัน การกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

และเป็นวัตถุแห่งคดีในการยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงจำากัดเฉพาะการกระทำาของรัฐ

เท่านั้น

 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้บัญญัติยืนยันอย่างชัดเจนว่า

เฉพาะการละเมดิสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลจะตอ้งมาจากการใชอ้ำานาจรฐัเทา่นัน้17 ผูเ้สยีหาย

 17 มาตรา 47 วรรคหน่ึง “การใช้สิทธิย่ืนคำาร้องตามมาตรา 46 ต้องเป็นการกระทำาที่เป็นการละเมิด       
สิทธิหรือเสรีภาพอันเกิดจากการกระทำาของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อำานาจรัฐ...”

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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จึงจะสามารถยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยการกระทำาของรัฐหากพิจารณาโดยแบ่งตาม

องค์กรหรือลักษณะการใช้อำานาจ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ (1) การกระทำาทาง

นิติบัญญัติ เป็นการใช้อำานาจในการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับ (2) การกระทำาทางบริหาร 

เป็นการใช้อำานาจเพื่อกระทำาการทางนโยบาย หรือการใช้บังคับกฎหมาย ทั้งนี้ การกระทำาทาง

บริหารหากพิจารณาตามแหล่งที่มาของอำานาจกระทำาการแล้วจะแบ่งเป็นประเภทย่อยได้อีก            

2 ประการ กล่าวคือ การกระทำาที่เป็นการใช้อำานาจทางรัฐธรรมนูญหรือเรียกว่าการกระทำา            

ทางรัฐบาล กับการกระทำาที่เป็นการใช้อำานาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือเรียกว่า 

การกระทำาทางปกครอง และ (3) การกระทำาทางตุลาการ เปน็การใชอ้ำานาจพิจารณาพิพากษา

คดีเพื่อระงับข้อพิพาททางกฎหมาย 

 นอกจากนี้ในระบบกฎหมายไทยยังมีการกระทำาของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ

ใช้อำานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีลักษณะท่ีรัฐธรรมนูญ

ให้อำานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง รวมถึงกำาหนดเงื่อนไขและผลทางกฎหมายในการ

ใช้อำานาจไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น18 เช่น อำานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการ         

สั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่มีหลักฐานอันควรเชื่อ

ได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และถ้าผู้กระทำาการนั้น

เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระทำาของบุคคลอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งมี

อำานาจในการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว19 เป็นต้น

 การกระทำาของรัฐท่ีอาจถูกโต้แย้งว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญจึงไม่ถูกจำากัดเฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น ซึ่งการขยายหลักการดังกล่าว

ในรัฐธรรมนูญมีความสอดคล้องกับปัญหาสภาพบังคับของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  

เช่น ในหลายกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอาจไม่ได้มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่

ในการใช้บังคับกฎหมายของฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายตุลาการ อาจมีการปรับใช้กฎหมายไม่

สอดคล้องหรือละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

 2.1.2 ขอบเขตและข้อจำากัดของการกระทำา

 รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูฯ ได้กำาหนดใหก้ารกระทำาบางประการ

 18 โปรดดู คำาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 378/2559 คำาส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 359/2558 คำาส่ัง                        
ศาลปกครองสูงสุดที่ 172/2558 คำาสั่งที่ 55/2557
 19 มาตรา 225 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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แม้จะมีปัญหาว่าเป็นการกระทำาท่ีละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่ก็จะเป็นการ

กระทำาที่ต้องห้ามไม่ให้บุคคลนำามายื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการกระทำาที่ถูกจำากัดมิให้

นำามาเป็นวัตถุแห่งคดีเพื่อยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาได้ดังนี้20

 (1) การกระทำาของรัฐบาล 

 (2) เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีคำา

พิพากษาหรือคำาสั่งถึงที่สุดแล้ว 

 (3) การกระทำาของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำานาจหน้าที่ระหว่างศาลตาม

มาตรา 192 ของรัฐธรรมนูญ

 (4) การกระทำาทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารงานบคุคลของคณะกรรมการตลุาการ 

ทั้งศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร การใช้อำานาจของคณะกรรมการตุลาการในการ

บรหิารงานบคุคลจะเปน็การกระทำาทีอ่าศยัฐานอำานาจมาจากกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัิ

ในการก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลจึงมีลักษณะเป็นการกระทำาทางปกครอง เช่น การบรรจุแต่งต้ัง

ตุลาการ การลงโทษทางวินัย เป็นต้น

 (5) การดำาเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร เป็นการกระทำาเกี่ยวกับประพฤติตาม

แบบธรรมเนียมของทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476

 กล่าวโดยสรุป การกระทำาที่ต้องห้ามชัดแจ้งในการเป็นวัตถุแห่งคดี ได้แก่ การ 

กระทำาทางบรหิาร ในกรณทีีเ่ปน็การกระทำาทางรฐับาล และการกระทำาทางปกครองบางประการ 

เช่น การดำาเนินการวินัยทหาร หรือการกระทำาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร 

ตุลาการ และคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลอื่นซึ่งเป็นการกระทำาทางตุลาการ ฉะนั้น การ             

 20 มาตรา 47 การใช้สิทธิย่ืนคำาร้องตามมาตรา 46 .... และต้องมิใช่เป็นกรณีอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี
  (1) การกระทำาของรัฐบาล
  (2) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำาหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาล
พิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
  (3) กฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และยังมิได้ดำาเนินการตามขั้นตอนหรือ            
วิธีการนั้นครบถ้วน
  (4) เรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีคำาพิพากษาหรือ            
คำาสั่งถึงที่สุดแล้ว
   (5) การกระทำาของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 192
   (6) การกระทำาทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร รวมถึงการดำาเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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กระทำาเหล่าน้ีแม้จะมีปัญหาว่าเป็นการกระทำาที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ             

บุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพก็ไม่สามารถนำามาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

 จากข้อจำากัดการกระทำาท้ังหมดที่ได้กล่าวข้างต้น การกระทำาที่ละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลและสามารถเป็นวัตถุแห่งคดีได้อย่างแจ้งชัด คือ การกระทำาทางนิติบัญญัติ 

ซึง่มผีลลพัธจ์ากการใชอ้ำานาจ ปรากฏในรปูของกฎหมายอนัหมายถงึทัง้พระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายในลำาดับชั้นเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น หากบุคคล           

ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเห็นว่าการถูกละเมิดดังกล่าวเป็นผลมาจาก

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นย่อมสามารถนำา “บทบัญญัติ    

แหง่กฎหมาย” ดงักลา่วเปน็วตัถแุหง่คดทีีจ่ะร้องต่อศาลรัฐธรรมนญูได้โดยตรง ทัง้นี ้มขีอ้สังเกต

ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้กำาหนดกลไกให้บุคคลนำาบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายที่ก่อให้บุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

เป็นการเฉพาะ21

 สำาหรับประเด็นว่าการกระทำาทางปกครองหรือการกระทำาที่ใช้อำานาจตาม

กฎหมายกรณีอื่นนอกเหนือจากท่ีเป็นข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งแล้ว และการกระทำาที่เป็นการใช้

อำานาจตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จะสามารถเป็นวัตถุแห่งคดีได้หรือไม่ 

จำาเปน็ตอ้งวนิจิฉยัจากขอ้ยกเวน้ตามรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฯ ทัง้ในสว่นเงือ่นไข

ที่ต้องดำาเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบกับข้อ

จำากัดที่เกี่ยวพันกับการเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาหรือเป็นเรื่องที่ศาลมีคำา

พิพากษาหรือคำาสั่งถึงที่สุดแล้ว ซึ่งประเด็นนี้จะได้พิจารณาต่อไป

 2.2 เหตุแห่งการฟ้องคดี
เหตท่ีุผูร้อ้งจะใช้กลา่วอ้างเพือ่ยืน่คำาร้องตอ่ศาลรฐัธรรมนญูตามกลไกมาตรา 213 ของ

รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องประกอบด้วยเหตุ 2 ประการ22 กล่าวคือ

ประการที่ 1 ผู้ร้องต้องกล่าวอ้างว่ามีการกระทำาเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ตามรฐัธรรมนญูของตนโดยตรง บุคคลทีจ่ะกลา่วอา้งวา่มกีารกระทำาทีล่ะเมดิสทิธแิละเสรภีาพ

 21 มาตรา 48 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
 22 มาตรา 46 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
  “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ               
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น”
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ตามรัฐธรรมนูญของตน จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนโดยตรง           

โดยทั่วไปการถูกละเมิดโดยตรงจะต้องมีลักษณะที่บุคคลนั้นเป็นเป้าหมายของมาตรการหรือ

การกระทำาของรัฐที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้กำาหนดให้สิทธิในการยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ หมายรวมถึง 

การถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่เป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งเป็นการกระทำาทาง

นิติบัญญัติด้วย23

ในการย่ืนคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผู้ร้องซ่ึงถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

จึงจะต้องระบุถึงการกระทำาท่ีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนให้ชัดเจนว่าเป็นการการ 

กระทำาใด และการกระทำานั้นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนอย่างไร24 พร้อมทั้งต้อง

ระบุถึงสิทธิและเสรีภาพที่ถูกละเมิดว่าเป็นเรื่องใดและมาตราของรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิและ

เสรีภาพนั้นประกอบด้วย25 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จะกล่าวอ้างว่ามีการกระทำาที่

ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพมีความหมายและขอบเขตเพียงใด เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยสามารถ

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท26 คือ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ปรากฏตามหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย รวมทั้งที่ปรากฏในบทบัญญัติ

อื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญ และสิทธิและเสรีภาพที่ไม่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง และมิได้

หา้มหรอืจำากดัไวใ้นรฐัธรรมนญูหรอืในกฎหมายอืน่ จงึมปีระเดน็ทีต่อ้งพจิารณาวา่ การคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพที่ไม่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งบุคคลสามารถกล่าวอ้างว่ามีการ 

กระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนได้นั้น ฐานท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว

จะมีที่มาจากแหล่งใดได้บ้าง เช่น สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับรองตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

และประเทศไทยมีพันธะกรณีต่อกฎหมายนั้น บุคคลจะสามารถกล่าวอ้างได้หรือไม่ เป็นต้น

 23 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ....
 24 มาตรา 46 วรรคสอง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ....
 25 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
 26 มาตรา 25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ประการที่ 2 ผู้ร้องมีความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำานั้น การกระทำาที่

เปน็การละเมดิสทิธแิละเสรภีาพนัน้จะตอ้งเปน็การกระทำาทีส่ง่ผลตอ่ผูร้อ้งไดร้บัความเดอืดรอ้น

หรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 2.3 ผู้มีสิทธิฟ้องคดี
ผู้มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นบุคคลผู้ได้ถูกละเมิดต่อสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรง และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความ

เดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำานั้น27 ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวเป็น           

การแสดงใหเ้หน็วา่กฎหมายมุง่ใหก้ลไกการยืน่คำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนญูเปน็กลไกการคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงเท่านั้น ฉะนั้น กลไกนี้

จึงไม่เปิดให้มีการฟ้องคดีโดยประชาชน (actio popularis) ที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถยื่น

คำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ามีการกระทำาของรัฐท่ีมีปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ แม้ตนจะไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดและได้รับความเสียหายโดยตรงก็ตาม28

 2.4 เงื่อนไขในการฟ้องคดี
ก่อนเสนอคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้

กำาหนดขั้นตอนวิธีการให้ผู้ร้องต้องดำาเนินการก่อนฟ้องคดีหลายประการ รวมทั้งมีเงื่อนเวลาที่ผู้

ร้องจะต้องดำาเนินการ ซึ่งหากดำาเนินการไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนเวลาอาจทำาให้

คำาร้องนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยได้

 2.4.1 การดำาเนินการก่อนฟ้องคดี

 รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูฯ ได้กำาหนดขัน้ตอนวธิกีารกอ่นการยืน่

คำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็น 2 ประการ คือ ดำาเนินการเพื่อเยียวยาสิทธิของตนตามขั้นตอน

และวิธีการที่กฎหมายกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมท้ังจะต้องมีการเสนอเร่ืองต่อผู้ตรวจการ  

แผ่นดินก่อนจึงจะทำาให้มีสิทธิยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้

 27 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ....
 28 Gerhard Dannemann, supra note 4, p. 147.
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 (1) การดำาเนนิการเพ่ือเยยีวยาสทิธขิองตนตามข้ันตอนและวธิกีารทีก่ฎหมาย

กำาหนดไว้เป็นการเฉพาะ

 เร่ืองท่ีบุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นการกระทำาท่ีละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

น้ัน ผู้จะใช้สิทธิยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจำาต้องดำาเนินการเยียวยาสิทธิและเสรีภาพของ             

ตนตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายเฉพาะกำาหนดไว้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน29 มิเช่นนั้นการใช้        

สิทธิยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะถูกต้องห้ามตามกฎหมาย โดยทั่วไปการกระทำาของรัฐใน

เรือ่งตา่ง ๆ  จะมฐีานอำานาจตามกฎหมายรองรับ ซ่ึงกฎหมายเหล่านัน้มกัจะมกีารกำาหนดข้ันตอน

วิธีการในการเยียวยาสิทธิของบุคคลจากการใช้อำานาจไว้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งอาจมีกรณีที่มี

กฎหมายกลางที่ใช้บังคับในการเยียวยาสิทธิของบุคคลในเรื่องนั้น ๆ เช่น การอุทธรณ์ต่อคำาสั่ง

ทางปกครองต่อผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์ เป็นต้น ท้ังนี้มีข้อสังเกตว่าถ้อยคำาตามมาตรา 47 

วรรคหนึ่ง (3) ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มีลักษณะถ้อยคำาทำานองเดียวกับ

มาตรา 42 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

254230 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง โดยผู้ร่างน่าจะใช้ต้นแบบในการ

บัญญัติมาจากพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ข้ันตอนหรือวิธีการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น           

การเฉพาะตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ          

พ.ศ. ... หมายรวมถึง การใช้สิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลอื่นที่มีอำานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

ด้วยหรือไม่ 

 ในการพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องเข้าใจด้วยว่า โดยทั่วไปแล้วระบบ

กฎหมายยอ่มมกีลไกในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพอยูแ่ล้ว แต่กลไกการใหบ้คุคลสามารถยืน่คำารอ้ง

ตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ใหศ้าลคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของตนนัน้ เปน็กลไกทีเ่กดิขึน้เพือ่เยยีวยา

สทิธขิองบคุคลหากดำาเนนิการตามกฎหมายตา่ง ๆ  แลว้ยงัไมไ่ดร้บัการเยยีวยาหรอืการคุม้ครอง31 

 29 มาตรา 47 วรรคหน่ึง (3) บัญญัติว่า “กฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ และ            
ยังมิได้ดำาเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการนั้นครบถ้วน”
 30 มาตรา 42 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีกฎหมายกำาหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำาหรับการแก้ไข 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำาได้ต่อเมื่อมีการดำาเนิน
การตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร 
หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำาหนด”
 31 Gerhard Dannemann, supra note 4, p. 149.

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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ฉะนั้น ขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะย่อมหมายถึง กระบวนการตาม

กฎหมายทั้งปวงที่กำาหนดขึ้นเพื่อเยียวยาสิทธิของตน และหมายรวมถึงการใช้สิทธิทางศาลด้วย 

เมื่อบุคคลใช้สิทธิในช่องทางต่าง ๆ และไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว จึงจะมีสิทธิที่จะยื่น

คำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลมีคำาวินิจฉัยว่าการกระทำานั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้    

ทัง้นี ้แมร้า่งพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฯ จะยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั แต่ศาลรฐัธรรมนญูกไ็ด้

พิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำาร้องตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญ โดยพิจารณาว่าผู้ร้องได้ใช้

สิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ เช่น การใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำานาจใน

เรื่องนั้น และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น32

 อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้การย่ืนคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ของไทยเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากระบบกฎหมายไทยมีการกำาหนดเขตอำานาจศาลในการ

พิจารณาพิพากษาคดีไว้ครอบคลุมทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรมที่มีเขตอำานาจ          

ทั่วไปในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ใน

อำานาจของศาลอื่น33 ฉะนั้น บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลอื่น

ได้ก่อนที่จะยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเสมอ และถูกบังคับให้ต้องดำาเนินการก่อนด้วยจึงจะ

สามารถใชส้ทิธยิืน่คำารอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญู แต่การพจิารณาพพิากษาโดยองคก์รตุลาการอืน่ไม่

ได้หมายความว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะได้รับการเยียวยาแล้วในทุกกรณี เช่น ศาลอาจ

มีคำาพิพากษายกฟ้องหรือคำาสั่งไม่รับไว้พิจารณา เป็นต้น

 เมือ่พจิารณาประกอบกบัรา่งพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูฯ ทีไ่ด้กำาหนด

ห้ามนำาเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีคำาพิพากษา

หรือคำาสั่งถึงที่สุดแล้ว34 มาเป็นวัตถุแห่งคดีเพ่ือยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบทบัญญัติ         

 32 คำาส่ังศาลรัฐธรรมนูญที่ 46/2560 “...กรณีที่ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ       
กฎที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมซ่ึงรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สิทธิในการยื่นคำาร้องเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบ             
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ซึ่งผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่อ้างว่าตนถูกระทบสิทธิจากกฎดังกล่าวสามารถ
ใช้สิทธิฟ้องศาลปกครองภายใต้เงื่อนไขการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือโดยการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดิน                    
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (2) ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำาร้องดังกล่าวโดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา                    
213 ได้...”
 33 มาตรา 194 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 34 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง (4) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
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ดังกล่าวเป็นการพิจารณาว่า “เรื่อง” ที่เป็นประเด็นปัญหานั้น หากผ่านการพิจารณาโดย             

องค์กรตุลาการอ่ืนแล้วจะเป็นกรณียกเว้นไม่ให้ยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ข้อจำากัดดังกล่าว

เป็นการแสดงให้เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มีความพยายามที่จะขีดเส้น

การใช้อำานาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ก้าวล่วงเขตแดนการพิจารณาพิพากษาของศาลอื่นเป็น

อย่างมาก แต่การกำาหนดดังกล่าวอาจส่งผลในทางตรงกันข้ามให้กลไกการยื่นคำาร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญไม่มีผลใช้บังคับได้เช่นกัน

 (2) การยื่นคำาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

 กลไกตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้กำาหนดให้ผู้ตรวจการ

แผ่นดินมีบทบาทในการกลั่นกรองคำาร้องของบุคคลก่อนคำาร้องนั้นจะมาถึงศาลรัฐธรรมนูญ 

บคุคลทีป่ระสงคจ์ะยืน่คำารอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูใหว้นิจิฉยัวา่มกีารกระทำาทีเ่ปน็การละเมดิสทิธิ

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จะต้องนำาคำาร้องมายื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินก่อน เพื่อให้ผู้ตรวจ

การแผ่นดินได้ดำาเนินการกลั่นกรองและจัดทำาความเห็นเกี่ยวกับคำาร้องนั้น พร้อมทั้งยื่นคำาร้อง

ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีระยะเวลาในการทำาความเห็น 60 วัน

นับแต่วันที่รับคำาร้องจากผู้ร้อง และต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ครบ

กำาหนดดังกล่าว35

 ทัง้นี ้มขีอ้สงัเกตวา่สทิธทิีบ่คุคลจะยืน่คำาร้องใหศ้าลรัฐธรรมนญูวนิจิฉัยได้โดยตรง

นั้นจะเกิดข้ึนเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นไม่ยื่นคำาร้องของบุคคลต่อศาลรัฐธรรมนูญ         

หรือไม่ดำาเนินการยื่นคำาร้องภายในระยะเวลาที่กำาหนด36 หากผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นว่า

ควรเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็จะกลายเป็นกรณีที่มีองค์กรอื่นเป็นผู้ยื่นคำาร้องแทน

บุคคลนั่นเอง

 2.4.2 ระยะเวลาฟ้องคด ี

 ระยะเวลาการยื่นคำาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยน้ันจะพิจารณาจากความดำารงคงอยู่ของการกระทำาละเมิดเป็นสำาคัญ          

กล่าวคือ หากการละเมิดได้ผ่านพ้นไปแล้วต้องยื่นคำาร้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้

 35 มาตรา 46 วรรคหน่ึง และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย            
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ...
 36 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 48 วรรคสอง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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ถงึการถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพ อยา่งไรกต็าม หากเปน็กรณทีีก่ารละเมดิสทิธแิละเสรภีาพนัน้

ยังคงมีอยู่ระยะเวลาการยื่นคำาร้องจะมีอยู่ตราบเท่าที่การละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่

 นอกจากนี้ การใช้สิทธิยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ผู้ตรวจการ           

แผ่นดินมีความเห็นไม่ยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม่ดำาเนินการยื่นคำาร้องภายในระยะ

เวลาที่กฎหมายกำาหนด ผู้ร้องจะต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ความเห็นจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือวันที่พ้นกำาหนดระยะเวลายื่นคำาร้องของผู้ตรวจการ

แผ่นดิน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า สิทธิในการยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีเสนอให้

ศาลวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ กลับไม่ปรากฎระยะเวลาที่ผู้

ร้องจะยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ37

 2.5 มาตรการชั่วคราวและคำาบังคับ
การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคดีที่มีการยื่นคำาร้องว่ามีการ 

กระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งเป้าประสงค์ของการยื่นคำาร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญมีข้ึนเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของตนได้รับความคุ้มครอง ฉะนั้น มาตรการชั่วคราว

และคำาบังคับของศาลที่จะมีต่อผู้ร้องและต่อการกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพจึงมี

ความสำาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเฉพาะการประกาศความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำา

เท่านั้นอาจไม่เพียงพอต่อการเยียวยาหรือให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้อง ตาม           

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มีการกำาหนดให้อำานาจศาลรัฐธรรมนูญในการมี

มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย เพ่ือเป็นการคุ้มครองคู่กรณีจากความเสียหาย           

ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาของศาล รวมทั้งมีการให้อำานาจศาลรัฐธรรมนูญใน

การกำาหนดคำาบังคับให้เป็นตามคำาวินิจฉัยได้มากยิ่งขึ้น 

 2.5.1 มาตรการชั่วคราว

 ในระหว่างการพิจารณาคดีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระทำาของรัฐที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจในการกำาหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว

ก่อนการวินิจฉัย โดยมีคำาสั่งไปยังหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง             

ให้ปฏิบัติได้ ทั้งนี้เงื่อนไขในการพิจารณากำาหนดมาตรการชั่วคราว ผู้ร้องหรือคู่กรณีจะต้องยื่น

คำาร้องขอต่อศาล โดยต้องปรากฏว่ามีความจำาเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่าง

 37 มาตรา 48 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
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ซึ่งศาลต้องพิจารณาว่าคำาร้องดังกล่าวมีนำ้าหนักเพียงพอหรือไม่ที่จะกำาหนดมาตรการหรือ               

วิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวนั้น

ถูกจำากัดให้มีผลใช้บังคับไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำาสั่ง38

 2.5.2 คำาวินิจฉัยและคำาบังคับ

 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย แม้จะเป็นกรณีที่เป็น       

การตรวจสอบแบบรูปธรรมท่ีบุคคลได้รับผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยเหตุว่ากฎหมาย              

ทีใ่ชบ้งัคบันัน้มปีญัหาความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู คำาวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญูในการประกาศ

ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และทำาให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับต่อไปอาจ         

มีความเหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะทำาใหส้ทิธแิละเสรภีาพของบคุคลในกรณดีงักลา่วไดร้บัความ

คุ้มครองแล้ว

 อย่างไรก็ตาม การกระทำาของรัฐที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะ

การกระทำาอย่างอื่นที่ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หากมีปัญหาว่าละเมิดสิทธิและเสรีภาพ          

ตามรัฐธรรมนูญเฉพาะการประกาศความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ความเสียหายหรือผลร้าย             

ที่บุคคลได้รับอาจมีกรณีที่ความเสียหายยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ การกำาหนดคำาบังคับให้ผู้มี             

ส่วนเกี่ยวข้องต้องดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคดี

ประเภทดังกล่าวจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงแห่งคดีเป็นสำาคัญ             

ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้ให้อำานาจศาลรัฐธรรมนูญกำาหนดคำาบังคับไป

ในคำาวินิจฉัยได้หากมีความจำาเป็น โดยศาลอาจกำาหนดเงื่อนไขหรือมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำาวินิจฉัยในประเภทคดีดังกล่าวเพื่อคุ้มครองหรือเยียวยาสิทธิและ

เสรีภาพ คำาบังคับดังกล่าวจำาต้องกำาหนดตามความจำาเป็นหรือสมควรและคำานึงถึงความเป็น

ธรรมแห่งกรณี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องต้องดำาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องจำาต้องรายงานผลการ

ปฏิบัติหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำาบังคับของศาลตามระยะเวลาที่ศาลกำาหนดด้วย39

 38 มาตรา 71 วรรคสอง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ....
 39 มาตรา 74 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 
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บทสรุป

การให้สิทธิประชาชนยื่นคำาร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยการกระทำาของรัฐ

ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เป็นกลไกที่จะทำาให้สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น หากพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                

ฉบับพ.ศ. 2550 จนถึงฉบับ พ.ศ. 2560 จะพบว่ามีการขยายขอบเขตของการกระทำาที่             

สามารถเปน็วตัถแุหง่คดใีนศาลรฐัธรรมนญูไดก้วา้งขึน้ แตใ่นทางตรงกนัขา้มรา่งพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ได้มีการกำาหนดขอบเขต

ของเรื่องดังกล่าวให้แคบลงอย่างมากจนแทบไม่มีกรณีที่จะเสนอเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญได้               

รวมทั้งมีการกำาหนดขั้นตอนในการกลั่นกรองคดีที่ทำาให้บุคคลสามารถยื่นคำาร้องถึงศาล

รัฐธรรมนูญโดยตรงได้อย่างจำากัดอย่างยิ่ง ซ่ึงข้อจำากัดต่าง ๆ นั้นคงจะเป็นการสะท้อนให้เห็น           

ถึงความกังวลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังดุลยภาพแห่งอำานาจของศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กร                

ของรัฐอื่น ๆ จึงมีการจำากัดอำานาจศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้เข้าไปก้าวล่วงอำานาจอื่นจนมากเกินไป 

และความกังวลต่อปริมาณคดีที่อาจเข้าสู่การพิจารณาของศาล จึงได้มีขั้นตอนวิธีการกลั่นกรอง

คดเีพือ่ไม่ใหเ้กดิภาวะคดลีน้ศาล แตส่ิง่ท่ีไมอ่าจละเลยไปไดเ้ชน่กนัคอืเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญู

ในการสร้างกลไกดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ฉะนั้น หลังจากการใช้

บังคับของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ไปแล้วคงจะต้องมีการพิจารณาถึงผลของ

การใช้บังคับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจำาเป็นต้องทบทวนเพ่ือให้กลไกนี้บรรลุวัตถุประสงค์ใน

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริงต่อไป
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อำานาจของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง

สุรศักดิ์ มณีศร1

คำานำา

สิทธิยึดหน่วงมีวัตถุประสงค์ในการบังคับชำาระหนี้โดยทางอ้อม เมื่อเจ้าหนี้มีหนี้อัน   

เป็นคุณแก่ตัวทรัพย์ที่ตนได้ครอบครองไว้ ย่อมมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์ไว้จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับ

ชำาระหนี้สิ้นเชิงตามมาตรา 241 และมาตรา 2442 ลูกหนี้มีหน้าที่ชำาระหนี้ หากละเลย                   

เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำาระหนี้ตามมาตรา 194 ถ้าลูกหนี้ยังคงเพิกเฉลย                 

เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องศาลเพื่อให้บังคับตามสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 213 และมาตรา 214  ซึ่ง

มีค่าใช้จ่ายสูงตั้งแต่ค่าธรรมเนียมศาลและค่าจ้างทนายความ อีกทั้งอาจต้องใช้เวลานาน            

หลาย ๆ  ปีเป็น 10-20 ปีก็ได้ และเมื่อคดีถึงที่สุดอาจบังคับคดีไม่ได้เพราะลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่

จะถูกยึดให้นำามาบังคับชำาระหนี้ สิทธิยึดหน่วงจึงเป็นกลไกช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำาระหนี้ได้ง่าย

ขึ้น3 และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่มีภาระท่ีอาจต้องจ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์ท่ียึด

หน่วงไว้ตามมาตรา 246 แต่ย่อมมีสิทธิเรียกคืนจากเจ้าทรัพย์ได้ตามมาตรา 247 ปัญหาที่เกิด

ขึ้นคือ ในกรณีที่หนี้ที่เป็นเหตุให้ใช้สิทธิยึดหน่วงมีมูลหนี้มาจากนิติกรรม แต่ลูกหนี้มิใช่เป็น                  

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ เจ้าหนี้มีสิทธิใช้สิทธิยึดหน่วงขึ้นยันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่ ใน               

 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์เกษียณอายุราชการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2 ในกรณีทีป่รากฏหมายเลขมาตรา แตไ่มร่ะบชุือ่กฎหมาย ใหห้มายถงึประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์
 3 จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้, พิมพ์ครั้งที่ 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ดาราพร ถิระวัฒน์, 
(กรุงเทพมหานคร : โครงการตำาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,             
2556), หนา้ 162.; จรญั ภกัดธีนากลุ, คำาอธบิายกฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยผลและความระงบัแหง่หนี,้ พมิพ์
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2558), หน้า 160. ; ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คำาอธิบายกฎหมาย
ลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2560), หน้า 429.
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เรือ่งน้ีมีคำาพพิากษาศาลฎกีายอมรบัและไมย่อมรบัสทิธขิองเจา้หนี้4 จงึเกดิปญัหาวา่สทิธยิดึหนว่ง

ในลกัษณะเชน่นีเ้ป็นบุคคลสทิธ ิหรอืเป็นทรพัยส์ทิธิ5 เพราะถา้เปน็เพยีงบคุคลสทิธยิอ่มใชย้นักบั

คู่สัญญาได้เท่านั้น ย่อมไม่สามารถใช้ยันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีมิใช่คู่สัญญา ปัญหานี้เกิดข้ึนได้ใน

กรณีผู้เช่าซื้อนำาทรัพย์ที่เช่าซื้อไปซ่อม เมื่อไม่จ่ายค่าซ่อม ผู้ซ่อมย่อมสามารถใช้สิทธิยึดหน่วง

ทรัพย์ไว้ ผู้ว่าจ้างย่อมเสียประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์ ต่อมามีการเลิกสัญญาเช่าซ้ือเพราะ              

ผู้เช่าซื้อผิดสัญญา ผู้เช่าซื้อไม่มีทรัพย์ที่จะส่งคืน ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใช้สิทธิ              

ตดิตามเอาทรพัยค์นืตามมาตรา 1336 จากผูท้รงสทิธยิดึหนว่ง แต่กจ็ะถกูปฏเิสธจนกวา่จะชำาระ

หนีท้ีค่า้งไวจ้นครบ ผูใ้หเ้ชา่ซือ้กจ็ะยกขอ้ตอ่สู้วา่เจ้าหนีไ้มม่สิีทธใิชสิ้ทธยิดึหนว่งขึน้ยนักบัตน หาก

ใช้ยันต่อคู่สัญญาของเจ้าหน้ีได้เท่าน้ันเพราะเป็นเพียงบุคคลสิทธิ ตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็น

ทรัพย์สิทธิย่อมมีอำานาจเหนือกว่าและมีสิทธิติดตามเอาทรัพย์คืนได้ งานเขียนต่อไปนี้เป็นความ

พยายามทีจ่ะแสวงหาคำาตอบวา่ ผูท้รงสทิธยิดึหนว่งสามารถใชสิ้ทธยินัต่อผู้ถอืกรรมสิทธิใ์นทรัพย์

ที่มิใช่เป็นคู่สัญญาได้หรือไม่

1. หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิยึดหน่วง

มาตราหลักของการใช้สิทธิยึดหน่วงปรากฏดังนี้

 มาตรา 241 “ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อันเป็นคุณ

ประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้

จนกว่าจะได้ชำาระหนี้ก็ได้ แต่ความที่กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ เมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึงกำาหนด

 อนึ่งบทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าการที่เข้าครอบครอง

นั้นเริ่มมาแต่ทำาการอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

ในตัวบทประโยคแรกใช้คำาว่า “ทรัพย์ของผู้อื่น” ย่อมหมายถึงทรัพย์ของใครก็ได้ที่มี

การส่งมอบการครอบครองให้แก่เจ้าหนี้ แน่นอนผู้ส่งมอบคือคู่สัญญาและถ้าถือกรรมสิทธิ์ใน

 4 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1767/2527 ปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงที่จะใช้ยันต่อผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ยึดหน่วงเอาไว้ซึ่งมิใช่คู่สัญญา แต่ต่อมามีคำาพิพากษารับรองสิทธิของเจ้าหนี้คือคำาพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 2157/2530 ; 1789/2559
 5 ประเด็นน้ีเป็นที่มาของการจัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “สิทธิยึดหน่วงเป็นบุคคลสิทธิหรือทรัพย
สิทธิ” โครงการงานวิชาการรำาลึก ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 5) 
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ทรัพย์อยู่ด้วย ย่อมไม่มีปัญหา หรือคู่สัญญาท่ีมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์และได้รับมอบอำานาจ

จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ส่งมอบการครอบครอง ย่อมไม่มีประเด็นถกเถียงเช่นกัน แต่หากบุคคลนี้

ไม่ได้รับมอบอำานาจจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผลจะเป็นเช่นไร การพิจารณาแค่ตัวอักษรของตัวบท

เพียงพอหรือไม่ที่จะตอบว่า สิทธิยึดหน่วงใช้ยันต่อใครก็ได้ ต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มิใช่เป็นคู่สัญญา

ก็ได้ การใช้กฎหมายเช่นนี้ย่อมมีคำาถามต่อไปว่า สิทธิยึดหน่วงที่มีมูลหนี้มาจากสัญญา ทำาไมจึง

สามาถใช้ยนักบับุคคลอืน่ทีม่ใิชคู่ส่ญัญาซึง่ถอืกรรมสทิธิใ์นทรพัย ์จงึทำาใหด้เูหมอืนวา่บคุคลสทิธิ

มีอำานาจเหนือทรัพยสิทธิ เป็นไปเช่นนี้จริงหรือ

2. คำาพิพากษาศาลฎีกา

ศาลฎีกาได้มีคำาพิพากษาออกมาสองทาง ในครั้งแรกไม่รับรองอำานาจของผู้ทรงสิทธิ

ยึดหน่วงที่ใช้ยันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มิใช่คู่สัญญา หลังจากนั้นกลับตัดสินในทางตรงข้าม

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1767/2527 ผู้เช่าซื้อได้นำารถยนต์ที่เช่าซื้อไปซ่อมและ ค้าง

ชำาระค่าซ่อม ช่างซ่อมจึงใช้สิทธิยึดหน่วงรถยนต์ไว้ ต่อมาผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อ

เลิกสัญญาและได้ฟ้องต่อศาล ศาลมีคำาพิพากษาให้เลิกสัญญาและผู้เช่าซื้อต้องคืนรถยนต์            

ผูใ้หเ้ชา่ซือ้นำาเจา้พนกังานบังคบัคดไีปยดึรถคนืจากชา่งซ่อมได้ เปน็การติดตามเอาทรพัยค์นืของ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ช่างซ่อมไม่มีสิทธิอ้างสิทธิยึดหน่วงขึ้นต่อสู้

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2157/2530 เมื่อได้ทำาสัญญาซื้อขายผ้ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์

ที่ซื้อขายได้โอนไปยังผู้ซื้อนับแต่เกิดสัญญา แม้ว่ายังมิได้ส่งมอบทรัพย์ตามมาตรา 458 สัญญา

กำาหนดหนา้ทีใ่หผู้ข้ายนำาผา้ผนืดงักลา่วไปยอ้มกอ่นสง่มอบโดยผูข้ายรบัภาระในคา่ยอ้มผา้ ผูข้าย

ค้างชำาระค่าย้อมผ้า ผู้รับจ้างย้อมผ้าใช้สิทธิยึดหน่วง ผู้ซื้อไม่มีสิทธิอ้างหลักกรรมสิทธิ์เพื่อ

ติดตามเอาทรัพย์คืนโดยที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้รับสินจ้างเต็มจำานวน

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1789/2559 ผู้เช่าซื้อนำารถยนต์ที่เช่าซื้อไปซ่อม ไม่ชำาระ          

ค่าซ่อม ช่างซ่อมจึงใช้สิทธิยึดหน่วงรถยนต์ไว้ ต่อมาผู้เช่าซื้อผิดนัดชำาระค่าเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อ        

จึงเลิกสัญญาและนำาคดีมาสู่ศาล ศาลมีคำาพิพากษาให้เลิกสัญญาและผู้เช่าซื้อมีหน้าที่คืนทรัพย์ 

แต่ทรัพย์อยู่ในความครอบครองของช่างซ่อมรถยนต์ด้วยอำานาจของสิทธิยึดหน่วง หากยังไม่มี

การชำาระคา่ซอ่มจนเตม็จำานวน ผูใ้หเ้ชา่ซือ้ในฐานะผูถื้อกรรมสทิธิไ์มม่อีำานาจใช้สทิธติิดตาม

เอาทรัพย์ของตนคืน 

อำานาจของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ข้อสังเกต เดิมศาลไม่รับรองอำานาจของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงในการใช้ยันต่อผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ที่มิได้เป็นคู่สัญญาที่ส่งมอบการครอบครองทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้ แต่ในสองคดีหลังศาล

ได้รับรองสิทธิของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง จึงทำาให้เห็นว่าสิทธิยึดหน่วงมีอำานาจมากกว่าบุคคลสิทธิ

ไปแล้ว เรื่องนี้เป็นปัญหาของความเป็นธรรม หากผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ประโยชน์จากหนี้ที่อ้างเพื่อ

ใช้สิทธิยึดหน่วง เขาควรยอมรับอำานาจของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง ในสองคดีหลังเห็นได้ชัดว่า             

ผูถ้อืกรรมสทิธ์ิไดป้ระโยชน์จากมลูหน้ีเช่นน้ัน อกีดา้นหนึง่หากผูถ้อืกรรมสทิธิไ์มไ่ดป้ระโยชนจ์าก

มูลหนี้เช่นนั้นเลย ผลในทางกฎหมายจะออกมาในทำานองเดียวกันหรือไม่

3. ความเห็นที่ตรงข้ามกัน

ในเรื่องนี้มีความเห็นอยู่สองทาง ความเห็นแรก ถือว่าสิทธิยึดหน่วงเป็นเพียงบุคคล

สิทธิ ใช้ยันกับคู่สัญญาที่ส่งมอบทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้เท่านั้น เพราะผู้ส่งมอบทรัพย์เท่านั้นมีหน้าที่

ชำาระหนี้ สิทธิยึดหน่วงเป็นมาตรการบังคับโดยทางอ้อมให้ลูกหนี้ชำาระหนี้เพราะต้องเดือดร้อน

ทีไ่มไ่ดใ้ชท้รพัย ์ถา้ทรพัยน์ัน้เปน็ของผูอ้ืน่และยอมใหใ้ชย้นักบัเขาได้ ยอ่มไมเ่ปน็ธรรมเพราะเขา

ยอ่มไมรู่เ้หน็ดว้ยกบัการกระทำาของลกูหนี ้และถงึแมย้อมใหเ้จา้หนีค้นืทรพัยแ์กเ่จา้ของทรพัยไ์ป 

หนี้ก็ยังไม่ระงับ เจ้าหนี้มิได้เสียหายเพราะยังคงสามารถบังคับชำาระหนี้เอากับลูกหนี้ต่อไปได้ 

ความเห็นที่สอง ถือว่าสิทธิยึดหน่วงมีอำานาจเหนือคู่สัญญาและเหนือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่

มิใช่คู่สัญญา คือมีอำานาจมากกว่าบุคคลสิทธิ6 เพราะตัวบทเปิดช่องให้ตีความเช่นนั้นได้ รวมถึง

การใช้กฎหมายเช่นนั้นย่อมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างสิทธิยึดหน่วง

4. ข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนเห็นว่าอำานาจของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงสามารถยกขึ้นยันต่อคู่สัญญาที่ส่งมอบ

การครอบครองทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้ และใช้ยันกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์แม้ว่ามิได้เป็นผู้ส่งมอบ

การครอบครองทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้ ด้วยเหตุผลดังนี้

 6 เป็นความเห็นของวิทยากรส่วนมาก มีเพียงหนึ่งความเห็นที่ยืนยันการปฏิเสธอำานาจการใช้ยันต่อ                      
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มิใช่คู่สัญญา (การประชุมทางวิชาการเรื่อง “สิทธิยึดหน่วงเป็นบุคคลสิทธิหรือทรัพยสิทธิ” โครงการ
งานวิชาการรำาลึก ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 5) วันพุธที่              
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
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ประการแรก วัตถุประสงค์ของสิทธิยึดหน่วง มุ่งที่จะให้เจ้าหนี้ได้รับชำาระหนี้ได้ง่าย 

ไม่ต้องฟ้องบังคับชำาระหนี้ตามมาตรา 213 และมาตรา 214 ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลา บาง              

ครั้งไม่คุ้มกับจำานวนหนี้ โดยเฉพาะหนี้จำานวนน้อย ๆ ขณะใช้รถที่เช่ามา ขับไปท่องเที่ยวในป่า 

ไดนาโมหมดอายุ รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ จึงลากไปที่อู่ซ่อม ค่าซ่อม 15,000 บาท เมื่อไม่

ชำาระ ช่างซ่อมย่อมใช้สิทธิยึดหน่วง ถ้ายอมให้ผู้ให้เช่าในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิติดตามเอา

รถของตนคืนได้ตามมาตรา 1336 ช่างซ่อมย่อมเสียโอกาสอย่างมากที่จะได้รับชำาระหนี้ การ        

ฟ้องบังคับคดีย่อมไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ในที่สุดก็จะกลายเป็นหนี้สูญ ย่อมไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้

ประการที่สอง การส่งเสริมระบบธุรกิจการค้า ประเด็นส่วนมากที่จะใช้สิทธิยึดหน่วง

มักมีมูลหนี้มาจากสัญญาจ้างทำาของ การที่ผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้รับจ้างตกลงเข้าทำาสัญญา

ก็เพราะเชื่อมั่นว่าคู่สัญญาจะชำาระสินจ้างและเชื่อว่าถ้าอีกฝ่ายผิดสัญญา เจ้าหนี้ก็ยังคงมีสิทธิ          

ยึดหน่วงทรัพย์เอาไว้ก่อน เป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามปกติในธุรกิจการค้า การยืนยันสิทธิของเขาที่จะ

ยกขึ้นต่อสู้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มิใช่เป็นคู่สัญญา ย่อมทำาให้การตัดสินใจเข้าทำาสัญญารวดเร็ว           

และง่ายขึ้น มีการทำาสัญญา มีการจ้าง มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ย่อมเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

ประการที่สาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ประโยชน์ โดยปกติมูลหนี้จากสัญญาจ้างทำาของมัก

เป็นการทำาให้ของที่เสียหายมีสภาพดีขึ้น ในบางกรณีเป็นการทำาหน้าที่แทนผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

เป็นการปลดเปลื้องภาระของผู้ถือกรรมสิทธิ์ไป เครื่องรถยนต์เสียไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ถือ

เป็นการซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าตามมาตรา 550 หากมีความจำาเป็นผู้เช่านำาไป

ให้ช่างซ่อมเองและออกค่าใช้จ่ายไปก่อน ผู้เช่าย่อมเรียกคืนจากผู้ให้เช่าได้ตามมาตรา 547 หาก

ผู้เช่าไม่ชำาระค่าซ่อม ช่างซ่อมย่อมใช้สิทธิยึดหน่วงและมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ยันต่อผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ได้

ประการทีส่ี ่สทิธเิรยีกเงนิคนื หากผูถ้อืกรรมสทิธิต์อ้งชำาระหนีใ้หแ้กผู่ท้รงสทิธยิดึหนว่ง 

ในบางกรณีอาจเรียกเงินคืนจากคู่สัญญาของตนได้ ผู้เช่าทรัพย์ที่นำาทรัพย์ที่เช่าไปซ่อมแซมอัน

เป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เช่าตามมาตรา 553 เมื่อไม่ชำาระค่าซ่อม จึงถูกใช้

สิทธิยึดหน่วง ผู้เช่าย่อมขาดประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์ และเมื่อถึงกำาหนดส่งมอบทรัพย์คืน 

ผูเ้ชา่ยอ่มไมส่ามารถปฏบิตักิารชำาระหนีไ้ด ้ผูใ้หเ้ชา่ในฐานะเจ้าของทรัพยจ์ำาต้องเขา้ชำาระหนีแ้ทน 

สง่ผลให้หน้ีระงบัตามมาตรา 314 และสทิธยิดึหนว่งยอ่มระงบัตามไปดว้ยและผูใ้หเ้ชา่ยอ่มไดร้บั

ทรัพย์คืนมา สำาหรับเงินที่จ่ายไปถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากความผิดของคู่สัญญา               

อำานาจของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง
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ผู้ให้เช่าย่อมเรียกให้ผู้เช่ารับผิดในส่วนนี้ได้ตามมาตรา 204 มาตรา 215 และมาตรา 222            

ฉะนั้นแม้การใช้สิทธิยึดหน่วงขึ้นยันต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มิใช่คู่สัญญา ดังนี้ หากผู้ถือกรรมสิทธิ์

ผู้รับภาระชำาระหนี้ไป กฎหมายก็ยังมีช่องทางที่จะให้การเยียวยาแก่เขาได้

ประการที่ห้า การใช้ยันต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในมูลหนี้จากนิติเหตุ การใช้สิทธิยึดหน่วง

ตาม ม.241 อาจมีมูลหน้ีมาจากนิติกรรมหรือนิติเหตุก็ได้ ในส่วนมูลหนี้จากนิติเหตุนั้นผู้ทรง        

สิทธิยึดหน่วงโดยปกติใช้สิทธิขึ้นยันต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มิได้ส่งมอบทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้ สุนัขหลง

ทางกับเจ้าของและมีผู้ใจดีรับเลี้ยงไว้ โดยที่ในระหว่างนั้นมีค่าใช้จ่ายกับค่าอาหารตามความ

จำาเป็น ต่อมาผู้ใจดีรับเลี้ยงสุนัขไว้ได้ติดตามหาเจ้าของจนพบตามมาตรา 1323 เจ้าของสุนัข 

ย่อมมีหน้าที่ชำาระค่าใช้จ่ายที่ผู้รับเลี้ยงได้เสียไปตามมาตรา 401 ดังนั้นผู้รับเลี้ยงย่อมใช้สิทธิยึด

หน่วงทรัพย์ไว้ได้

ประการที่หก ส่งเสริมไม่ให้คดีล้นศาล เมื่อมีการใช้สิทธิยึดหน่วง ผู้ที่เดือดร้อนที่ไม่ได้

ใข้ทรพัย์คือคู่สัญญาและรวมไปถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ ยิง่ให้การรบัรองสิทธยิึดหน่วงให้ใช้ยันต่อผู้ถอื

กรรมสิทธิ์ที่มิใช่คู่สัญญา จึงเป็นการบังคับในทางอ้อมที่จะทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสียประโยชน์และ

รบีชำาระหนีเ้พือ่จะไดท้รพัยค์นืไป เจา้หนีก้ไ็มจ่ำาต้องนำาคดีมาสู่ศาล ซ่ึงปจัจุบนัคดีต่างล้นศาลส่ง

ผลให้แต่ละคดีใช้เวลานับปี ถ้าต้องอุทธรณ์และฎีกา อาจใช้เวลาถึงสิบปี กลไกที่ทำาให้คดีมาสู่

ศาลน้อยลงย่อมเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

ประการที่เจ็ด เจ้าหนี้ในหนี้จำานวนน้อยมีโอกาสได้รับชำาระหนี้แน่นอน เจ้าหนี้ที่ใช้

สิทธิยึดหน่วงมักมีสิทธิในหนี้จำานวนน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของทรัพย์ท่ียึดหน่วงไว้ การท่ีจะ

ดำาเนินการบังคับคดีในทางศาลย่อมไม่คุ้มค่า ถ้ายอมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่มิได้คู่สัญญาที่

ส่งมอบการครอบครองให้แก่เจ้าหนี้มีสิทธิปฏิเสธสิทธิยึดหน่วงได้ ย่อมไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ 

การนำาคดีไปสู่ศาลย่อมไม่คุ้มและในทางปฏิบัติอาจไม่ได้รับชำาระหนี้เลย

ประการที่แปด คำาตอบสำาหรับเจ้าของทรัพย์ที่ไม่ได้รับประโยชน์ อีกด้านหนึ่งเป็นไป

ได้ที่เจ้าของทรัพย์ที่มิได้ส่งมอบการครอบครองทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้มิได้รับประโยชน์ใด ๆ ในหนี้

ที่เป็นคุณแก่ทรัพย์ที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิยึดหน่วง อีกทั้งอาจได้รับความเสียหายจากการกระทำาของ

เจ้าหนี้ก็ได้ คนร้ายลักกางเกง นำามาขายให้แก่พ่อค้าในตลาด ต่อมามีผู้ซื้อจากพ่อค้าโดยสุจริต  

ผู้ซื้อนำาไปให้ช่างตัดขากางเกงจากขายาวเป็นขาสั้น เมื่อไม่ชำาระสินจ้าง ช่างจึงใช้สิทธิยึดหน่วง 

เจ้าของเดิมติดตามเอาทรัพย์ของตนคืน ม.1332 ม.1336 ย่อมต้องชำาระสินจ้างให้แก่ช่างก่อน 
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ท้ังที่ตนไม่ได้ประโยชน์ในการกระทำาของช่างเลย การใช้กฎหมายไปทางใดทางหนึ่ง ย่อมอาจ            

มีผู้เสียประโยชน์ได้ ในกรณีเช่นนี้เป็นการใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองระบบสิทธิยึดหน่วงซ่ึงก่อให้

เกิดประโยชนห์ลายประการ และยงัเปน็การคุม้ครองระบบตลาดในการทำาสญัญาจา้งทำาของอนั

เป็นการประกันการชำาระหนี้รูปแบบหนึ่ง พ่อค้าที่เข้าทำาสัญญาย่อมเข้าทำาสัญญาได้ง่ายขึ้น มี

การเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ ในด้านผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมที่เสียหายย่อมได้รับการเยียวยาตาม

กฎหมายละเมิด คือเรียกให้คนร้ายที่ลักทรัพย์รับผิดต่อไป

สรุป 

ประเด็นท่ีถกเถียงกันในเรื่องน้ีคือสิทธิยึดหน่วงสามารถยกขึ้นยันต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่

มิใช่เป็นผู้ส่งมอบการครอบครองทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้หรือไม่ มาตรา 241 มิได้เขียนไว้ชัดเจน          

แต่เปิดช่องให้ตีความในทางให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ได้ ส่วนศาลฎีกาเดิมปฏิเสธสิทธินี้ ต่อมาได้รับรอง

สิทธิของเจ้าหนี้ การใช้การตีความกฎหมายในการให้อำานาจแก่เจ้าหนี้เช่นนี้ดูจะมีนำ้าหนักและ

เหตุผลมากกว่า คือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสิทธิยึดหน่วงซ่ึงเป็นมาตรการบังคับให้

เจ้าหนี้ได้รับชำาระหนี้โดยง่าย โดยเฉพาะหนี้รายเล็ก ๆซ่ึงไม่คุ้มกับการบังคับคดีโดยศาล และ

ช่วยให้ลดคดีที่มาสู่ศาล ในด้านฝ่ายผู้ถือกรรมสิทธิ์ปกติย่อมได้รับประโยชน์จากการกระทำาของ

เจ้าหนี้ และเมื่อได้ชำาระหนี้ไปแล้ว ย่อมเรียกให้ลูกหนี้ของตนรับผิดชดใช้คืนได้ และแม้ในบาง

ครั้งผู้ถือกรรมสิทธิ์มิได้รับประโยชน์จากการกระทำาของเจ้าหนี้ก็ตาม ก็ควรจำาเป็นต้องรับภาระ

ในส่วนนี้เพื่อประโยชน์ของการใช้กฎหมายในทางส่วนรวมซ่ึงก็ยังมีสิทธิได้รับการเยียวยาโดย

เรียกคืนจากลูกหนี้ ส่วนมูลหนี้ในการใช้สิทธิยึดหน่วงที่เกิดจากนิติเหตุมักเป็นกรณีที่ใช้ยันกับ           

ผูถ้อืกรรมสทิธิท่ี์มไิดส้ง่มอบทรพัยใ์ห้แกเ่จา้หนี ้ยอ่มยนืยนัชดัขึน้วา่ ผูท้รงสทิธยิดึหนว่งไดร้บัการ

ยอมรับให้ใช้ยันต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นคู่สัญญาที่ส่งมอบการครอบครองทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้          

และมิใช่คู่สัญญาด้วย การคุ้มครองเจ้าหนี้ในเรื่องนี้ที่สำาคัญเป็นการส่งเสริมระบบธุรกิจช่วยให้

เจ้าหนี้ที่เป็นคู่สัญญาตัดสินใจง่ายขึ้นในการเข้าทำาสัญญา เพราะถ้าลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ กฎหมาย

ได้ให้ใช้สิทธิยึดหน่วงซึ่งสามารถใช้ยันกับใคร ๆ ก็ได้มิใช่เฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น

อำานาจของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง
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ASSET RECOVERY IN MONEY LAUNDERING 
IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ANALYSIS 

OF LAW APPROACH

Go Lisanawati1 

Introduction

In the era of globalization, it has requesting that all country should            

give equal treatment in response the development of Information Technology 

and all the vairants (including cyber security and cyber crime as well). Each 

country should be ready with the best equipment in handling the IT development 

itseld. The IT development has been identitically not only as a development of 

information Technology in positive way, but also a crime and criminal problems 

as well. One of the crime is called as money laundering. Money laundering has 

become so sexy nowadays with the facilitation of IT development. Abdul Wahid 

& Muhammad Labib reminds that globalization has specific purpose to create 

economic dependencies amongst country in the world through increasing the 

volume and cross border trade transaction, and also the international cash flow2. 

It means that the welfare of a country is depending on the active response from 

that country to the development of IT itself, the welfare of one country is               

depending on the active response from that country to the development of 

Information Technology itself.

 1 Dr, Lecturer, Faculty of Law, University of Surabaya
   Email : go_lisanawati@staff.ubaya.ac.id; lisanawatigo@gmail.com
 2 Abdul Wahid and Muhammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). 
Bandung : Refika Aditama, p. 5 
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The development of information and technology has also impacting to 

payment system, especially retail through a payment system which is known as 

electronic money (e-money) . It uses as an alternative of cashless payment               

system. In many countries, the implementation of electronic money has been 

shows its potentiality to decrease cash uses in payment and/or other micro and 

retail payment. The use of e-money that will create a society that will replacing 

cash payments into non-cash payment, called Toward a Less Cash Society (LCS). 

Sometimes payment activities covered under the shadow of underlying                         

transaction needed. In fact, the function of payment is important, which is to 

support the work of underlying transactions run smoothly and well. As in its 

research before, RAND for the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) 

of the U.S. Department of the Treasury has examine the possibility of increased 

cyber payment system which is potentially expedite and facilitate money                  

laundering.3

The increases quality and quantity of money laundering have shows 

that IT needs more elaboration not only as “an enabling and facilitating” factor 

but also provide a way to handle its development of crime. In regarding with 

this condition, Yenti Garnasih also mention that criminal offender will exploit 

globalization of economics by utilizing the development of information                          

systems, technology, and communication which used by financial institutions to 

conducting transfer of money, fast and easy, and seems hardly to be traced 

back.4 Thus, money laundering will get fully support from high technology, but 

it will be risky also to be exploited by malicious intent criminal offender. 

 3 RAND for the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) of the U.S Department 
of the Treasury’s report research. 2006, retrieved http://www.rand.org.org/cti 
 4 Yenti Garnasih. 2006. “Tantangan Indonesia dalam penegakan Hukum terhadap Tindak 
Pidana Pencucian Uang”, Paper, p. 2, delivered in General Lecturing at Faculty of Law University 
of Surabaya 
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Money laundering in its development is actually can be categorized as 

a new type of crime, not only in Indonesia, but also in another country. Money 

Laundering that involves many aspects is based on the understanding of the 

general public, law enforcement, financial services providers, other goods and 

services providers, and also other designated professions. To handle the cases 

of money laundering itself is still requires deeper understanding to be understood. 

It pushes a hard effort to handle money laundering. There are cases of money 

laundering already, but it cannot be prosecuted and verdict by court due to 

some difficulties and complexities of money laundering characteristic itself. 

In proceeds of crime (including money laundering), it uses “Follow the 

money” approach to cut the blood of crime. All the property and money which 

is illegally derived from predicate crime activities shall be cut off. Then follow 

the money uses “benefit cut off” approach to stop the circulation of the illicit 

money derived from crime. In nature, this principle of follow the money was 

developed in dealing with money laundering crime is not solely intended for 

the arrest and punished the offender of money laundering, but rather must been 

greatly preferred and directed to stop the possibility of other types of crimes 

that may funded by proceeds of crime. The paradigm that emphasized in this 

regards is that money laundering is the blood of crime, or money laundering is 

the blood of predicate crimes itself. By cutting the vein or stopping the circulation 

of the blood itself, it indeed threatening the existences and survival of a criminal 

organization itself. The never ending problem in money laundering and other 

proceeds of crime is about how the asset forfeiture process can be handled 

smooth and firm due to classic and modern problems of the mechanism itself. 

While it is understand well that asset recovery through forfeiture process is               

important to recovery the economic loss of country.

ASSET RECOVERY IN MONEY LAUNDERING...
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1. Money Laundering in the New Age : Transformation           
and Its Difficulties to Cope

Money Laundering is always attracting law enforcement context in              

Domestic and International level as well. Money laundering is become the heart 

of the criminal action which is resulting money and illegal property. They need 

to hide and to disguise the source of crime. Thus the offender of money                   

laundering develop so many ways to do it. They need to avoid tracing and audit 

trails conducted by Law enforcement officers and also reporting party. 

Money laundering is basically understood as a process which its                   

purposes to disguise the proceeds of crime or conceal the origin or sources of 

origin of the crime. Regarding to this matter, Robert E. Powis stated as below : 

“Money laundering has been defined as the use of money derived from illegal 

activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money 

and converted it to assets that appear to have come from a legitimate source. 

A simple definition is the washing of dirty money to make it appear legitimate”.5

The definition of money laundering itself can be understood through 

the simply understanding of money laundering given by The United Nation                

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 

of 1988 (so called as Vienna Convention of 1988) . One of the consideration is 

strengthening to the process of cnversion or transfer of property which is derived 

from drugs offences. Then anyone who conducting act of participation or                   

assisting in concealing and disguising the origin of the property that is derived 

from crime. And/or evading the legal consequences of his actions. Other form 

recognized also by the Vienna Convention is the process of concealment or 

disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, or ownership 

 5 Robert E. Powis. 1992. The Money Launderers : Lesson From The Drug Wars-How              
Billion of Illegal Dollars Are Washed Through Banks and Business Singapore, Probus Publishing 
Company, Topan Co Ltd, p. ix 
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of illicit property. It should be prohibited as well. Thus, in simple we can                

understand that money laundering is activity that uses variety of methods to 

hide the origin of proceeds of money of the offender, and when it appear in 

other activities, it will seemly derived from legal and clean money. In this regards, 

there is any bad intention and malicious attempt to hide or make it unclear 

concerning the origin of any property derived from the proceeds of crime. The 

purpose of perpetrator to do money laundering is to move illicit money which 

is generated from criminal activities. When it appear in another activity, it will 

seems as derived from legal activities, and assures all the activities of crime are 

invisible and untraceable. Considering the characteristic and nature of money 

laundering crime which is so complex and complicated, it can be stated that 

there are several bad intention that must be prevented. 

The objective of launderer is to disguise the illicit origin of the substantial 

profits generated by the criminal activity, so that such profits can be used as if 

they were derived from a legitimate source. This is done by screening the 

sources, changing the form, or moving the funds to less controlled places. Billy 

Steel then explain that : “Money laundering is seem to be a victimless crime”.6 

It should be realized that money laundering did not give any positive impact 

instead the disadvantages if it is not being criminalized. Further it can be said 

that actually Money laundering has potentially devastating economic, security, 

and social consequences.7 and, the social impact of money laundering with a 

penetration in lawful economy.8 Thus, money laundering will be easily distract 

 6 Billy Steel, “Money Laundering – What is Money Laundering”, Article on Billy’s 
Money Laundering Information, retrieved from http://www.laundryman.u-net.com 
 7 John Mc Dowell and Gary Novis. 2001. “The Consequences of Money Laundering and 
Financial Crime”, Article. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs of US 
Department of State, retrieved from www.usteas.gov 
 8 William C. Gilmore. 1999. Dirty Money : The Evolution of Money Laundering                  
Countermeasures, 2nd edition, revised and expanded, Council of Europe Publishing, p. 21 

ASSET RECOVERY IN MONEY LAUNDERING...
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the economic life of a country in this world. Especially when discuss about social 

consequences, money laundering as supported by the facilitation of Information 

Technology impacting to the way of Law Enforcement and Government to             

handle and designing a proper model of assets recovery (in this context is asset 

forfeiture) to be implemented. 

In Further, Asian Development Bank strengthen that “Money laundering 

reduces criminal’s cost of crime, thereby increasing the level of crime. Interestingly, 

just as an efficient financial sector is a key “input” to other productive                  

processes in a developing economy – such as manufacturing – an efficient 

money laundering channel is a key “input” to crime because the financial                

proceeds from crime as less valuable to the criminal (in a sense, an “unfinished 

product”) than are laundered funds. The less expensive the money laundering 

“input” to crime is as a result of lax anti money laundering policies, the more 

“productive” (active) the criminal element will be, just as in any industry or 

business.9 It means that from the perspective of crime, money laundering has 

been taking place in the heart of the predicate crime offender since the benefit 

given by money laundering is so much. 

The elements of money laundering crime is actually can be divided into 

3 (three) elements, those are : Act, which is categorized as unlawful act;                      

knowledge, which is contained a subjective element called as fault; and its goals/

purposes that the act to laundering the illegal money is only to hide, to disguise 

and/or to conceal the sources of illicit money, and mingled it in the legal                 

business or legal activity. Commonly, there are 3 (three) stages in money                      

laundering, Placement; Layering; and Integration. When it is remain in the                    

placement stage, usually the illicit money is trying to be placed in the financial 

system both banking and not banking system. It called as layering stage when 

 9 Asian Development Bank (ADB). Manual On Countering Money laundering and the 
Financing of Terrorism, March 2003, 
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the offender is trying to hide and make it difficult to be traced through transfer 

the money to other’s account, and divide it into small amount (can be called 

as smurfing techniques) . Other important stage in Money Laundering is a stage 

called as Integration. In this stage, the offender will use the illicit money to buy 

any “legal” things, and/or do any “good” things such as charity, etc.

Relate with technology, Marc Goodman in his Future Crimes book               

mention about bitcoin. “Bitcoin’s got its issues. But it is not competing with 

perfection”. Completely Goodman mention as below : 

People can send Bitcoins to each other using computers or mobile apps, 

where coins are stored in “digital wallets”. Bitcoins can be directly               

exchanged between users anywhere in the world using unique                      

alphanumeric identifiers, akin to e-mail addresses, and there are no 

transaction fees. Anytime a purchase takes place, it is recorded in                        

a public ledger known as the “blockchain”, which ensures no duplicate 

transactions are permitted. Bitcoin is the world’s largest crypto-currency, 

so-called because it uses “cryptography to regulate the creation and 

transfer of money, rather than relying on central authorities...

Because of Bitcoin can be spent online without the need of a bank               

account and no ID is required to buy and sell the crypto-currency,                  

it provides a convenient system for anonymous, or more precisely 

pseudonymous, transactions, where a user’s true name is hidden. 

Through Bitcoin, like all forms of money can be used both legal and 

illegal purposes, its encryption techniques and relative anonymity make 

it strongly attractive to criminals. Because funds are not stored in a 

central location, accounts cannot readily be seized or frozen by police, 

and tracing the transactions recorded in the blockchain is significantly 

more complex than serving a subpoena on a local bank operating 

within traditionally regulated financial networks...

ASSET RECOVERY IN MONEY LAUNDERING...
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... Though “follow the money” has been the core credo in law enforcement 

ever since cops may soon have to find a new motto. There are now 

more than seventy virtual crypto-currency competitors to Bitcoin, such 

As Ripple, Litecoin, and Dogecoin, and it is estimated nearly $10 billion 

in virtual currencies were transacted in 2013 alone.10 

Based on the opinion of Marc Goodman above, it can be an alarm for 

Government in understanding money laundering better and anticipate its                    

development using this kind of methods. As it is mention by Marc Goodman, 

asset forfeiture may face difficulties when money launderer using crypto-                  

currency to hide their illicit money since it is impossible to be forfeited. Further 

Marc Goodman reminds that : 

With an untraceable illicit monetary system in place, crime is no longer 

something that you just commit; it is something you can buy. Crime as 

a Service (CaaS) is the new business model and allows all or part of an 

offense to be carried out by others, while the crime-terprenuer who 

organized and invested in the scheme is ensured the profit...

Practically, this means that illicit actors in the digital underground make 

extensive use of virtual private networks (VPNs) and proxy servers that 

hide their Internet protocols address and conceal their locations. They 

also rely heavily on so-called bulletproof hosting services, companies 

that provide Web hosting in jurisdictions such as Russia or Ukraine and 

welcome all illicit content, make no attempts to know their customers’ 

true identities, accept anonymous payments in Liberty Reserve and 

Bitcoin, and routinely ignore subpoena requests from law enforcement....11

 10 Marc Goodman. 2016. Future Crimes : Inside the Digital Underground and the   
Battle for Our Connected World. Anchor : Canada, p. 264-265
 11 Ibid 
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Once again Marc Goodman reminds there is new challenge from crime 

and IT that should be an alert to law enforcement in response the possibility of 

money launderer in exploring technology in achieving their goals to disguise 

sources of their illicit money. Money launderer will openly choose this equipment 

to assist hiding process of money. In this regard, the scheme of law enforcement 

must be set out to handle the new challenge of money laundering.

2. Unexplained Wealth Orders Instrument and its                      
important Roles in Asset Forfeiture

As it is mentioned above, in follow the money approach, asset forfeiture 

has become important tools to revover the economic loss derived from money 

laundering and other transnational crime. Article 20 of the United Nation                 

Convention Against Corruption (UNCAC) is acknowledge a term called Illicit                 

enrichment, while in the academic level there is term of Unexplained Wealth 

Order as well. That Article 20 of UNCAC explains : 

Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal 

system, each State Party shall consider adopting such legislative and 

other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, 

when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant 

increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably 

explain in relation to his or her lawful income.

In this regards, illicit enrichment is a crime if it is conducted with                        

intention. If a public official get a significant increase in his/her assets and he/

she cannot reasonably explains related to his/her legal income. Peter J. Henning 

as quoted by Jeffrey R. Boles (2015) mention that in order to explain about 

“unexplained accumulation” of significant incfreases of his/her assets, “the               

offense has five principal elements : (1) a public official who (2) during the             

ASSET RECOVERY IN MONEY LAUNDERING...
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relevant time period (3) experiences a significant increase in assets (4) knowingly 

and (5) without justification”12. It means that any increases of assets shall be 

explained well. UNCAC strengthening that illicit enrichment is designed for                   

public officials since it is related with Bribery. In the academic level, we                          

distinghuised between Illicit Enrichment and Unexplained Wealth due to the 

person who commit the crime, and the mens rea of the person. But in its                     

development, it is definitely can be said as Maud Perdireil Vaissiere mentions : 

“The offence of illicit enrichment (also called possession of unexplained 

wealth)”.13 It is punishing public officials which is possessing unexplained gained 

of assets as he/she known unlawful sources of income. He or she fails to provide 

appropriate reason of prove.

Anita Clifford then explains : “The making of the order would be subject 

to a low evidential threshold, namely the Court’s satisfaction that there are 

‘reasonable grounds to suspect’ a person’s known sources of lawful income are 

disproportionate to the specified property”.14 In this context, asset recovery 

process in money laundering can be ease by the Unexplained wealth orders. 

Further Anita Clifford (2017) strengthening on “After all, in addition to the                  

deprivation of property, it is envisaged that the failure to respond to a UWO 

 12 Jeffrey R. Boles. 2015. “Criminalizing the Problem of Unexplained Wealth : Illicit              
Enrichment Offenses and Human Rights Violations”. Article. Legislation and Public Policy Journal. 
Vol. 17, p. 837, retrieved http://www.nyujlpp.org/wp-content/uploads/2015/03/Boles-Criminalizing-
the-Problem-of-Unexplained-Wealth-17nyujlpp836.pdf, at 7 March 2017 
 13 Maud Perdireil Vaissiere 2012. “The Accumulation of Unexplained Wealth by Public 
Officials : Making the Offence of Illicit Enrichment Enforceable”, U4 Brief 2012 :1 of Anti Corruption 
Resource Centre. Retrieved from : www.u4.no/publications/the-accumulation-of-unexplained-wealth-
by-public-officials-making-the-offence-of-illicit-enrichment-enforceable/, on 7 March 2017
 14 Clifford, A. 2017. “The Investigative Reach of UWO’s”. Papers. Unexplained Wealth 
Orders : thoughts on Scope and effect in UK. Briefing papers, The White Collar Crime Centre, p. 10, 
retrieved from : https://www.brightlinelaw.co.uk/images/Unexplained_Wealth_Order_-_Briefing_Pa-
pers_Final.pdf, on 7 March 2017
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(=unexplained wealth orders) would trigger a recoverability presumption”.15                

As it is known, United Kingdom has been evaluating to implement Unexplained 

Wealth Orders in their Criminal Finance Bill that has been based on the                     

consideration to do reformation for their anti money laundering regulation. 

Indonesia has already regulating Supreme Court Regulation Number 1 

of 2013 concerning the Request of Assets in the Money Laundering Settlement 

Procedures to implementing Article 67 of the Law Number 8 of 2010 concerning 

Prevention and Eradication of Money Laundering in handling unexplained wealth 

without ownership. It can be categorize also as Unexplained Wealth Orders.               

It can be used as a tool to do asset recovery. But still it is not simple and easy, 

it needs all best effort to have the asset recovery.

3. Asset Recovery In the Context of Asset Forfeiture : The 
Arrangement Model 

In the context of eradication of crime has developed nowadays a              

perspective to cut the circulation of assets derived from criminal activity as a 

blood of the crime. In the regime of assets recovery, asset forfeiture becomes 

important tools to stop predicate crime and proceeds of a crime itself. Asset 

forfeiture can be designed to weaken the economic basis since asset forfeiture 

can stop the circulation of the asset derived from crime, as well as its understood 

as the heart of economic crime itself. 

The work of asset forfeiture is a part of a regime called as Asset                     

Recovery Regime. In its scheme, asset recovery in its literature can be understood 

including mechanism of a freeze, tracking, seizures, confiscation, or forfeiture. 

The existence of Asset Recovery Regime is as mention in the United Nation 

Convention against Corruption (UNCAC) which explains :

 15 Ibid 
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The return of assets is identified as a fundamental principle... are required 

to afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this 

regard. (vide Article 51) . It will including :

- adequate procedures to ensure that financial institutions pay

particular attention to suspicious activity involving the private banking 

accounts of prominent public officials and their family members and 

close associates (vide Article 52) ; 

- procedures that permit a State Party to participate as a private litigant 

in the courts of another State Party, allowing the state to recover 

corruption proceeds as a plaintiff in its own action, as a claimant in 

a forfeiture proceeding, or as a victim for purposes of court-ordered 

restitution (vide Article 53) ;

- domestic legislation that enables a state to recognize a foreign

forfeiture order and to freeze and forfeit assets derived from corruption 

in a foreign state through its own investigations (vide Article 54) ; and

- measures to allow NCB asset forfeiture, particularly in cases of death, 

 flight, or other cases (vide Article 54 para (1) ) 

The explanation above shows how important is asset recovery regime 

nowadays to recover the loss of a country in the economic sector. It is a needed 

for Government to build the capacity of the laws, regulations, and officer to push, 

force, maintain, manage, build a capacity of the officer, and provide a strong 

mechanism on asset forfeiture and asset recovery regime. Further, in some               

literature, the common regime of asset recovery discourses gives strength to 

asset forfeiture. 

In the literature of forfeiture, it can be understood that forfeiture can 

be distinguished into 3 (three) forms called as administrative, criminal and civil 

forfeiture. Guy Stessens explains :
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Three types of confiscation can be distinguished according to the                

relation between the property at stake and the acts for which confiscation 

is being pronounced. Confiscation of the instrumentalities of crime      

(instrumentum sceleris) relates to the instruments that were used                 

in the perpetration of the crime (e.g. the knife used for a murder).                  

Confiscation of the objectum sceleris concerns to the subject of crime, 

that is, the goods subjected to the criminal behavior (e.g. falsified                 

passport)...

Some legal system classifies different types of confiscation, according 

to either preventive or punitive goal. Thus, Dutch law makes a distinction 

between the confiscation of instrumentalities of crime, which is considered 

to constitute a criminal sanction, and confiscation of the subject of 

crime, which is looked on a merely preventive measure. Other legal 

systems distinguished between criminal confiscations, which serve               

a repressive purpose, and confiscations which have a preventive goal... 

In some cases, a criminal confiscation can also have a reparative                    

function, as for example, is the case when a confiscated property is 

used to compensate victims of the offense...16

In another hand, Stessens added that developed two models of                 

confiscation called as object confiscation and value confiscation. In object               

confiscation, property rights are affected, while value confiscation concerns to 

the imposition of an obligation to pay a certain amount of money or through               

a transfer of property. In this situation, it called as in rem and in personam              

confiscation.17

 16 Guy Stessens. 2000. Money Laundering : A New International Law Enforcement 
Model. United Kingdom : Cambridge University Press, p. 30 
 17 Ibid 
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Then Weber added another categorize of forfeiture called as “Admin-

istrative forfeiture is a non-judicial process which may abandonment. After                

seizing process, the responsible agency will give the property owner ample time 

to file a claim in a fixed period. If there is another party who files a claim, then 

they will give another period for the agency to refer the matter to the prosecutor 

for the commencement of a judicial forfeiture action or to simply return the 

property”.18

Criminal forfeiture is known as In Personam Forfeiture or as Conviction 

Based (CB) Asset Forfeiture. It is a punitive action by the government against the 

offender, as a part of a sentence following a conviction. For criminal forfeiture, 

it needs a burden of proof, called as beyond reasonable doubt. In this regard, 

through criminal forfeiture, the sentencing will be an option if the acts or statutes 

recognize about the mechanism of forfeiture. Thus, for criminal forfeiture will be 

imposed just in the matter of criminal conviction and statutes provides forfeiture. 

In personam forfeiture, it needs a criminal trial, conviction, and sentencing               

process. Criminal forfeiture can be object-based, which means that the prosecuting 

authority must prove that the requested assets are the proceeds of crime or 

become the tools of crime. Likewise, criminal forfeiture can be value-based 

forfeiture which permits law enforcement officer to forfeit the offender’s              

benefit from crime value without proving the connection between the crime and 

the specific object of property.19 Thus. it means that criminal forfeiture will need 

a criminal conviction in order to precede it. 

 18 Richard Weber. 2007. “Introduction”, Article in “Asset Forfeiture”. US Department of 
Justice Bulletin, Vol 55 Number 6, p. 12 
 19 Theodore S. Greenberg, et.al. 2009. Stolen Asset Recovery : A Good Practices Guide 
For Non Conviction Based Asset Forfeiture. Washington : The International Bank for Reconstruction 
and Development/The World Bank, p. 13 
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Other is what called as Civil forfeiture (in rem forfeiture) or objective 

forfeiture, which known as action against the assets itself and not against an 

individual. Civil forfeiture is separated from criminal proceedings, and it will prove 

that the property of crime is a procedure or as an instrumentality of crime. In 

literature, civil forfeiture is further known as Non-Conviction Based (NCB) Asset 

Forfeiture.

4. Economic Analysis of Law in The Context of Effective 
Method to Reduce Money Laundering

Crime is containing some elements of crime include emotion and                 

concrete action. Hoefnagels defines crime as : “The experience of intolerability 

which the deeds evoke in the fellow-members of society, ... causes the distortion 

when the deed resounding in society flung back at the perpetrator”.20 The 

policy of asset recovery (asset forfeiture) shall be focussed to do “Benefit Cut 

Off” to the offender and would be offender, and take advantage from the assets 

they got illegally and against the law.

The effort to define crime is not an easy effort but can be understood 

from its characteristic. Smith & Hogan explains that “crime has always been              

regarded by the courts a moral wrong and conducts demanding retribution”21, 

and It is moral fault and harm done. Crime is characterized as a public wrong 

and a moral wrong. Smith & Hogan, as quoted from Allen, writes : “Crime is a 

crime because it consists in wrongdoing which directly and in serious degree 

threatens the security or well-being of society and because it is not safe to leave 

it repressible only by compensation of the party injured”22.

 20 G. Peter Hoefnagels. 1969. The Other Side of Criminology. Holland, Kluwer – Deventer, 
p. 73 
 21 Smith and Hogan. 2002. Criminal Law, 10th edition. London, Butterworths - Lexis Nexis, p. 4 
 22 Ibid, p. 5 
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Thus, in this sense, it can be understanding that crime itself is costly.            

It is disturbing the process of social interaction and impacting uncomfortable of 

the society, further it harmful to society. Moreover, the crime itself gets more 

serious and dangerous. Thus, some of the economic approaches should be    

operated in this matter as an approach. Charles M. Gray explains : “Economics 

is widely viewed as a difficult subject; crime is regarded as a complicated                    

phenomenon. It may then seem paradoxical to assert that the economic               

approach can greatly simplify analysis of crime and the Criminal Justice System”23. 

Furthermore, economic considerations are of increasing importance as the                 

taxpaying public becomes even more aware of the size of the public budget    

and perceives public expenditures as a burden to be minimized. Thus, it means 

that government and law enforcement must reduce and eliminate crime in              

any cases. 

In the possibility of crime’s appearances, it should considering the             

motivation of the offender of money laundering to gain benefit. Money launderer 

will beneficially to offender since the process of money laundering has been 

difficult to be traced and audit. Even though the offender knows the cost of 

crime (the possibility to be punished if the crime is revealed), the offender              

will take it for granted. The problem of law enforcement will remain become                 

important problem. 

Cooter & Ulen gives an explanation that economics provides a scientific 

theory to predict the effects of legal sanctions on behavior24. To economists, 

sanctions look like prices, and presumably, people respond to these sanctions 

much as they respond to prices. Becker explains : “The cost of crime consisting 

 23 Charles M. Gray. 1979. The Cost of Crime. London : Sage Publication, p. 17 
 24 Robert Cooter and Thomas Ulen. 2000. Law and Economics. 3rd edition. Addison 
Wesley, Inc, p. 3 
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of Opportunity Costs; External Costs; Moral Costs; and Economic Costs”25.                    

Regarding with Opportunity Costs, it is consisting of the actual costs of the                   

utilization of the foregone opportunities. External Costs will generate opportunity 

costs. As social costs, there is expenditures and crime costs itself. Other costs is 

Moral Costs, that determninants of Gravity or seriousness of the offense. Further, 

Gary Becker writes that “the smaller the elasticity of a criminal act with respect 

to punishment, the less severe punishment ought to be. As long as there are 

social costs of imposing criminal penalties, it is uneconomic to impose them 

when they have little if any deterrent value.26

In recent development nowadays, Postner explains :

Much emphasis has been placed in recent years on efforts to control 

organized crime. The term is used to describe criminals organized into 

illegal firms linked up in national or even international cartels, operating 

in such criminal fields as loan sharking, prostitution, gambling, and             

narcotics but also in legitimate fields as well, and employing violence 

and the corruption of police as key business methods.27

 Geoff Dean, Ivan Fashing & Petter Gottschalk pointed out :

The point is that the seriousness of organized crime in terms of                

economic and social harm goes largely unnoticed by the general               

public, most politicians, and some police executives because of its  

invisibility... This will be done by demonstrating how criminal businesses 

 25 Gary Becker. 1968. “Crime and Punishment : An Economic Apporach”, Article. Journal 
of Political Economy, p. 189 
 26 
 27 Richard A. Postner. 1992. Economic Analysis of Law. 4th edition. London : Little, Brown 
and Company, p. 242 
 28 Geoff Dean, Ivar Fashing & Petter Gottschalk. 2010. Organized Crime : Policing Illegal 
Business Entrepreneurialism. New York : Oxford University Press, p. 5 
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start, grow, develop, and embed themselves in a cloak of legitimacy 

within the global community. In doing so entrepreneurial criminals 

maximize their profits and, at the same time, inflict massive body blows 

on the social fabric of communities and the global economy.28 

Another characteristic of crime which can be analyzed from the economic 

perspectives is known as White Collar Crime. Money laundering in other hands 

can be categorized as the white-collar crime. In regarding with White Collar Crime, 

Edelhertz as quoted by Michael L. Benson & Sally S. Simpson identify four basic 

types of white-collar crime, include :

1. Personal Crimes : Crimes by persons operating on an individual,

ad hoc basis, for personal gain in a non-business context. For example, 

individual income tax violations and credit card frauds.

2. Abuse of Trust : Crimes in the course of their occupations by those 

operating inside a business, Government, or other establishments, or 

in a professional capacity, in violation of their duty loyalty and               

fidelity to employer or client. For example, embezzlement,                 

commercial bribery, and kickbacks. 

3. Business Crimes : Crimes incidental to and in furtherance of business 

operations, but not the central purpose of such business operations. 

For example, antitrust violations and food and drugs violations.

4. Con Games : White-collar crime as a business, or as the central

activity of the business. For example, advance fee swindles and home 

improvement schemes.29

As then it is understood, the opportunity of conducting white-collar 

crime is ubiquitous in the business world. In the perspective of a White-collar 

 29 Michael L. Benson & Sally S. Simpson. 2009. White-Collar Crime : An Opportunity 
Perspectives. New York : Routledge, p. 10 
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 30 Go Lisanawati. 2015. Best Principle For Criminal Assets Management : Conceptual 
Framework. Article. IPBJ Vol 7 (1) 1-20, p. 17

offender, all kinds of opportunity should be chosen to bring advantage for them, 

not merely have access to other illegal business, to enrich themselves, avoid 

losing money, and important things to hide their illegal activity that breach the 

ethics. 

Regarding money laundering and its new challenges arose by technology 

that may use by money launderer, law prevention, and enforcement shall be 

directed to cope with money laundering scheme and methods. Thus, it may 

refer to the research and explanation given by Goodman above, the law                 

enforcement officer and Government calculating the cost and benefit analysis 

to the massive threat causing by money laundering that supported by technol-

ogy. Thus, in the context of creating effective asset forfeiture scheme and                  

methods, it should be considering applying the economic approach and legal 

approach in handle a good principle in asset forfeiture of money laundering. In 

another word, money laundering will be reduced well when best principle in 

asset forfeiture is implemented. In the process, Go Lisanawati mention that :      

The principles of integrity, accountability, and transparency should be basic 

management principles to manage assets of crimes. In special purpose, through 

those basic management principles, it can be used to prevent other financial 

losses that may be faced by countries.30

The arrangement of asset management shall be domestically arranged 

into a legislative context or should be enacted in a formal legislation. There is 

no international guideline about how to manage the forfeiture assets. The best 

principle that may implement in managing the assets forfeiture can include                 

the problem of what is the best mechanism of forfeiture which may apply.              

The problem of returning stolen asset crime is also about the proportionality 
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principles that should be given to the country which receives the stolen                              

assets from the victim country, here mean as how is the percentage of the                   

asset sharing. But as it needs to be found out by Government to provide                  

the best mechanism to get loss assets of crime which is hidden t hrough                     

crypto-currencies. 

Conclusion

Basically, all the asset forfeiture scheme is designated to cope with              

the threat comes from technology in money laundering. Thus, asset recovery     

(in the context of asset forfeiture) here needs to be designed more fit and               

sophisticated to reduce the abuse of crypto-currencies by money launderer.              

It means that the law on asset forfeiture mechanism shall be drafted using              

economic analysis tools, implementing cost and benefit analysis too. The                     

Internatoional tools development has touch the Unexplained Wealth Orders 

instrument to cut the circulation of criminal assets and be the subject of                      

recovery in the wide perspectives. Thus, it should be promoted to use policty 

of Unexplained Wealth Orders in domestic country law and regulation to                 

against money laundering.
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日本の刑事補償法の研究

SORAAT Naphat1

１.　はじめに

本稿では、日本における刑事補償制度、すなわち、逮捕、刑の執行、その他の

拘束を受けた犯罪の容疑者が、その後で無罪判決を受けた場合の補償制度につ

いて考察する。日本国憲法40条は、「何人も、抑留又は拘禁された後、無 罪

の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めるこ

とができる」と定めている。不当に拘束された人が国に対して補償を請求する

ことができるのは、憲法上の要請である2。この要請に応えて、不当に拘束さ

れた容疑者に国家が何らかのかたちで金銭を付与する制度を、「刑事補償法」

と呼ぶ。刑事補償法は、刑事訴訟法などの既存の法律に組み込まれていること

もあれば、独立した法律として定められていることもある3。日本においては、

 
1
 タンマサート大学法学部准教授。タンマサート大学法学部卒業 (2nd Class Honours)、タンマ

サート大学大学院法学研究科修士課程修了 (刑法)、中央大学大学院法学研究科修士課程修了 (倒産法)、中

央大学大学院法学研究科博士課程修了 (倒産法)。最終学位：博士 (法学) (中央大学) 。本稿は、タンマサ

ート大学法学部前学部長ナロン・ジャイハン教授の還暦記念論文として、2011年に行った「日本の刑事補償

制度の研究」に加筆修正したものである。この研究にあたっては、在タイ日本大使館一等書記官の稲垣貴裕

様と法務総合研究所国際協力部教官の江藤美紀音様にご協力をいただいた。この場を借りて、厚く御礼を申

し上げたい。2011年の研究成果によりタイ王国の刑事補償制度が整備されたが、本稿ではその後の日本にお

ける法改正および関連文献も参照した。王国の刑事補償制度のさらなる発展に寄与できれば幸いである。

 
2
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後者の制度が採用されており、刑事訴訟法などとは別に、刑事補償法という特

別の名前の法律が存在している。

刑事補償法の「刑事補償」とは、「刑事司法権の行使によって抑留または拘禁

された後に、裁判で無罪が確定した場合に、その無罪が確定した者に対して国

が負う補償責任」を意味する4。刑事補償の法的性質に関して、第二次世界大

戦前には、①国家が過失によって冤罪を発生させたので、不法行為にもとづく

損害賠償をしなければならないという説（私法上の不法行為説）と、②国家が

冤罪を発生させた場合は、不法行為とは無関係に、社会政策として金銭を付与

しなければならないという説（社会政策説）と、③私法上の損害賠償でも単な

る社会政策でもなく、公法上の調節的補償をしなければならないという説（公

法上の調節的補償説）の3つが存在した5。重要な論点のひとつは、冤罪判決が

不法行為に該当するか否かであった6。①の不法行為説は、冤罪判決それ                       

自体が違法であると説いたが、これは適切ではないと考えられている。なぜな

ら、冤罪判決が下された時点では、裁判官は、刑事訴訟法に完全に従ってお

り、違法な点がないからである7。刑事訴訟法は、冤罪判決を違法と定めてお

らず、その他の法律にも、そのような規定は存在していない。日本では、小野

[1932]が③の説を支持して以来、旧刑事訴訟法（1931年）における通説となっ

ていた8。しかし、旧刑事訴訟法が改正され、新刑事訴訟法（1950年）になっ

た現在では、④国が冤罪判決を下したときは、無過失であっても損害賠償をし

 
4
 西埜章「刑事補償の法的性質」『法政理論』30巻4号、1998年、79頁。

 
5
 西埜（前掲註3）81頁。但し、これは日本の刑事補償法に関する議論であり、世界の刑事補償

法を見てみると、不法行為説、無過失責任説、調節的補償説の他に、国は国民に対して仁政を行わなければ

ならないという説（仁政説）や、刑事補償は社会的保険であるという説（保険説）もある。同頁。

 
6
 西埜（前掲註3）86頁。

 
7
 西埜（前掲註3）86頁「刑事司法権が刑事訴訟法や刑事訴訟規則等に基づいて合法的に行使さ

れた以上、たとえ結果として無実の者に有罪として刑の執行を行い、あるいは無実の者を逮捕・拘留するこ

とになったとしても、これをもって遡ってその行為自体を違法と評価することは相当ではない」。

 
8
 小野清一郎「刑事補償の法理 (1〜4) 」『国家学会雑誌』46巻、1932年、816頁。美濃部達              

吉『日本行政法（上）〔第3版〕』出版社不明、1941年、358-359頁。泉二新熊『刑事補償法論』立興社、1931

年、25-27頁。
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なければならないという説（無過失賠償説）や9、⑤国は判決結果に対して責

任を負っており、結果が間違っていたときはそれについて賠償しなければなら

ないという説（結果責任説）なども登場している10。④と⑤は、刑事補償法が

単なる調節的補償ではなく、損害賠償義務の一種であると理解しており、①の

見解に近いものと考えられる。

では、いずれの説が妥当なのか、あるいは、そもそも国が冤罪判決について金

銭補償をすべきなのかについて、本稿では日本法を紹介しながら検討すること

にしたい。以下、第２章では、日本の刑事補償法の歴史について紹介する。第

３章では、1950年に制定された新しい刑事補償法が適用されるための要件につ

いてみる。第４章では、刑事補償法に関するいくつかの判例を紹介する。第5

章で、まとめを行う。

２.　日本における刑事補償法の歴史

（１）旧刑事補償法

日本国憲法が制定される以前、すなわち、大日本帝国憲法が有効だった1931年

に「旧刑事補償法」が制定された11。大日本帝国憲法は、現行日本国憲法40条

のような規定を持っていなかったので、旧刑事補償法は、憲法にもとづくもの

ではなく12、弁護士や学者の提言によって導入されたものである13。例えば、岡

田[1899]は、刑事補償制度がヨーロッパの先進的な制度であり、日本も導入す

べきであると報告している14。

 
9
 高田卓爾『矯正保護法・少年法・刑事補償法』有斐閣、1963年、34頁以下。

 
10
 今村成和『国家補償法』有斐閣、1957年、29頁。

 
11
 武田（前掲註2）52頁。

 
12
 五藤（前掲註1）209頁。

 
13
 五藤（前掲註1）205頁。

 
14
 岡田朝太郎「冤罪者に対する国家賠償法」『大日本監獄協会雑誌』131号、1899年、7頁。こ

の岡田の指摘は正しく、武田[1968]によれば、ヨーロッパで初めて刑事補償法を制定したのは、1766年のプ

ロイセンであった。武田（前掲註1）49頁。
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岡田[1899]の主張は、当初は立法府から無視されていた15。五藤[2003]によれ

ば、その理由は、当時、岡田[1899]の先進的な問題意識が他の研究者によって

理解されなかったからであると言う16。同様に、弁護士は被疑者の味方である

から、弁護士会も、1920年に刑事補償制度の設立を主張していた17。このよう

な呼びかけに初めて答えたのは、大正時代終わり頃に成立した護憲三派内閣で

あった18。この内閣の法務大臣である横田千之助は弁護士を務めており、冤 罪

に関する補償制度に大きな関心を持っていた19。ところが、横田法務大臣は1921

年に急死してしまったので、原嘉道が新しく法務大臣に就任してこの仕事を引

き継ぎ、1931年になってようやく旧刑事補償法が成立した20。五藤[2003]によ

れば、政府が弁護士や学者の提言を積極的に取り入れたのは、大正デモクラシ

ー（日本において大正時代に起こった人権運動）が、旧刑事訴訟法の成立に大

きな影響を与えたからであると論じている21。

旧刑事補償法によれば、誤って検挙され、未決勾留に付された者あるいは誤っ

て刑の執行を受けた者に、国家は補償しなければならない（旧刑補1条）。こ

の補償が適用されるためには、被疑者は、通常手続、再審あるいは非常上告の

いずれかにおいて、無罪の判決を受けるか、あるいは公判の前に予審判事から

免訴の言い渡しを受けなければならない（同法同条、旧刑訴313条）。したが

って、検察官が誤って逮捕したが、被疑者を自主的に釈放した場合には、旧刑

事補償法は適用されない。つまり、旧刑事補償法は、捜査のやり方そのものを

制限したわけではなかった22。

 
15
 五藤（前掲註1）197頁。

 
16
 五藤（前掲註1）186頁。

 
17
 五藤（前掲註1）191頁。

 
18
 五藤（前掲註1）189頁。

 
19
 五藤（前掲註1）189頁。

 
20
 五藤（前掲註1）189頁。

 
21
 五藤（前掲註1）184頁。

 
22
 五藤（前掲註1）185頁。
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３.　現行の刑事補償法

（１） 補償の対象者

1950年に旧刑事補償法が改正され、現行刑事補償法（以下、単に「刑事訴訟

法」と呼ぶ）となった23。刑事補償法の大きな改正点は、補償の要件を緩和し

たことである。すなわち、刑事補償を受けるのは、以下の3種類の人間である

と定められた（刑補1条）。 (a) 未決の抑留あるいは未決の拘禁を受けたが、そ 

の後の刑事訴訟法上の通常手続、再審あるいは非常上告において無罪判決を受

けた者（同条1項）、 (b) 刑の執行を受けたが、その後の上訴権回復による上

訴、再審あるいは非常上告において無罪判決を受けた者（同条2項）、 (c) 刑

の執行の呼び出し、強制入院、更生保護施設への強制入所のあとで無罪となっ

た者（同条3項）である。

(a) (b) と比べて、 (c) の要件は若干特殊である。同法1条1項および2項              

は、「未決の抑留あるいは未決の拘禁」を受けた場合、「刑の執行」を受け  

た場合の2つを挙げる。しかし、刑の執行の前に警察によって拘束されること

は、未決の抑留・拘禁ではなく（なぜなら、未決の抑留・拘禁とは、確定判決

が下される前の拘束だからである）、また刑の執行でもない。刑の執行中に病

院に入院した場合も、同様である。そこで、1条3項は、刑の執行のために検察

官に呼び出されて拘禁されること、あるいは刑の執行を停止されて病院など          

に収容されること、あるいは更生保護法にもとづいて施設に収容されること

は、後で無罪判決を受けたときは、刑の執行とみなした（同条3項）。以下、順 

に説明する。

 
23
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO001.html
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 (a) 　未決勾留を受けた無罪の者であること（刑補1条1項）

まず、未決の抑留あるいは未決の拘禁を受けた者が、その後で無罪判決の確定

を受けた場合は、刑事補償が行われる（刑補1条1項）。抑留と拘禁は、刑事                

訴訟法上は、どちらも不当に長い拘束であると理解されている（刑訴319条参

照）。被疑者が逮捕されてからその判決が確定するまでの間の抑留および拘禁

は、未決勾留と呼ばれる（刑訴167条6項参照）。したがって、未決の抑留ある

いは拘禁を受けた者とは、この未決勾留を受けた者である。ここで重要なの

は、未決勾留は、被告人が逮捕されてから確定判決が出るまでの間の拘束であ

るから、確定判決が出た後の拘束は含まないということである。確定判決の後

から刑務所に入る前までの拘束については、後述の刑補1条3項が規律してお

り、刑務所に入った後の拘束については、同条2項が規律している。

(b) 　刑の執行を受けた無罪の者であること（刑補1条2項）

次に、刑補1条2項は、刑の執行を受けた後で確定の無罪判決を受けた者                   

は、補償金を貰うことができると定めている。日本において存在している刑

は、死刑（刑法11条）、懲役（同12条）、禁固（同13条）、罰金（同15条）、拘 

留（同17条）、科料（同18条）、没収（同19条）および追徴（同19条の2）で

ある。これらのうちのいずれかの刑の執行を受けた者は、刑事補償の対象にな

る。但し、死刑の執行を受けた者は、既に死んでいるので、特別な規定が設け

られている（後述）。ここで重要なのは、この条文が定めているのは「刑の執

行」であるから、被告人が病院などに拘束されていた場合は、この条文には含

まれないということである。病院などに拘束されていた被告人については、刑

補1条3項が規律している。

(c) 　刑の執行以外で拘束された無罪の者であること（刑補1条3項）

最後に、刑補1条3項は、執行前に警察官に呼び出されて拘束された場合、刑の
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執行を停止されて病院などの施設に入院させられた場合、更生保護法にもとづ

いて更生保護施設に入所させられた場合は、刑の執行があったものとみなされ

ると定めている。前述のように、これらの行為は刑法上の刑ではないので、そ

のままでは刑補1条2項の補償に含まれない。けれども、無罪の被告人が施設に

拘束されている場合は、刑務所に拘束されているのと同一であるから、刑事補

償法は、これらの場合も刑事補償の対象に含めた。執行前の呼び出しについて

は、刑事訴訟法484条から486条までが定めており、病院などへの入院について

は、刑事訴訟法481条が定めており、更生保護施設への入所については、更生

保護法63条2項および3項が定めている。

まず、刑訴484条によれば、検察官は、死刑、懲役、禁固あるいは拘留の刑を

受けた被告人を、刑を執行するために呼び出さなければならない。被告人が逃

亡した場合は、検察官は、司法警察職員に命令して、この被告人を拘束するこ

とができる（刑訴485条）。被告人が行方不明の場合は、検察官は、検事長に

これを連絡して、収容状を発行して貰うことができる（同486条）。収容状が

発行されて、被告人が刑の執行のために警察に拘束された場合は、前述の1条3

項によって、刑の執行とみなされる。そして、この期間も、刑事補償の対象に

なる。例えば、被告人が、刑務所へ行く前に、警察の車によって長時間移動さ

せられた場合、あるいは、警察署に拘束された場合が、これに該当する。

次に、刑事訴訟法481条によれば、検察官は、被告人の刑の執行が停止された

ときは、この被告人を病院などの適切な施設に送らなければならない。最後

に、更生保護法63条2項は、保護観察所所長に、裁判官から貰った引致状を使

って、保護観察対象者を更生保護施設に入所させる権利を与えた。ここで言う

保護観察とは、執行猶予付き判決を受けた被告人、仮釈放を受けた被告人ある

いは婦人補導院を仮退院した売春婦が、執行猶予期間が経過するまで（4号観

察）、あるいは仮釈放の期間が経過するまで（3号観察）、あるいは婦人補          

導院を仮退院するまで（5号観察）、保護観察官によって監督される制度であ

日本の刑事補償法の研究



| 178 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

る24。1号観察は家庭裁判所に よって少年犯罪者が保護観察に付される場合で

あり、2号観察は少年犯罪者が少年院を仮退院した場合に付される保護観察で

あるから、成年犯罪者のみを扱う刑事補償法に該当しない（少年事件における

刑事補償については後述）。

更生保護施設とは、これらの保護観察対象者が、社会復帰するために、特別な

施設に入って勉強やボランティアなどをする場所である25。更生保護法63条2項

は、次の場合に、保護観察所所長に、引致の権利を与えている。1番目は、保

護観察対象者が、正当な理由がないにもかかわらず、指定された住居に住まな

いときである（同項1号）。2番目は、保護観察対象者が、正当な理由がないに

もかかわらず、保護観察所所長の呼び出しに応じなかったとき、あるいは応じ

ない可能性が高いときである（同項2号）。同様に、更生保護法63条3項は、少

年院を退院した後で保護観察対象になっている者あるいは少年院を仮退院した

者について、地方委員会に、引致権を認めている（同条3項）。したがって、

この保護観察対象者あるいは仮退院者が、後で無罪と判明した場合も、補償が

行われる。

 
24
 保護観察制度については、太田達也「社会内処遇：仮釈放と保護観察」『罪と罰』53巻4

号、2016年、87頁以下を参照。なお、本稿では扱わないが、更生保護施設の代替として、「自立準備ホー

ム」というものが近年作られており、「新たな居場所として脚光を浴びている自立準備ホームでも、自立準

備ホーム独自の被保護者に対する処遇の他、既存の更生保護施設との連携を通じて、より専門的改善更生に

向けた処遇を含んだ居場所提供支援を行うべきである」（朴珠煕「起訴猶予者の再犯防止に向けた更生保護

施設の在り方：入口支援の実施を踏まえて」『法学政治学論究』慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政

治学論究』刊行会、2017年、294頁）と言われている。仮に自立準備ホームと更生保護施設が連帯して、保

護観察処分に付された人物を強制的に入所させる規則ができるならば、刑事補償法の適用があるか否かが問

題になるであろう。

 
25
 現在の日本における更生保護施設については、法務省保護局更生保護振興課更生保護事業           

係「更生保護施設の現況」『更生保護』68巻7号、2017年、6頁以下を参照。



| 179 |

(３) 無罪の特殊な事例

(a) 　被疑者が無罪判決確定前に死亡した場合

再審あるいは非常上告が行われている間に被疑者が死亡し、その後で無罪判            

決が下された場合は、被疑者が死亡したときに無罪判決があったとみなされ           

る（刑補2条2項）。

(b) 　拘束の責任が被疑者にある場合

但し、被疑者が、検察官の捜査あるいは裁判官の判断を誤らせる目的で虚偽の

自白を行った場合、虚偽の証拠を捏造した場合には、裁判所は、健全な裁量に

よって、補償をしないことができる（刑補3条1項）。被疑者が複数の犯罪につ

いて起訴されて、そのうちのいずれかについて有罪判決を受けた場合も、同じ

である（同条2項）。

(c) 　免訴あるいは公訴棄却の場合

刑補1条は「無罪判決」という要件を設けているが、被疑者が免訴（公訴権          

が何らかの理由で消滅している場合）あるいは公訴棄却の判決を受けたとき

は、免訴あるいは公訴棄却が行われなかったならば無罪判決を受けたであろう

と十分に推測される場合にのみ、被疑者は刑事補償を受けることができる（刑

補25条1項）。刑事訴訟法上の手続補償においては、免訴や公訴棄却は補償の

対象にならないので26、刑事補償法の補償の範囲は、刑事訴訟法よりも広いこ

とになる。

(d) 　被疑者が外国からあるいは外国へ送還された場合

被疑者が外国で逮捕されて、日本に送られるまでの間に拘束されていたとき

 
26
 後藤昭＝白取佑司『新コンメンタール刑事訴訟法』日本評論社、2010年、394頁。
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は、外国で拘束されていた期間も算入される（刑補26条）。同様に、被疑者が

日本で逮捕され、外国に移送され、その外国で刑の執行を受けたが、後で無罪

判決を受けたときも、補償が認められる（同27条）。

(e) 　被疑者が精神障害者である場合

刑事補償法は、被疑者が無罪になったときに補償を行い、精神障害者が精神障

害を理由に無罪判決を受けたときも27、ここに該当する28。これは実務において

も認められており、例えば東京地裁昭和43年8月6日判決後の補償決定（26万

5800円）、神戸地裁昭和38年12月9日判決後の補償決定（10万800円）は、無罪

になった精神障害者に補償を行っている29。御子柴[1998]によれば、このよう

な実務は、憲法40条が、無罪の種類について何も区別していないことと整合的

である30。

（４）請求権者

(a) 　本人およびその相続人

補償請求権を持つのは、刑補1条に規定されている者およびその相続人であ             

る（刑補2条1項）。

(b) 　相続人に関する特則

相続人が請求する場合は、自分が被疑者の相続人であることを資料によって              

 
27
 日本では、精神障害者は無罪判決を受けたあと、「心神喪失者等医療観察法」（2003年）と

いう特別な法律にもとづき、国が指定した医療機関において治療されることになっている。これに関して

は、緒方あゆみ「精神障害犯罪者の社会復帰支援施策」『同志社政策科学研究』6巻、同志社大学大学院総

合政策科学研究科総合政策科学会、2004年、77頁以下を参照。

 
28
 御子柴宗太郎「責任能力者の犯罪と刑事補償」『法令ニュース』33巻3号、税務経済社、1998

年、44頁。

 
29
 御子柴（前掲註27）45頁。

 
30
 御子柴（前掲註27）46頁。
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疎明しなければならない（刑補8条）。もし同順位相続人が複数存在してお 

り、その中の一部の相続人だけが請求したならば、彼らが全員のために全額           

を請求したとみなされる（同10条1項）。最初は請求に参加していなかった                  

相続人は、先に請求を行った相続人の請求に参加することができる（同条                         

2項）。もし後から、同順位相続人が存在することが判明したならば、裁判所

は、その相続人に通知をしなければならない（同11条）。請求者が刑事補償             

請求に関する請求を取消すときは、共同相続人全員の同意を得なければなら               

ない（同12条）。なぜなら、刑事補償請求が1回取消された場合、もはや同                

じ刑事補償請求権を行使することはできないからである（同13条）。裁判                

所は、刑事補償請求に関する請求を受けたときは、検察官および請求者を呼

び、彼らの意見を聞き、補償の内容を決定しなければならない（同14条）。

(c) 　請求者が死亡した場合の処置

もし最初は本人が請求していたが、決定の前に死亡したならば、請求は中断す

る（刑補18条1項）。最初に一定の相続人が請求していたが、決定の前に当該

相続人が死亡したかあるいは相続権を喪失した場合も、同様である（同項）。

これらの場合、本人の死亡後に相続人になった者、相続人の死亡後に相続人に

なった者、あるいは同順位相続人は、請求を受継することができる（同項）。

但し、受継は中断から2ヶ月以内に行わなければならず（同項）、もし受継が

行われないならば、請求は却下される（同条3項）。もし裁判所が、受継する

ことができる相続人を知っているならば、その相続人に中断を通知しなければ

ならない（同条2項）。

(d) 　代理人

被疑者も相続人も、弁護士などの代理人を使うことができる（刑補9条）。

(e) 　請求権の一身専属性

請求権者は、請求権を譲渡することができない（刑補22条）。また、請求権者

の債権者が、これを差押えることもできない（同条）。
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（５）補償の範囲

(a) 　補償額

補償額は、法律によって定められている。未決の抑留、未決の拘禁、懲役の執

行、禁固の執行、拘留の執行、拘置（刑事施設への収容）を受けた後で無罪判

決を得た者は、1日1000円以上12500円以下の補償金を得る（刑補4条1項）。死

刑の執行が既に行われている場合は、特別な条文が設けられており、裁判所

は、3000万円以下の適切な償金額を定めなければならない（同条3項）。但し、

被疑者の死刑執行によって財産上の損害が発生していることが証明されたとき

は、これが加算され、3000万円を超えてもよい（同項）。罰金あるいは科料に

ついては、罰金あるいは科料それ自体の返還と同時に、年5%の利息が付され          

る（同条5項）。但し、罰金あるいは科料を支払うことができない者が、労役

場で働いた場合は、同条1項と同じ扱いになる（同項）。物が没収されたとき

は、物が残っている場合は物の返還が行われ、物が残っていない場合はその物

の時価が支払われる（同条6項）。また、没収できなかった物の代わりの追徴

金が課されていた場合は、追徴金および年5%の利息が返還される（同項）。

刑補4条1項の補償金は裁判所によって定められるが、裁判所は、拘束の種         

類、期間、拘束によって生じた財産上の損害および利益の喪失、精神上および

肉体上の損傷、警察官、検察官および裁判官などの故意過失などの「その他一

切の事情」を考慮しなければならない（同条2項）。なお、補償金額は、平均

賃金から平均生活費を控除することによって計算されており、経済が変化する

度に、金額は改正されている31。

ここで「その他一切の事情」の解釈が問題となる。実務においては、「その他

一切の事情」の中には、①嫌疑の程度すなわち被疑者が犯罪者であると考えら

れた可能性が含まれるとされる32。さらに、②検察官が違法証拠収集を行って

 
31
 昔の金額については、横山晃一郎「再審無罪と刑事補償：刑事補償の理念と現実-1- 」『法

律時報』 53巻5号、日本評論社、1981年、25頁。
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いたこと、③被告人がまじめに自己弁解しなかったこと、④検察官が罪の選択

を間違えたので無罪になったが、他の罪ならば有罪である可能性が高いこ

と、⑤犯罪は認められたが責任阻却事由が存在すること」考慮に入れられ              

る33。但し、五藤[2005]は、これらの事情がどのように補償金の額を増減させ

ているのかは、あまり明らかではないと指摘している34。

この「その他一切の事情」についての最も有名な裁判例が、東京高裁昭和45年

12月26日決定である35。この事件のあらましは以下の通りである。ある日、女性

が、強盗強姦されて殺害されたので、警察は、近くにいたXが犯人ではないか

と考えた。しかし、逮捕するための十分な証拠がなかったので、警察は、Xが

バーに6000円ほどの代金を支払っていないことを理由に、詐欺でXを逮捕し、強 

盗強姦殺人事件について自白を強要した。検察官は起訴したが、東京地方裁判

所は、違法な証拠収集による逮捕であり、自白以外に証拠がないという理由

で、Xを無罪とした。Xは、東京裁判所に行き、補償金を請求した。東京地方裁

判所は、1日1000円の補償金を422日分支払うと決定した。しかし、Xは、逮捕

される前は1日1800円の給料をもらっており、かつ今回の逮捕は違法な逮捕で

あったから、1000円は少な過ぎるという理由で、東京高等裁判所に即時抗告を

行った。東京高裁は、次のような理由で、Xの即時抗告を棄却した。すなわち、

殺人事件があった後に、Xが犯人であるような行動を行っていたことが認めら

れ、またXの自白の中には、犯人だけが知っているはずの情報が含まれている

ので、警察官および検察官がXを犯人であると思ったのは正当であり、補償金

の追加は認められない。つまり、警察官や検察官が被疑者を犯人であると考え

たことが正当であるか否かが、補償金の額に影響する。

 
32
 五藤恵梨子「刑事補償法にいう『その他一切の事情の考慮』と嫌疑の程度」『法研会論集（20

巻1号・2号）』愛知学院大学大学院法研会、2005年、132頁。

 
33
 五藤（前掲註31）132頁。

 
34
 五藤（前掲註31）132-133頁。

 
35
 五藤（前掲註31）138頁。
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けれども、この裁判例に対しては、五藤[2005]が、次のような批判を加えてい

る36。東京高裁は、嫌疑の程度は「その他一切の事情」であるかのように判断

しているが、しかし警察官の逮捕や検察官の起訴に十分な理由があったかどう

かは、警察官および検察官の故意過失の問題である。したがって、嫌疑の程度

は、「その他一切の事情」ではない。五藤[2005]によれば、「その他一切の事

情」とは、警察官や検察官の故意過失以外の、被疑者が被った被害の程度を計

算するために必要な事情でなければならない37。

(b) 　損害賠償請求権との関係

日本では、刑事補償請求権は損害賠償請求権ではないという考え方が、既に旧

刑事補償法の時代において存在していた38。すなわち、刑事補償制度は、検察

官や裁判官が被疑者に対して不法行為を行ったから認められるのではなく、刑

事裁判という制度の中で不可避な冤罪が生じた場合に、被疑者に税金で救済を

与えるために設けられたものである39。このような考え方によれば、刑事補             

償請求権と損害賠償請求権は競合しないので、刑事補償請求権を行使した後

で、さらに損害賠償請求権を行使することができるはずである。現行法も、こ

の考えを明文で採用した（刑補5条1項）。

しかし、もし被疑者が、同じ原因にもとづいて、刑事補償請求権と損害賠償請

求権とを2回行使するならば、国は同じ事柄について2回金銭を支払うことにな

る。このような二重払いは問題であるから、裁判所は、刑事補償請求権と損害

賠償請求権とが同じ原因から発生している場合は、二度払いにならないように

計算しなければならない。すなわち、もし被疑者が、損害賠償請求権を先に行

使して、刑事補償請求権を後で行使したならば、裁判所は、刑事補償の金額を

 
36
 五藤（前掲註31）132頁。

 
37
 五藤（前掲註31）125頁。

 
38
 五藤（前掲註1）188-189頁。

 
39
 五藤（前掲註1）191頁。
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定めるときに、既に支払われた損害賠償の金額を控除しなければならない（同

条2項）。反対に、もし被疑者が、刑事補償請求権を先に行使して、損害賠償

請求権を後で行使したならば、裁判所は、損害賠償の金額を定めるときに、既

に支払われた刑事補償の金額を控除しなければならない（同条3項）。

（６）管轄裁判所

刑事補償に関する裁判の管轄裁判所は、被疑者に対して無罪判決を下した裁判

所である（刑補6条）。なお、刑事補償法は、被疑者は刑事補償請求権を管轄

裁判所に対して行使しなければならないと定めており（同条）、裁判所が請求

の相手方になるという訴訟形態が採用されている。このため、刑事補償法の中

では、原告被告という通常の表現は使われていない。

裁判所は、請求に根拠があると考えるときは「補償の決定」を行い、根拠がな

いと考えるときは、「請求の棄却の決定」を行う（刑補16条）。判決ではな

い。決定の効果は、訴訟に参加したかどうかとは無関係に、相続人全員に及ぶ

（刑補17条）。

（７）時効

補償請求権は、無罪判決が確定した日から3年で消滅する（刑補7条）。

（８）手続違反にもとづく請求却下

もし請求者が、手続違反を犯しているならば、あるいは裁判所が請求者に手            

続の訂正を求めたにもかかわらず、請求者がこれに応じないならば、裁判所

は、請求を却下しなければならない（刑補15条）。
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（９）即時抗告および異議の申立

刑事補償請求権の行使は訴訟ではないので、請求者が裁判所の決定に対して不

満を持つときは、控訴や上訴ではなく即時抗告をしなければならない（刑補19

条1項）。但し、決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、請求者は、原

則的に、最高裁判所に即時抗告をすることはできず、同じ高等裁判所に異議の

申立てをしなければならない（同項）。但し、例外的に、高等裁判所の決定が

憲法違反である場合（刑訴405条1号）、最高裁の判例に反している場合（同条

2号）、最高裁判所の判例がない場合でありかつ大審院あるいは高等裁判所の

先例に反している場合（同条3項）は、請求者は、最高裁判所に特別抗告をす

ることができる（刑補19条2号）。即時抗告および異議の申立については、刑

事訴訟法が準用される（同23条）。

４.　刑事補償法の関連判例

刑事補償法は非常に短い法律であるから、その解釈についてはしばしば問題が

起き、いくつかの重要な裁判例が出ている40。ここでは、それらを紹介する。

(1) 　別件逮捕が行われた場合

ある事件甲について有力な容疑者Xがいるが、検察官が十分な証拠を得られな

いとき、別の事件乙でXを逮捕して取り調べを始めることを、「別件逮捕」と

呼ぶ。例えば、以下のような場合が考えられる。検察官は、Xが殺人を犯した

と考えている。しかし、証拠がないので、とりあえず、Xを窃盗の理由で6月1

日に逮捕した。そして、検察官は、最初は窃盗について取り調べをしていた

が、その後、6月8日から、本当の目的である殺人についても取り調べを始め

た。検察官は、殺人についてのみ起訴したが、裁判所は、無罪判決を下した。

 
40
 特に重要な判例については、松尾剛行「実務家のための判例中心刑事補償法の基礎 (上) 」

『刑事弁護』70号、現代人文社、2012年、164-169頁および同「実務家のための判例中心刑事補償法の基礎 

(下) 」『刑事弁護』71号、現代人文社、2012年、137-142頁を参照。
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このとき、6月8日以降の拘束については、刑事補償が当然に行われる。なぜな

ら、Xは、殺人について無罪判決を受けているからである。では、6月1日から7

日までの期間については、刑事補償が行われるであろうか。Xは窃盗について

は起訴されなかったので、無罪判決を受けたことになるか否かが問われる41。

日本でこのことが問題になったのは、昭和48年8月の爆破未遂事件である（東

京地裁昭和58年3月9日判決）42。昭和48年8月7日、ある男が、警察の施設に爆

弾を仕掛けるために侵入したが、警察に見つかり、逃走した。警察は、ABCDEF

の6人の男が犯人であると考えたが、証拠がなかったので、「ABCDEFは他人の

車を勝手に使っていた」という証言にもとづいて、全員を11月6日に窃盗で逮

捕した。最初、警察官は、窃盗の取り調べを行い、被疑者ABCDEから自白を得

た。Fは自分は窃盗をしていないと主張し、検察官も自白を得ることは不可能

であると考えたので、11月27日にFだけを釈放した（つまりFは22日間拘束され

た43）。その後、検察官は、爆破未遂についても取り調べを始め、ABCDEも、爆

弾を仕掛けようとしたことを認めた。そこで、検察官は、ABCDEが爆破未遂に

ついて自白したのだから、Fを起訴することができると考えて、再度Fを12月5

日に逮捕した。検察官は、窃盗については起訴せず、爆破未遂について全員を

起訴したが、Fは無罪判決を得た。そこで、Fは、「自分は窃盗および爆破未遂

について不当な拘束を受けたので、全ての期間について補償して欲しい」と東

京地裁に申出た。ところが、東京地裁は、爆破未遂の部分すなわち12月5日以

降の期間については補償を認めたが、窃盗の部分すなわち11月6日から27日つ

いては、補償を認めなかった。その理由は、Fは窃盗については起訴されてお

らず、またFに関する窃盗の取り調べの証拠は、爆破未遂の公判においては使

われなかったということであった。

 
41
 渡辺修「別件逮捕・拘留と刑事補償」『神戸学院法学』神戸学院大学、19巻1号、1988年、75

頁。

 
42
 渡辺（前掲註40）76頁。

 
43
 渡辺（前掲註40）77頁。
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Fは、東京高裁に即時抗告した。東京高裁は、Fの即時抗告を棄却した。東京高

裁は、2つの重要な判断を下した。第一に、刑事補償法上の補償は、起訴され

た部分についてだけでなく、起訴されなかった部分についても適用される可能

性がある。しかし、第二に、刑事補償が起訴されなかった部分についても適用

されるためには、起訴されなかった部分についての捜査（Fの場合は窃盗）が、

起訴された部分についての公判（Fについては爆破未遂）に利用されなければ

ならない。東京高裁は、Fの窃盗に関する取り調べの証拠などは、Fの爆破未遂

に関する公判には利用されなかったので、要件が満たされていないと認定した。

Fは、最高裁に特別抗告を行った。最高裁は、東京高裁の判断と同じ判断を下

した。すなわち、刑事補償法は、起訴されなかった部分についても適用される

可能性があるけれども、本件においては、起訴されなかった部分の資料は起訴

された部分に利用されなかったので、適用が認められない。

最高裁判所調査官（最高裁の判決文の作成に協力する公務員）の解説によ                

れば、この判例は、検察官が、起訴しなかった事件における取り調べにおい

て、別の事件について取り調べを行い、そしてこの取り調べの結果を、起訴さ

れた事件において利用したときに、刑事補償法が適用されるという意味である44。

(2) 　併合罪の場合

2つ以上の罪が併合された場合、次のような問題がある。例えば、Xが、A店に

入って窃盗を行い、次の日にB店に入って強盗を行ったという理由で逮捕され

たと仮定する。第一審の裁判所は、2月1日に、窃盗については有罪の判決を下

したが、強盗については無罪の判決を下した。検察官が上訴したが、控訴審の

裁判所は、3月1日に、窃盗についても強盗についても無罪の判決を下したの

で、Xはその日に釈放された。この場合、Xは、どこの裁判所に刑事補償を請求

すればよいか。また、Xは、何日分の補償金をもらうことができるか。

 
44
 渡辺（前掲註40）81頁。
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この問題について判決を下したのが、最高裁昭和59年11月30日判決である45。X

は、7個の盗品等譲受罪（以下ABCDEFGとする）で昭和51年4月6日に起訴され

た。5月12日、第一審は、Aの罪については無罪、BCDEFGについては有罪と判断

した。検察官がAの罪について控訴しなかったので、Aの罪の無罪は確定した。

その後、昭和56年7月14日、第二審は、BCDについて無罪、EFGについて有罪と

判断した。検察官は、BCDの罪について上訴しなかったので、BCDの罪の無罪が

確定した。昭和58年2月24日、最高裁は、EFGについて無罪の判決を下

し、ABCDEFG全てが無罪となった。Xは、裁判の間に受けた拘束108日分の補償

を、最高裁に請求した。

このとき、以下の2つのことが問題になった。第一に、Xは、Aの罪については

第一審で無罪判決を受けており、BCDについては第二審で無罪判決を受けてい

るので、Aの補償については第一審裁判所、BCDについては第二審裁判所に金銭

を請求しなければならないのではないか（刑補6条参照）。第二に、Aの罪につ

いては昭和51年5月12日に無罪判決が下されているので、Xの請求は遅過ぎるの

ではないか（刑補7条参照）。

最高裁は、これらの疑問について、次のように決定した。第一に、今回の事件

のように複数の併合罪が訴えられて、それぞれの罪が異なる裁判の段階で無罪

判決の確定を受けた場合は、最後の裁判所が全ての補償に関する管轄裁判所に

なる。すなわち、今回は、最高裁が、ABCDEFGの全てについての管轄裁判所に

なる。なぜなら、もし第一審で無罪判決が下された罪について第一審裁判所が

管轄裁判所になるならば、Xは、Aの罪に関する補償金を、控訴判決が下される

前に、第一審裁判所に請求できるが、しかしこれは不適当だからである。とい

うのも、第一審裁判所は、BCDEFGについて確定判決が下る前に、Xが受けた損

害を計算することができないからである。同じことが、第二審裁判所にも言える。

 
45
 長井円「併合罪の各一部につき各審級で無罪判決が順次確定した場合における刑事補償の請

求期間と管轄裁判所」『警察研究』58巻7号、良書普及会、1987年、64頁。
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第二に、補償請求権の時効は、ABCDEFG全てについて、最高裁がEFGの罪につい

て無罪判決を下した日から計算される。したがって、Aの罪に関する無罪判決

は、昭和51年5月12日に確定しているけれども、時効は到来していない。なぜ

なら、Xは、ABCDEFGの全てについて裁判が終わるまでは、補償請求権を行使で

きなかったのであり、行使することを怠っていたわけではなく、行使できない

権利が時効によって消滅するのは不適当だからである。

長井[1987]も、併合罪については、全ての罪に関する裁判が終わるまでは、補

償金の正確な計算をすることができないので、この判決が正しいと述べている46。

(3) 　本人と代理人がいる場合の期間の計算

被疑者が法律について素人である場合は、代理人すなわち弁護士を使って補償

を請求することがある。このとき、裁判所は、決定の内容を本人と代理人の両

方に通知しなければならない。では、裁判所からの通知が、本人には1月1日に

届いたが、代理人には1月3日に届いた場合、即時抗告や特別抗告などの期間

は、いつから計算されるか。

この問題について判断を下したのが、最高裁昭和55年5月19日判決である47。X

は、大阪高裁から無罪判決の確定を受けたので、大阪高裁に、Yを代理人にし

て、刑事補償請求権を行使した。しかし、大阪高裁は、Xの請求した金額が高

過ぎるという理由で、もっと少ない額の支払を決定した。大阪高裁は、この決

定をXとYの両方に通知したが、通知はXのところへ昭和55年3月20日に、代理人

Yのところへ昭和55年3月21日に届いた。代理人が、同じ月の26日に、最高裁に

特別抗告を行った。

 
46
 長井（前掲註44）70-71頁。

 
47
 森岡茂「刑事補償請求事件についての即時抗告棄却決定謄本が請求人本人と代理人との双方

に日を異にして送達された場合と特別抗告申立期間の起算日」『警察研究』56巻10号、良書普及会、1985

年、46頁。
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このとき、次のことが問題になった。特別抗告は、決定が通知された日から5

日以内に行わなければならない（刑補23条、刑事訴訟法433条2項）。したがっ

て、本人に通知された日が基準になる場合は、5日が経過しているので特別抗

告は認められず、代理人に通知された日が基準になる場合は、5日が経過して

いないので特別抗告は認められる。最高裁は、刑事補償法における特別抗告

は、本件においては、本人に通知が届けられた日が基準になると判断した。な

ぜなら、本人に通知が届いたときから、本人は特別抗告をすることができるよ

うになっていたからである。

したがって、この判例における事件とは逆の場合、すなわち代理人が先に通知

を受け取って、本人が後で通知を受け取った場合は、代理人が通知を受け取っ

た日から期間が進行する48。なぜなら、代理人が通知を受け取った日から、代

理人が特別抗告をすることはできるようになっているからである。つまり、本

人が先に通知を受け取ったのか、代理人が先に通知を受け取ったのかそれとも

両者が同時に受け取ったのかは関係なく、特別抗告をすることが可能になった

日から、期間が経過する。

(4) 　未成年者の不処分決定

未成年者について、日本は少年法という特別な法律を定めている。少年法は、

家庭裁判所に送致された少年被疑者について、裁判官が処分決定（有罪に類似

する）と不処分決定（無罪に類似する）のいずれかを選択するように命じてい

る。このとき、家庭裁判所が不処分決定を行った場合（少年法23条2項）、未

成年者は、刑事訴訟法上の補償を受けられるであろうか。最高裁は、これを否

定した（最高裁平成3年3月29日判決）。裁判官の説明によれば、「不処分決定

は、刑訴法上の手続とは性質を異にする少年審判における決定」だからであ              

る（同判決）。つまり、最高裁は、刑事補償法の「無罪の判決」を厳格に解釈

 
48
 森岡（前掲註46）47-48頁。
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して、刑事訴訟上の手続に限定したのである。しかし、このような決定に対し

ては、裁判官の中からも異議があったため49、国会は、「少年の保護事件に係

る補償に関する法律」（1992年）を制定した。

(5) 　一部有罪の場合

例えば、窃盗について極めて長期間拘束され、そのあとで検察官の主張の一部

についてしか有罪判決が下されなかった場合、被告人は刑事補償を受けること

ができるか。大阪高裁は、傷害致死事件で1082日拘束された被告人が、暴行             

罪による20万円の罰金のみを科された事案について、刑事補償を否定してい            

る（大阪高裁平成27年3月11日判決）。というのも、「本案の確定判決は、単

純一罪の構成要件該当事実につきその一部を認定し、これにつき有罪の言い渡

しをしたものであって、確定判決の主文のみならず、判決理由中においても無

罪である旨の判示をされていない請求人について『無罪の判決を受けた者』に

該当すると解することはでき」ないからである。つまり、一部有罪であれ、有

罪は有罪であるから、刑事補償法1条1項の「無罪の判決を受けた者」に当たら

ないという解釈である。

このような画一的な解釈に対しては、学説から強い批判が加えられている。松

宮[2015]によれば、拘束の根拠は手続確保の必要性であるから、手続確保に必

要な限度を超えた拘束は正当化されず、また、「無罪の判決」には「一部無

罪」も含まれるので、刑事補償は認められるべきである50。古い地方裁判所の

判決の中には、一部有罪について刑事補償の可能性を示したものがある（京都

地裁昭和32年5月10日判決）51。

 
49
 渡辺康行「立法者による制度形成とその限界：選挙制度、国家賠償・刑事補償制度、裁判制

度を例として」『法政研究』76巻3号、2009年、276-277頁。

 
50
 松宮孝明「単純一罪の一部に対する刑事補償について」『立命館法学』2015年5号・6号、2015

年、853-854頁。

 
51
 松宮（前掲註49）847頁。
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これと関連するのが、石田[2011]の次のような指摘である。すなわち、「起訴

に必要な嫌疑に達すれば身体を拘束することなく速やかに起訴する、あるい

は、公判出頭を確保するために逮捕したうえで速やかに起訴するという方式が

採用されるべき」である52。つまり、不当な拘束に刑事補償を行うか否かより

も、不当な拘束の起こらない捜査手続を設けるべきである53。

(6) 　無罪広告

刑事補償法は、金銭賠償についてのみ規定しているが、実務的には、裁判所が

重大な誤審を行った場合は、刑事補償決定の公告を新聞に出すことがある54。

横山[1981]は、これは被疑者の名誉回復のためであると説明する55。つまり、

被疑者は、冤罪事件によって、金銭的な損害を受けただけでなく、精神的な損

害も受けている56。横山[1981]が紹介している例から明らかなように、刑事補

償決定の公告の中には、裁判所の謝罪は書かれないのが通常である57。このた

め、被疑者が、裁判所に謝罪を求めるケースも見られるが、裁判所が謝罪を行

ったことはない58。

(7) 　未決勾留に関する諸問題

(a) 　本刑に算入された未決勾留は刑事補償の対象になるか

被疑者が、判決が下されるまでの間、刑事施設に拘束されている場合、これを

 
52
 石田倫識「起訴の基準に関する一試論：黙秘権の実質的保障に向けて」『法政研究』78巻3

号、2011年、857頁。

 
53
 冤罪と刑事補償法の関係については、落合剛之「刑事補償制度への提言：相次ぐ冤罪事件を

背景に」『NCCD Japan』41号、全国犯罪非行協議会、2011年、71頁以下を参照。

 
54
 横山晃一郎「再審無罪と刑事補償：刑事補償の理念と現実-2-」『法律時報』 53巻6号、日本

評論社、1981年、103頁。

 
55
 横山（前掲註53）103頁。

 
56
 横山（前掲註53）104頁。

 
57
 横山（前掲註53）104頁。

 
58
 横山（前掲註53）21-22頁。
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未決勾留と言う59。裁判所は、有罪判決を下すときに、未決勾留期間を、刑の

執行とみなすことができる（刑法21条）。例えば、判決前に120日間拘束され

ており、判決で1年の懲役が下されたときは、犯罪者は、365-120日＝245日だ

け刑務所に入ればよい。これを「本刑に算入された未決勾留」と言う60。

本刑に算入された未決勾留は、通常は、刑事補償手続に何の問題ももたらさな

い。なぜなら、刑事補償法1条は、被疑者が無罪の判決を受けたときに、刑事

補償が行われると規定しているが、未決勾留が本刑に算入されるのは、被疑者

が有罪判決を受けたときだからである。しかし、被疑者が複数の罪で起訴され

て、ある罪状については有罪、別の罪状については無罪の判決を下されたとき

に、問題が生じる。これについては、最高裁昭和55年12月9日決定がある61。被

疑者Xは、ダイナマイト4 本を所持していたという理由で、爆発物取締罰則3条

違反および火薬類取締法59条2号違反で起訴された。Xは、爆発物取締罰則違          

反については212日未決勾留された後で、爆発物取締罰則違反については無罪、

火薬類取締法違反については有罪判決を受けた。有罪判決の内容は、懲役7ヶ

月、執行猶予2年であり、かつ、爆発物取締罰則違反を理由に行われた未決勾

留のうちの180日が本刑に算入された。そこで、Xは、自分は爆発物取締罰則違

反については無罪になったので、212日分全額の補償を請求できると主張した。

ここで問題になるのは、爆発物取締罰則違反を理由に行われた未決勾留のうち

の180日が本刑に算入されており、この事実が補償の計算に影響を与えるかど

うかであった。最高裁は、この事実は補償の計算に影響を与えると判断した。

 
59
 橋爪信「未決勾留日数の算入に関する諸問題」『判例タイムズ』54巻29号、2003年、63頁。

本稿では、法定刑の比較的重い事件についてのみ考察する。法定刑の軽微な事件に関する身体拘束について

は特別な配慮が必要であり、これについては、安富潔「最新判例批評 (81) 1.法定刑の軽微な事件について

身柄拘束の不必要な長期化を避けるための配慮が十分であったとはいえないとされた事例 2.罰金刑に未決

勾留日数を算入しなかったことが量刑判断を誤ったものであるが原判決を破棄しなければ著しく正義に反す

るとは認められないとされた事例（最二決平成14.6.5）」『現代刑事法』5巻10号、2003年、64頁以下を            

参照。

 
60
 判例時報』993号、判例時報社、1981年、135頁。

 
61
 判例時報』（前掲註59）135-136頁。
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すなわち、無罪になった部分の取調べのために行われた未決勾留期間が本刑に

算入された場合、その期間は刑事補償の対象にならない。したがって、X

は、212-180=32日の補償しか受けられない。最高裁によれば、このルールは、

犯罪者が執行猶予を受けたときにも適用される。

(b) 　未決勾留の算入の仕方

最高裁昭和55年12月9日決定が言うように、本刑に算入された未決勾留は、補

償の対象にならない。このことから、未決勾留のうちのどの部分を本刑に算入

し、どの部分を算入しないか、が重要な問題となる62。例えば、Xが6月1日に窃

盗で逮捕され、その日から毎日厳しい取り調べを30日まで受けた。そして、そ

の後、7月1日から7月31日までは、Xは何の取り調べも受けず、刑事施設で暮ら

していた。8月1日にXは今度は詐欺で再逮捕されて、窃盗と詐欺の両方で9月1

日に起訴された。その後、Xは、窃盗については無罪となり、詐欺については

懲役1年、未決勾留期間92日のうち62日が本刑に算入されることになった。こ

の場合、Xが刑事補償を請求できるのは、6月1日から30日までの厳しく取り調

べを受けた期間すなわち補償額が高い期間か、それとも7月1日から31日までの

肉体的・精神的損害が少ない期間か。つまり、62日のどの部分が本刑に算入さ

れるのかが問題になる。

京都地裁平成11年6月18日決定は、次のように判断した63。未決勾留のどの部分

が本刑に算入されるか、すなわちどの部分が補償の対象にならないかは、被疑

者が最も多くの補償金をもらえるように決めなければならない。すなわち、前

 
62
 この論点については、五藤恵梨子「未決勾留の本刑算入と刑事補償」『法研究論集』20巻1・2

号、愛知学院大学大学院法研究会、2005年、119頁以下を参照。

 
63
 松代剛枝「未決勾留日数のうち本刑算入部分は刑事補償の対象外になることに鑑み、刑事補

償請求上不利益な扱いを受ける部分から順次算入した事例（京都地決平成11.6.18）」『判例時報』1718号、

判例時報社、2000年、239頁。本判例については、山本和昭「最新重要判例評釈 (34) 併合罪の一部に無罪

の裁判があった場合における刑事補償と未決勾留日数算入の取扱い：京都地決平成11.6.18」『現代刑事法』2

巻9号、現代法律出版、2000年、85頁以下も参照。
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述の例では、6月1日から31日までの厳しく取り調べを受けた期間が本刑に算入

されず、刑事補償の対象になる。

(d) 　無罪判決を受けたときに執行猶予期間が経過していた場合

最高裁平成6年12月19日判決は、未決勾留の本刑への算入と刑事補償との関係

について、もっと複雑な事例を扱っている64。Xは、窃盗および殺人の罪で逮捕

された。Xは、自分は窃盗を行ったが殺人を行ってはいないと主張したが、最

終的に全ての罪について有罪判決を受けた。このとき、裁判所は、懲役15年を

言い渡した。Xは刑務所に入り、15年が経過した。その後、刑務所を出たXは、

窃盗は行ったが殺人は行っていない新しい証拠を見つけて、裁判所に再審請求

を行った。裁判所はこれを認めて、懲役15年の判決を破棄し、窃盗のみについ

て、懲役2年、執行猶予3年、未決勾留521日のうちの200日を本刑に算入した。

そして、Xは15年間刑務所に入っていたので、執行猶予3年も既に経過している

と判断された。

ここで、本刑に算入された200日は、刑事補償の対象になるかが問われた。再

審を行った高松高裁は、次のように判断した65。本刑に算入された未決拘留の

期間は、刑事補償の対象にならないのが判例（前掲最高裁昭和55年12月9日決

定）であるから、本件においても、200日は、刑事補償の対象にならない。こ

れに対して、Xは、最高裁に特別抗告を行った。

最高裁は、高松高裁の決定を破棄して、200日についても刑事補償を行うこと

を決定した66。その理由は、以下の通りである。確かに、これまでの判例によ

れば、未決勾留の期間に算入された期間は、刑事補償の対象にならない。しか

 
64
 小木曽綾「再審判決の一部有罪部分についての執行猶予付本刑に裁定算入および法定通算さ

れた未決勾留は、再審判決確定当時すでに執行猶予期間が満了し、本刑の執行の可能性がない場合には、刑

事補償の対象となる、とした事例」『法学新報』102巻5号、1996年、146-147頁。

 
65
 小木曽（前掲註63）147-149頁。

 
66
 小木曽（前掲註63）149-150頁。
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し、このルールが適用されるのは、未決勾留を本刑に算入することが、実際に

被疑者の利益になる場合に限られる。本件においては、再審判決で下された懲

役も執行猶予も、Xが15年間刑務所に入っていたことにより、もはや実施され

ない。実施されない執行猶予の期間が、未決勾留の本刑への算入によって減少

しても、これはXにとって無意味である。したがって、前述の判例は本件には

適用されず、当該200日も刑事補償の対象になる。

これに対して、最高裁の小野裁判官は、反対意見を表明した67。彼によれば、

再審の執行猶予の期間は、原判決が確定した日から計算するのではなく、再審

判決が確定した日から計算しなければならない。したがって、Xは、今も執行

猶予を受けているのであり、未決勾留期間を本刑に算入することは、Xにとっ

て利益である。小木曽[1996]は、Xは15年間裁判所に入っていたのであり、再

審判決からさらに3年間執行猶予を受けるというのは不適切であり、多数意見

が正しいと指摘している68。

(e) 　執行猶予の取消決定が取消された場合

被疑者が執行猶予付き判決を受たが、その後、執行猶予を取消されて、刑務所

に収容されたと仮定する。このとき、執行猶予の取消決定が取消された場合、

刑務所に収容されていた期間は、刑事補償の対象になるであろうか。最高裁昭

和57年12月22日決定は、次のような事案を扱っている69。昭和54年1月26日、X

は、火炎瓶の使用等の処罰に関する法律によって、懲役1年7ヶ月、執行猶予3

年の有罪判決を受けた。ところが、その後、検察官が執行猶予の取消請求を行

い、東京地裁がこれを認めたので、Xは、昭和56年7月31日から、刑務所に入る

ことになった。刑務所に入れられている間、Xは、東京高裁に執行猶予の取消

決定の取消を即時抗告によって申立てたが棄却されたので、最高裁に特別抗告

 
67
 小木曽（前掲註63）150-151頁。

 
68
 小木曽（前掲註63）161頁。

 
69
 安富潔「刑の執行猶予言渡取消決定が特別抗告審により取り消される以前すでに刑の執行を

受けた場合と刑事補償」『警察研究』56巻9号、1985年、64頁。
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を行った。最高裁は、東京地裁が執行猶予取消の決定を行ったのは違法である

と判断し、執行猶予の取消決定を取消した。Xは、昭和56年10月2日に釈放さ

れ、昭和56年7月31日から10月2日までについて、刑事補償を請求した。

次のことが問題になった70。刑事補償法1条は、被疑者が無罪判決を受けた場合

に、刑事補償を認めている。しかし、執行猶予の取消決定の取消は、無罪判決

ではない。最高裁は、この厳格な解釈を採用して、刑事補償法は、被疑者が無

罪判決を受けた場合にのみ適用され、執行猶予の取消決定の取消には適用され

ないと判断した71。したがって、Xは、刑事補償を受けられない。

この判例を評釈した安富[1985]も、刑事補償法の目的は、冤罪事件の被害にあ

った人間を救済することであるから、有罪の人間が刑事補償を受けることがで

きないのは正当であると述べている72。また、刑事訴訟法の観点からも、「未

決勾留日数を算入するのかや、どの程度算入するのかは、責任の幅とは関係の

ない要素であり、刑罰の先取りであるとすれば、執行猶予の場合でも、実刑の

場合と同様に同じ基準で算入すべきである」（下線部は引用者）と言われてお

り73、実刑と同じである以上は、刑事補償の対象になると考えるべきであろう。

５　おわりに

以上、日本の刑事補償法について概観した。これらの条文および判例から、以

下の3点を言うことができる。第一に、刑事補償法上の補償は、損害賠償の一

種ではない。なぜなら、刑事補償法によって補償される額は、被疑者の損害額

と一致しないからである。これは、とりわけ、被疑者に対する嫌疑の度合が、

 
70
 安富（前掲註68）66頁。

 
71
 安富（前掲註68）65-66頁。

 
72
 安富（前掲註68）68頁。

 
73
 原田國男「執行猶予と幅の理論」『慶應法学』37号、慶應義塾大学大学院法務研究科、2017

年、17頁。未決勾留の算入の諸論点に関しては、橋爪（前掲註58）63頁以下も参照。
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補償の額に影響を及ぼすことに現れている。第二に、刑事補償法上の補償は、

国家の結果責任でもない。というのも、仮にこれが結果責任であるとすれば、

執行猶予の取消決定の取消の場合にも、本来生じるべきでない結果が生じてい

るのであるから、補償の対象になるべきである。ところが、最高裁はそのよう

には解釈しておらず、立法府もこれを救済する動きがないからである。したが

って、第三に、刑事補償法上の補償は、立法府が特別に認めた調節的補償であ

り、どのような拘束にどのような救済を与えるかは、立法裁量に委ねられてい

ることになる。被疑者の人権を守ることは憲法上も刑事法上も重要なテーマで

あり、タイにおいても早急な立法判断が必要である。今回の日本法の研究は、

その整備にとって役立つものと考える。

以上

日本の刑事補償法の研究
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ธารกำานัลในประมวลกฎหมายอาญา

นันทัช กิจรานันทน์1

ความผิดต่อหน้าธารกำานัล เป็นความผิดอาญาท่ีหากมองผิวเหิน อาจไม่ทราบถึง           

ปัญหาข้อกฎหมายในการปรับใช้ความผิดฐานดังกล่าว เนื่องจากคำาว่า ธารกำานัล เป็นถ้อยคำา               

ที่ปุถุชนคนธรรมดาได้พบได้ยินมาตั้งแต่โบราณกาล อันปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน                           

ในประมวลกฎหมายอาญา รศ. 127 มาตรา 248 และมาตรา 3372 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นถ้อยคำาที่

ประชาชนเข้าใจโดยท่ัวกันว่า เป็นการกระทำาในที่สาธารณสถานอันประชาชนอาจเห็นได้                 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากพจิารณาถงึขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ในสงัคมจะพบวา่ ความผดิตอ่หนา้ธารกำานลั

เกิดขึ้นได้ในหลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขืน การอนาจาร การกระทำาอันควร          

ขายหน้าโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือการทำาให้ผู้อื่นอับอายเดือนร้อนรำาคาญ                       

ซึ่งการกระทำาเหล่านี้ที่กระทำาต่อหน้าธารกำานัลย่อมมีความหมายและตีความคำาว่า ธารกำานัล

แตกต่างกันออกไป จึงก่อให้เกิดปัญหาตามอุทาหรณ์ดังนี้

 1 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, นิติศาสตร         
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม, อดีตอาจารย์ประจำา                           
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2 กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 248 “การฟ้องเอาโทษแก่ผู้กระทำาผิดกฎหมายหมวดนี้นั้น ถ้าคดี           
เป็นข้อหาว่า ใช้อำานาจด้วยกำาลังหรือขู่เข็ญทำาชำาเราขืนใจหญิง ด่ังว่าไว้ในตอนต้นแห่งมาตรา 243 ก็ดีหรือคดี                                
มีข้อหาว่าใช้อุบายหลอกลวงทำาชำาเราขืนใจหญิงดั่งว่าไว้ในตอน 2 แห่งมาตรา 243 นั้นก็ดีหรือว่าคดีเป็นข้อหาว่า            
ตั้งอาจทำาอนาจารแก่บุคคลด่ังว่าไว้ในมาตรา 246 นั้นก็ดีท่านว่าให้พิจารณาดูฐานที่เกิดเหตุก่อนถ้าเหตุมิได้เกิด                  
ต่อหน้าธารกำานัลไซร้ ท่านให้ถือว่าต่อผู้ท่ีถูกกระทำาร้ายมาร้องทุกข์ จึงให้เจ้าพนักงานเอาคดีน้ันข้ึนว่ากล่าวตามกบิลเมือง” 
  กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 337 บัญญัติว่า “ความผิดลหุโทษในฐานกระทำาการอนาร (1) ผู้ใด
แสดงว่าจาลามกอนาจารต่อหน้าธารกำานัลท่านว่ามันมีความผิดต้องระวางโทษ (2) ผู้ใดเปลือยกายหรือกระทำาการ
อย่างอื่น ๆ อันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัลท่านว่ามันมีความผิดต้องระวางโทษชั้น 4”
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อุทาหรณ์ นายสมศักดิ์และนางสาวกีวี่พักอาศัยอยู่หอพักเจริญใจ นายสมศักดิ์พัก

อาศัยอยู่ห้องพัก 101 นางสาวกีวี่พักอาศัยอยู่ในห้องพัก 102 นายสมศักดิ์แอบชอบ              

นางสาวกว่ีีมานาน วนัหนึง่นายสมศกัดิจ์งึแกลง้เคาะหอ้งนางสาวกีวี ่พอนางสาวกีวีเ่ปดิประตู 

นายสมศักดิ์ก็ได้เข้ากอดปลำ้านางสาวกีวี่ ซึ่งตามปกตินายสมศักดิ์สังเกตมานานแล้วว่า               

นางสาวกีวี่จะพักอาศัยอยู่ที่ห้องพักเพียงคนเดียว แต่เมื่อกอดปลำ้าได้ไม่นาน นายสมศักดิ์

เหลือบไปเห็นนางสาวผักบุ้งซึ่งเป็นเพื่อนของนางสาวกีวี่นั่งอยู่ในห้องด้วย นายสมศักดิ์จึง

ตกใจ และรีบวิ่งออกจากห้องพักของนางสาวกีวี่ทันที 

ต่อมานายสมศักดิ์ถูกตำารวจดำาเนินคดีในความผิดฐานอนาจารโดยใช้กำาลัง

ประทุษร้าย นายสมศักดิ์ได้มาขอโทษขอโพยและชดใช้ค่าเสียหายให้นางสาวกีวี่จน                          

นางสาวกีวี่พอใจและยอมความ กรณีนี้สิทธิในการดำาเนินคดีอาญาระงับลงหรือไม่ ?

หากพิจารณาอุทาหรณ์ข้างต้น ย่อมเป็นที่แน่ชัดและปราศจากข้อสงสัยสำาหรับ                

ประเด็นการอนาจารโดยใช้กำาลังประทุษร้ายตามมาตรา 278 และประเด็นการบุกรุกเคหสถาน

ตามมาตรา 364 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาต่อมาถึงประเด็นความผิดต่อหน้าธารกำานัล อาจเกิด                

ข้อพิจารณาในการตีความเจตนาของผู้กระทำาความผิดต่อหน้าธารกำานัลว่า ผู้กระทำาจำาต้อง

กระทำาโดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลถึงการอันต่อหน้าธารกำานัลหรือไม่ เพราะ          

หากผู้กระทำาไม่มีเจตนาให้บุคคลอื่นเห็น แต่เมื่อได้กระทำาแล้วมีบุคคลอื่นมาเห็น ผู้กระทำาจะ          

มีความผิดต่อหน้าธารกำานัลดังเช่นข้อเท็จจริงในอุทาหรณ์หรือไม่ 

การทำาความเข้าใจและปรับใช้ความผิดต่อหน้าธารกำานัลอย่างถูกต้องชัดเจน จำาเป็น

ทีน่กักฎหมายจะตอ้งพจิารณาความหมายของถอ้ยคำาดังกล่าวเปน็ลำาดับแรกเพ่ือทำาความเขา้ใจ

ในภาพรวมของความผิดต่อหน้าธารกำานัล เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายอาญา หมวด 1                   

บทนิยาม มาตรา 1 พบว่า ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติกำาหนดถึงบทนิยามของคำาว่า 

ธารกำานัล ไว้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ จึงจำาเป็นที่จะต้องศึกษาคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ได้                          

วางบรรทัดฐานของคำาว่า ธารกำานัล ตลอดจนความเห็นทางวิชาการของนักกฎหมายเพื่อให้   

ทราบถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของความผิดฐานดังกล่าว 

การพจิารณาความหมายของคำาวา่ ธารกำานลั ยอ่มไมอ่าจทีจ่ะถอืเอาตามบทนยิามใด

บทนิยามหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงมาพิจารณาข้อกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากประมวลกฎหมาย

อาญาได้บัญญัติความผิดต่อหน้าธารกำานัลไว้ท้ังหมด 3 ความผิดอันได้แก่ เหตุอันยอมความ         

ธารกำานัลในประมวลกฎหมายอาญา
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ไม่ได้สำาหรับความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเราและฐานอนาจารตามมาตรา 281 ความผิดฐาน     

ทำาการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัลตามมาตรา 388 และความผิดลหุโทษฐานทำาให้              

ผู้อื่นอับอายเดือดร้อนรำาคาญตามมาตรา 397 ซึ่งตีความความหมายของคำาว่า ธารกำานัล               

ในแต่ละฐานความผิดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

คำาว่า ต่อหน้าธารกำานัล หมายความว่า กระทำาในลักษณะเปิดเผยในสถานที่ซึ่งอาจ            

มีคนเห็น แม้จริง ๆ จะไม่มีคนเห็นก็ตาม3 

คำาว่า ต่อหน้าธารกำานัล หมายความว่า ในที่ที่ประชาชนอาจเห็นได้ ส่วนสถานที่                      

ที่กระทำานั้นจะเป็นสาธารณสถาน หรือสถานที่ของเอกชนไม่สำาคัญ4 

คำาว่า ธารกำานัล หมายความว่า มีคนเห็น เปิดเผยต่อหน้าประชาชนหรือคนทั่วไป5 

คำาวา่ ตอ่หนา้ธารกำานลั หมายความวา่ การกระทำานัน้ไดก้ระทำาตอ่หนา้บคุคลอืน่หรอื

กระทำาในที่ซึ่งบุคคลอื่นมองเห็นได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป6

คำาว่า ต่อหน้าธารกำานัล หมายความว่า ที่ที่ประชาชนอาจเห็นหน้าได้7 

คำาว่า ต่อหน้าธารกำานัล หมายความว่า ในที่ที่ประชาชนอาจเห็นได้ หมายความถึง 

บุคคลทั่วไป ไม่จำากัดเจาะจงถึงเอกชนคนใดโดยเฉพาะ ส่วนสถานที่จะเป็นสาธารณสถานหรือ

สถานที่เอกชนก็ได้ และอาจกระทำาต่อหน้าบุคคลเพียงคนเดียว เป็นการกระทำาโดยเปิดเผย            

ซึ่งอาจมีคนเห็นได้ แม้ไม่มีผู้ใดเห็นก็ตาม8

การกระทำาความผิดได้เกิดต่อหน้าธารกำานัล หมายความว่า ได้กระทำากิจในที่ชุมชน 

มีคนจำานวนมาก มีคนหลายคนอาจเห็นได้9

 3 สหรัฐ กิติศุภการ, กฎหมายอาญา หลักและคำาพิพากษา (กรุงเทพ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 
2556) หน้า 306.
 4 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 2-3 (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546) หน้า 17.
 5 ทวเีกยีรต ิมนีะกนษิฐ, คำาอธบิายกฎหมายอาญาภาคความผดิและลหโุทษ (กรงุเทพ : วญิญชูน, 2560) 
หน้า 421.
 6 พัฒน์ เนียมกุญชร, คำาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา เรียงตามมาตรา (กรุงเทพ : นิติบรรณการ, 
2548) หน้า 631.
 7 คณิต ณ นคร, กฎหมายภาคความผิด (กรุงเทพ : วิญญูชน, 2549) หน้า 422.
 8 สนิท สนั่นศิลป์, คำาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา แยกองค์ประกอบครบทุกมาตรา, (กรุงเทพ : 
สูตรไพศาล 2552), หน้า309.
 9 พัฒน์ เนียมกุญชร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, หน้า 444.
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คำาว่า ธารกำานัล ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 นิยามว่า                  

ที่ชุมนุมชนคนจำานวนมาก จึงเป็นถ้อยคำาที่รู้กันอยู่ทั่วไป10

คำาว่า ธารกำานัล มิได้มีบทวิเคราะห์ไว้ในกฎหมายอาญา จึงต้องถือเอาความหมาย           

หรือความเข้าใจของประชาชนเป็นหลัก และอะไรก็ไม่ดีเท่ากับหลักอักษรศาสตร์ที่กล่าวไว้                   

ในประชานุกรมเป็นข้อประกอบคำาว่า ธารกำานัลนั้น เป็นนามเช่นที่เฝ้าที่รับแขกไปชุมชนหมู่ชน            

ที่เป็นแขก11

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความหมายของธารกำานัลจะมีความหมายไปในแนวทางเดียวกันว่า 

คือ สถานท่ีท่ีประชาชนอาจเห็นได้ โดยจะเป็นสาธารณสถานหรือสถานท่ีของเอกชนไม่สำาคัญ          

แต่การปรับใช้และพิจารณาความผิดอันเกี่ยวกับธารกำานัลในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมี  

ทั้งหมด 3 ฐานความผิดอันได้แก่ เหตุอันยอมความไม่ได้สำาหรับความผิดฐานข่มขืนกระทำา           

ชำาเราและฐานอนาจารตามมาตรา 281 ความผิดฐานทำาการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัล

ตามมาตรา 388 และความผิดลหุโทษฐานทำาให้ผู้อื่นอับอายเดือดร้อนรำาคาญตามมาตรา 397 

ย่อมต้องพิจารณาไปตามลักษณะ คุณธรรม และเจตนารมณ์ของความผิดแต่ละความผิด

 เหตุอันยอมความไม่ได้สำาหรับความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเราและ             

ฐานอนาจารแกบ่คุคลอายกุวา่สบิหา้ปโีดยขูเ่ขญ็ใชก้ำาลงัประทษุรา้ยตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 281

มาตรา 281 บัญญัติว่า “การกระทำาความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และ          

มาตรา 278 นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกำานัล ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำารับอันตรายสาหัส            

หรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระทำาแก่บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา 285 เป็นความผิดอัน

ยอมความได้”

ความผิดตามมาตรา 281 มิได้เป็นบทบัญญัติท่ีกำาหนดถึงลักษณะการกระทำา          

ความผิดและกำาหนดโทษไว้โดยเฉพาะเจาะจงดังเช่นมาตราอื่นในประมวลกฎหมายอาญา             

เพียงแต่เป็นมาตราที่บัญญัติถึงประเภทของความผิด กล่าวคือบัญญัติว่า ความผิดฐานข่มขืน

กระทำาชำาเราตามมาตรา 276 หรือความผิดฐานกระทำาอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี          

 10 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2526
 11 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1138/2547

ธารกำานัลในประมวลกฎหมายอาญา
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โดยขู่เข็ญใช้กำาลังประทุษร้ายตามมาตรา 278 ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกำานัล เป็นความผิด                   

อันยอมความได้ ในขณะเดียวกัน หากความผิดใดในสองความผิดข้างต้นเกิดต่อหน้าธารกำานัล             

ยอ่มเปน็ความผดิอนัยอมความไมไ่ด ้ดว้ยเหตนุีก้ารพจิารณาประเดน็ขอ้กฎหมายในเรือ่งตอ่หนา้

ธารกำานัลจึงเป็นองค์ประกอบความผิดที่สำาคัญประการหนึ่ง เนื่องจากความผิดอันยอมความได้

และความผิดอันยอมความไม่ได้มีความหมายและผลทางกฎหมายที่แตกต่างกันหลายประการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 ประการที่สำาคัญ คือ ประการแรกคือ การดำาเนินคดี ที่เมื่อความผิด                   

อันยอมความได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่อง

ความผิดและรู้ตัวผู้กระทำาผิด มิฉะนั้นคดีย่อมขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา             

มาตรา 9612 แต่หากเป็นคดีความผิดอันยอมความไม่ได้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำาหนดไว้

ชัดแจ้งให้ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนดังเช่นความผิดอันยอมความได้ ด้วยเหตุนี้ การดำาเนินคดี

ความผดิอนัยอมความไมไ่ดจ้ะเกดิจากการรอ้งทกุขข์องผูเ้สยีหายหรอืไมม่กีารรอ้งทกุขข์องผูเ้สยี

หายก็ได้ เพียงแต่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการต้องดำาเนินคดีภายใต้อายุความตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 9513 และประการที่สองคือการระงับคดี ที่เมื่อผู้เสียหายถอน

คำาร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายสำาหรับความผิดอันยอมความ

ได้แล้ว สิทธิในการนำาคดีอาญาของผู้เสียหายและพนักงานอัยการมาฟ้องย่อมระงับไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)14 ในขณะท่ีความผิดอันยอมความไม่ได้ 

แม้ผู้เสียหายถอนฟ้อง ก็ไม่ส่งผลให้สิทธิในการนำาคดีอาญามาฟ้องของพนักงานอัยการระงับไป          

ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 3615 หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่คอื ถา้เปน็ความ

 12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับ มาตรา 95 ในกรณีความผิด                         
อันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำาความผิด               
เป็นอันขาดอายุความ”
 13 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 บัญญัติว่า “ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำาความผิด 
มายังศาลภายในกำาหนดดังต่อไปน้ี นับแต่วันกระทำาความผิดเป็นอันขาดอายุความ (1) ยี่สิบปี สำาหรับความผิด                      
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำาคุกตลอดชีวิต หรือจำาคุกยี่สิบปี (2) สิบห้าปี สำาหรับความผิดต้องระวางโทษจำาคุกกว่า            
เจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี (3) สิบปี สำาหรับความผิดต้องระวางโทษจำาคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี (4) ห้าปี สำาหรับความผิด
ต้องระวางโทษจำาคุกกว่าหน่ึงเดือนถึงหน่ึงปี (5) หน่ึงปี สำาหรับความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา 
หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น”
 14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 บัญญัติว่า “สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ
ไปดัง่ตอ่ไปนี ้(2) ในคดคีวามผดิตอ่สว่นตวั เมือ่ไดถ้อนคำารอ้งทกุขถ์อนฟอ้ง หรอืยอมความกนัโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย”
 15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 บัญญัติว่า “คดีอาญาซ่ึงได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้ว
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ผิดอาญาแผ่นดิน แม้มีการถอนฟ้อง พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการยังสามารถดำาเนิน

คดีต่อไปได้16 

การศึกษาและพิจารณาบทบัญญัติแห่งมาตรา 281 จึงจำาเป็นต้องศึกษาคำาพิพากษา

ศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 281 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้บทบัญญัติดังกล่าว                  

กับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 9408/2555 แม้ว่าโจทก์ร่วมกับจำาเลยจะมีความสัมพันธ์            

ฉนัชู้สาวกันมากอ่นหรอืไมก่ต็าม แตเ่มือ่ในวนัเกดิเหตจุำาเลยเขา้มาโอบกอดโจทกร์ว่มถกูหนา้อก 

ท้อง และแขนของโจทก์ร่วมโดยโจทก์ร่วมมิได้ยินยอมและด้ินรนขัดขืน ทั้งยังกระทำาต่อหน้า

บุคคลอื่น ย่อมเป็นความผิดฐานกระทำาอนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยใช้กำาลังประทุษร้าย

ต่อหน้าธารกำานัลแล้ว

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 13596/2553 แม้ถนนท่ีเกิดเหตุเป็นถนนสายหลักและ             

เป็นที่เปิดเผย แต่ตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุปรากฏว่า บริเวณที่เกิดเหตุเป็นถนน

พหลโยธินขาขึ้น มีการสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองอนุศาสนนันทน์และยังไม่แล้วเสร็จ   

รถยนต์ยังแล่นสัญจรผ่านสะพานไม่ได้ ส่วนถนนพหลโยธินขาล่องสร้างสะพานเสร็จเรียบร้อย

และมีการเปิดการจราจรสวนกันที่บริเวณสะพานข้ามคลองดังกล่าว ทั้งบริเวณเกาะกลางถนน

ที่จำาเลยทั้งสองนำาผู้เสียหายที่ 4 มากระทำาอนาจาร มีการปลูกหญ้าเต็มเกาะกลางถนน           

แสดงว่า ขณะเกิดเหตุบริเวณถนนที่เกิดเหตุยังไม่เปิดให้บุคคลใดขับรถผ่าน ดังนั้นเมื่อ                   

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ขับรถสัญจรไปมาบนถนนที่เกิดเหตุที่จะให้การกระทำาอนาจารแก่ผู้เสียหายที่ 4 

ของจำาเลยทั้งสองได้เกิดต่อหน้าบุคคลผู้สัญจรไปมาทั่วไป การกระทำาอนาจารแก่ผู้เสียหายที่ 4 

จึงไม่ได้เกิดต่อหน้าต่อตาผู้คนจำานวนมากหรือที่มีผู้ชุมนุม ถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำาต่อหน้า

ธารกำานัล

จะนำามาฟ้องอีกหาได้ไม่ เว้นแต่จะเข้าอยู่ในข้อยกเว้นต่อไปนี้ (1) ถ้าพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาซึ่งไม่ใช่            
ความผิดต่อส่วนตัวไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นไป การถอนนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ (2) ถ้าพนักงาน
อัยการถอนคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวไปโดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย การถอนนั้นไม่ตัดสิทธิ
ผู้เสียหายท่ีจะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ (3) ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้ว ได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสีย การถอนนี้                         
ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ เว้นแต่คดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว”
 16 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556)                       
หน้า 422.

ธารกำานัลในประมวลกฎหมายอาญา
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คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4836/2547 แม้บางตอนจำาเลยจะได้กระทำาขณะอยู่                  

ในรถยนต์กระบะ แต่การที่จำาเลยจับมือและดึงแขนโจทก์ร่วมให้เข้าไปในห้องพักของโรงแรม           

ขณะอยู่ต่อหน้าพนักงานโรงแรมเช่นนั้น เป็นการกระทำาโดยเปิดเผยในท่ีซ่ึงอาจมีคนเห็นได้                    

แม้ไม่มีผู้ใดเห็นในขณะกระทำานั้นก็เป็นธารกำานัลแล้ว เพราะการกระทำาต่อหน้าธารกำานัล               

มิได้หมายความเฉพาะแต่กระทำาโดยประการที่ให้บุคคลอื่นได้เห็นโดยแท้จริงเท่าน้ัน                   

เพียงแต่กระทำาในลักษณะที่เปิดเผยให้บุคคลอื่นสามารถเห็นได้ก็เป็นต่อหน้าธารกำานัลแล้ว 

ดังน้ัน เมื่อจำาเลยกระทำาอนาจารแก่โจทก์ร่วมโดยใช้กำาลังประทุษร้ายต่อหน้าธารกำานัล                      

จึงเป็นความผิดที่มิใช่ความผิดอันยอมความได้ 

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1794/2494 จำาเลยกอดปลำ้าหญิงสาวบนถนนริมคลองซึ่ง

เป็นทางสาธารณะและทางหลวงในเวลากลางคืน ในขณะที่มีเด็กชายคนหนึ่งเดินอยู่            

ขา้งหนา้ เมือ่เดก็ชายน้ันเห็นเข้า กว็ิง่หนีเสยี และยงัมชีายอกีสองคนซึง่เดนิอยูบ่นถนนชายคลอง

อีกฟากหนึ่งพบเห็น ดังนี้ถือว่าเป็นความผิดที่ได้กระทำาต่อหน้าธารกำานัล 

เมื่อพิจารณาจากแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้นมองได้ว่า ผู้กระทำา             

ความผิด หากมีการข่มขืนผู้อื่น หรือกระทำาอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญ               

ใช้กำาลังประทุษร้าย ต้องกระทำาโดยมีเจตนาต่อหน้าธารกำานัล จึงจะเป็นความผิดอันยอมความ             

ไม่ได้ กล่าวคือ ผู้กระทำาความผิดต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตาม              

มาตรา 59 วรรค 317 และผู้กระทำาความผิดต้องประสงค์ต่อผลในการกระทำาของตนที่จะให้               

ผู้อื่นเห็นการกระทำาการข่มขืนกระทำาชำาเราหรือการอนาจารของตน หรือผู้กระทำาความผิด             

ต้องเล็งเห็นผลได้ว่า ผู้อื่นอาจเห็นการข่มขืนกระทำาชำาเราหรือการอนาจารของตนได้                   

ตามมาตรา 59 วรรค 218

ความเห็นตามคำาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้น ย่อมสอดคล้องกับความเห็น          

ของศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย ที่อธิบายความผิดต่อหน้าธารกำานัลว่า การกระทำา                

ในทีส่าธารณสถาน แตถ่า้กระทำาในเวลาทีส่าธารณชนไมส่ามารถเหน็ได ้เชน่ในเวลาคำา่คนืดกึดืน่ 

ไม่มีคนเดินผ่านไปมา ไม่ถือว่ากระทำาต่อหน้าธารกำานัล ในทางตรงกันข้าม หากกระทำาใน               

 17 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 3 บัญญัติว่า “ถ้าผู้กระทำามิได้รู้ข้อเท็จจริง อันเป็น                   
องค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำาประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำานั้นมิได้”
 18 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 2 บัญญัติว่า “กระทำาโดยเจตนา ได้แก่กระทำาโดยรู้สำานึก
ในการที่กระทำาและในขณะเดียวกัน ผู้กระทำาประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำานั้น”
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ท่ีเป็นของเอกชน แต่กระทำาโดยเปิดเผยในเวลากลางวันซ่ึงโดยปกติสาธารณชนอาจเห็นได้         

ย่อมถือว่าเป็นการกระทำาต่อหน้าธารกำานัล19 

ในขณะท่ีมีความเห็นทางวิชาการที่แตกต่างไปจากคำาพิพากษาศาลฎีกา                                              

โดยศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ มีความเห็นว่า มาตรา 281 ไม่ได้กำาหนดโทษสำาหรับการข่มขืน

กระทำาชำาเราและการอนาจารต่อหน้าธารกำานัล แต่ได้กำาหนดเพียงให้การกระทำาดังกล่าวเป็น

ความผดิอนัยอมความไมไ่ดเ้ทา่นัน้ ดว้ยเหตนุี ้จึงแปลความหมายของคำาวา่ ธารกำานลัตามมาตรา 

281 ว่า มิใช่ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ดังนั้น ผู้กระทำาจึงไม่จำาต้องกระทำา

โดยมีเจตนา กล่าวคือ แม้ผู้กระทำาความผิดไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด และ            

ผู้กระทำาความผิดไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการข่มขืนผู้อื่นหรือกระทำา            

อนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีว่าได้กระทำาต่อหน้าธารกำานัล ผู้กระทำาความผิดก็มีความผิด

ตามมาตรา 281 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แม้ผู้กระทำาความผิดต้ังใจกระทำาโดยไม่ให้เห็นผู้อื่น

เห็น แต่กลับมีคนเห็น ประเภทความผิดของผู้กระทำาย่อมเป็นไปตามมาตรา 281 คือ                 

เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้20 

 ความผิดฐานทำาการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัล ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 388

มาตรา 388 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำาการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัล โดย          

เปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำาการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษ”

ความผิดตามมาตรา 388 เป็นความผิดที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองความสงบสุข                       

ของสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดกระทำาการในสิ่งที่ไม่เหมาะและไม่สมควรในทางเพศ               

เพือ่รกัษาขนบธรรมเนยีม จารตีประเพณ ีและศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของปวงชนชาวไทยใหอ้ยู่

คู่กับประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน ด้วยเหตุนี้ การกระทำาการอันควรขายหน้า โดยเปลือย            

หรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำาการลามกอย่างอื่นต่อหน้าธารกำานัล ที่เปิดเผยต่อหน้า             

ประชาชนหรือปรากฏแก่สายตาประชาชนทั่วไป จึงได้นำามาบัญญัติเป็นความผิดทางอาญา

 19 หยุด แสงอุทัย, คำาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127, (กรุงเทพ : วิญญูชน, 2548)                           
หน้า 363.
 20 จิตติ ติงศภัทิย์, คำาอธิบาย ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1, (กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจำากัด จิร
รัชการพิมพ์, 2548) หน้า 774.

ธารกำานัลในประมวลกฎหมายอาญา
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คำาพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรา 388 อาจจะมีไม่มากดังเช่นความผิด            
อาญาฐานอื่น แต่ก็ได้ปรากฏให้เห็นบ้างพอสมควรอันเป็นแนวทางศึกษาและพิจารณาได้เป็น
อย่างดี ดังต่อไปนี้

คำาพพิากษาศาลฎกีาที ่6668/2551 จำาเลยกรีดกระโปรงนกัเรียนของผู้เสียหาย แล้ว
ใช้ลำาตัวของจำาเลยเบียดที่ลำาตัวด้านหลังของผู้เสียหายพร้อมกับใช้อวัยวะเพศของจำาเลย           
ดันที่บริเวณก้นของผู้เสียหายขณะอยู่บนรถไฟฟ้าต่อหน้าผู้โดยสารจำานวนมาก ภายหลัง              
จากนั้นจำาเลยใช้มือชักอวัยวะเพศของจำาเลยเข้าออกเพื่อสำาเร็จความใคร่ของตนบนสถานี
รถไฟฟา้ จำาเลยกระทำาการดงักลา่วกเ็พือ่กระทำาอนาจารผูเ้สยีหายและกระทำาการลามกอนัควร
ขายหน้าต่อธารกำานัล 

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1173/2508 จำาเลยข่มขืนกระทำาชำาเราผู้เสียหาย                    
ต่อหน้าเด็กหญิงคนหนึ่งในห้องนอนมืด เพียงแต่เหตุเกิดต่อหน้าเด็กหญิงเท่านั้น และโจทก์มิได้
ยืนยันโต้แย้งว่า จำาเลยได้กระทำาโดยประการที่ให้เด็กหญิงได้เห็นการกระทำาของจำาเลย หรือ           
ว่าจำาเลยได้กระทำาในลักษณะท่ีเปิดเผยให้บุคคลอื่นสามารถเห็นการกระทำาของจำาเลยได้ ดังนี้ 
พฤติการณ์แห่งคดีจึงถือไม่ได้ว่า จำาเลยได้กระทำาผิดต่อหน้าธารกำานัล หากผู้เสียหายได้แถลง          
ต่อศาลไม่ติดใจเอาความจากจำาเลย ขอถอนคำาร้องทุกข์ ศาลก็ต้องส่ังจำาหน่ายคดีออกจาก           
สารบบความ

เมื่อพิจารณาจากคำาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้น พบว่า คำาว่า ธารกำานัล ตาม
มาตรา 388 เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด ที่ผู้กระทำาความผิดจำาต้อง          
กระทำาโดยเจตนา จึงจะมีความผิดฐานทำาการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัล กล่าวคือ                 
ผู้กระทำาความผิดต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 59 วรรค 3              
ในขณะเดียวกัน ผู้กระทำาความผิดต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการอันควร             
ขายหน้าต่อหน้าธารกำานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำาการลามกอย่างอื่น                   
ว่าได้กระทำาต่อหน้าธารกำานัลตามมาตรา 59 วรรค 2

ตัวอย่าง นายเอเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายในห้องส่วนตัว แต่มีผู้อื่นมาเห็น                    
ย่อมเป็นที่แน่ชัดว่า การที่นายเอกระทำาการดังกล่าวในห้องส่วนตัว นายเอย่อมไม่อาจรู้ว่า 
เป็นการกระทำาตอ่หนา้ธารกำานลัอนัเปน็ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็องคป์ระกอบความผดิตามมาตรา 59                 
วรรค 3 ในขณะเดียวกันนายเอไม่ได้ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการอันควรขายหน้า
ต่อหน้าธารกำานัลตามมาตรา 59 วรรค 2 ดังนั้นนายเอย่อมไม่มีความผิดฐานกระทำาการ                 
อันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัลตามมาตรา 388
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โดยความเห็นดังกล่าว มีนักกฎหมายให้ความเห็นสอดคลอดกับแนวคำาพิพากษา               

ศาลฎีกาว่า การกระทำาอันควรขายหน้านั้น ถ้าไม่ได้กระทำาโดยเปิดเผยต่อสายตาของคนอื่น                

เช่น เปลือยกายเดินอยู่ในบ้านของตนเอง แต่มีคนแอบดูหลายคน ผู้เปลือยกายก็หามี                            

ความผิดไม่21 

 ความผิดลหุโทษฐานทำาให้ผู้อ่ืนอับอายเดือดร้อนรำาคาญ ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 397
มาตรา 397 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำาด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก 

ข่มเหงคุกคาม หรือกระทำาให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำาคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน          

ห้าพันบาท

ถา้การกระทำาความผดิตามวรรคหนึง่ เปน็การกระทำาในทีส่าธารณสถาน หรอืตอ่หนา้

ธารกำานัล หรือเป็นการกระทำาอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ผู้กระทำาต้อง               

ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ”

ความผิดฐานทำาให้ผู้อื่นอับอายเดือดร้อนรำาคาญตามมาตรา 397 นี้เป็นความผิดที่มี

คุณธรรมทางกฎหมายที่สำาคัญคือ ความไม่สะดวกใจของบุคคล22 กล่าวคือ เมื่อผู้ใดกระทำาการ

อันใดอันเป็นการรังแก ข่มเหงคุกคาม หรือกระทำาให้ผู้อื่นได้รับความอับอายเดือดร้อนรำาคาญ 

ย่อมเป็นการกระทำาท่ีไม่เหมาะสมและไม่สมควรในการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุขอันอาจ

ก่อใหเ้กิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งได้ ด้วยเหตนุี้จึงได้มีการบัญญัติให้เป็นความผิดทางอาญาฐาน

ทำาให้ผู้อื่นอับอายเดือดร้อนรำาคาญตามมาตรา 397 วรรคหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม หากว่า                 

การกระทำาการรังแก ข่มเหงคุกคาม หรือกระทำาให้ผู้อื่นได้รับความอับอายเดือดร้อนรำาคาญ             

ได้กระทำาหรือเกิดขึ้นต่อหน้าธารกำานัล ย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและประชาชน                  

หมู่มาก ด้วยเหตุน้ี รัฐจึงได้มุ่งคุ้มครองให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงได้กำาหนดให้                            

ผู้กระทำาความผิดดังกล่าวต่อหน้าธารกำานัลต้องรับโทษหนักขึ้น 

แต่เดิมในอดีต ก่อนปี พ.ศ. 2558 ความผิดฐานทำาให้ผู้อื่นอับอายเดือดร้อน              

รำาคาญ กฎหมายบัญญัติให้แต่เพียงการกระทำาการรังแก ข่มเหงคุกคาม หรือกระทำาให้ผู้อื่น             

 21 บุญเพราะ แสงเทียน, กฎหมายอาญา 3 ภาคความผิดและภาคลหุโทษแนวประยุกต์, (วิญญูชน, 
2551) หน้า 476.
 22 คณิต ณ นคร, กฎหมายภาคความผิด, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, หน้า 150.

ธารกำานัลในประมวลกฎหมายอาญา
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ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำาคาญในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำานัลเท่านั้นที่จะเป็น           

ความผิดตามมาตรา 39723 แต่เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายในปี พ.ศ. 2558 โดยพระราชบัญญัติ 

แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 22 พ.ศ.2558 ได้มีการแก้ไขความผิดฐานนี้ กล่าวคือ           

ได้แก้ไขว่า แม้กระทำาด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหงคุกคาม หรือกระทำา 

ให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำาคาญ แม้มิใช่ในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำานัลก็เป็น

ความผดิตามตามมาตรา 397 วรรคหนึง่ แตห่ากกระทำาในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหนา้ธารกำานลั 

ผู้กระทำาต้องระวางโทษหนักขึ้นตามมาตรา 397 วรรคสอง 

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานทำาให้ผู้อื่นอับอายเดือดร้อนรำาคาญ

ต่อหน้าธารกำานัลตามมาตรา 397 วรรคสอง เพื่อศึกษาและทำาความเข้าใจมีดังต่อไปนี้

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 ห้องตรวจคนไข้ที่เกิดเหตุ เป็นส่วนหนึ่ง            

ของโรงพยาบาลเนินสง่า อันเป็นสถานที่ราชการซึ่งเป็นสาธารณสถาน แม้ประชาชนที่ไปใช้  

บริการในห้องตรวจคนไข้ที่เกิดเหตุจะต้องได้รับอนุญาต และผ่านการคัดกรองจากพยาบาล            

หนา้หอ้งตรวจกอ่น แตก่เ็ป็นเพยีงระเบียบข้ันตอนและวธิปีฏบิตัใินการใชบ้รกิารของโรงพยาบาล

เท่านั้น หาทำาให้ห้องตรวจคนไข้ดังกล่าวซึ่งเป็นสาธารณสถานที่ประชาชนมีความชอบธรรม           

จะเข้าไปได้ ต้องกลับกลายเป็นที่รโหฐานแต่อย่างใดไม่ ห้องตรวจคนไข้ที่เกิดเหตุจึงยังคง           

เป็นสาธารณสถาน ดังนั้น การกระทำาของจำาเลยจึงครบองค์ประกอบความผิดฐานกระทำา          

ดว้ยประการใด ๆ  อนัเปน็การรงัแก หรอืขม่เหงผู้อืน่ หรือกระทำาใหผู้้อืน่ได้รับความอบัอาย หรือ

เดือดร้อนรำาคาญในที่สาธารณสถานตามมาตรา 397 วรรคสอง

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 388/2505 (ที่ประชุมใหญ่) ถ้อยคำาท่ีจำาเลยร้องตะโกน            

กล่าววาจาแก่ผู้เสียหายซึ่งหน้าและต่อหน้าธารกำานัลในเวลากลางคืนว่า อ้ายชั้น มึงหากู          

ความอาญาหรือลูกกะโปกกูไม่หด กูลูกนางจักร์ โว้ย ไม่ใช่ลูกบ้านนำ้าเค็ม จะเอายังไงก็เอาชีวะ 

จะเอาอ้ายแจะติดคุกก็ได้ นั้น เป็นข้อความที่หยาบคายไม่สุภาพ แต่ไม่มีข้อความอันเป็นการ              

ดูหมิ่นนายชั้นผู้เสียหาย จึงไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา 393 

แต่ถ้อยคำาที่จำาเลยกล่าวประกอบกับวิธีกล่าวและเวลาที่จำาเลยกล่าว ย่อมทำาให้ นายชั้น                

ผูเ้สยีหายไดร้บัความเดอืดรอ้นรำาคาญ จงึเป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397

คำาพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นย่อมสอดคล้องกับแนวความเห็นของนักกฎหมายที่ว่า            

 23 คณิต ณ นคร, กฎหมายภาคความผิด, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, หน้า 151.



| 211 |

ผู้กระทำาความผดิจะรบัโทษหนกัขึน้กต็อ่เมือ่ผูก้ระทำาความผดิไดรู้ข้อ้เทจ็จรงิอนัเปน็องคป์ระกอบ

ของความผิด และได้กระทำาโดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลให้ผู้อื่นได้รับความ             

อับอายหรือเดือดร้อนรำาคาญต่อหน้าธารกำานัล อันหมายถึง กระทำาโดยประสงค์ต่อผลหรือ             

เล็งเห็นผลว่า ตนกระทำาความผิดดังกล่าวในที่ที่ประชาชนอาจเห็นได้ตามมาตรา 59 วรรค 224

กล่าวโดยสรุป เมื่อได้พิจารณาคำาพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของกฎหมาย           

หลายทา่นในแวดวงการนติศิาสตรท์ัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้แลว้สำาหรบัความผดิตอ่หนา้ธารกำานลั 

สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า การปรับใช้ความผิดต่อหน้าธารกำานัลตามมาตรา 388 และ              

397 มคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งตอ้งตรงไปในทางเดยีวกนัวา่ ผูก้ระทำาความผดิตอ้งรูข้อ้เทจ็จรงิ อนั

เป็นองค์ประกอบของความผิดและผู้ต้องกระทำาความผิดต้องประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็น            

ผลว่า การกระทำาของตนเป็นการกระทำาต่อหน้าธารกำานัล จึงจะมีความผิดดังกล่าว

แต่สำาหรับเหตุอันยอมความไม่ได้ตามมาตรา 281 พบว่า ได้มีความเห็นที่แตกต่างกัน

ของนักกฎหมายแยกออกได้เป็น 2 ความเห็นดังนี้ ความเห็นในแนวทางแรกที่เห็นว่า ความผิด

ต่อหน้าธารกำานัลต้องเป็นการกระทำาโดยผู้กระทำาต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของ           

ความผิดและประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลว่า เป็นการกระทำาต่อหน้าธารกำานัล ในขณะที่             

ความเห็นในแนวทางที่สองเห็นว่า ผู้กระทำาความผิดไม่จำาเป็นต้องกระทำาโดยมีเจตนาต่อหน้า

ธารกำานัล เนื่องจาก ธารกำานัลไม่ใช่องค์ประกอบความผิด แต่เป็นเพียงเหตุท่ีทำาให้ความผิด           

ดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตามมาตรา 281 จะยังเป็นบทบัญญัติที่มีความเห็นแตกต่างกัน 

แต่เม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของความเห็นทั้งสองฝ่ายจะพบว่า หากมองตามความ

เห็นในแนวทางแรกที่ผู้กระทำาความผิดต้องกระทำาโดยมีเจตนา ย่อมแปลความได้ว่า เป็นความ

เห็นที่มุ่งคุ้มครองผู้กระทำาความผิดเป็นสำาคัญอันสืบเนื่องมาจากหลักการพื้นฐานทางอาญาที่

สำาคัญพิจารณาความผิดตามองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกของความผิด              

แต่ละความผิด ที่แม้คำาว่า ธารกำานัล ตามมาตรา 281 จะมิใช่ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ

ของความผิดหรือข้อเท็จจริงที่ทำาให้ผู้กระทำาต้องรับโทษหนักขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นข้อเท็จจริงที่                 

มีผลในทางพิจารณาความอันส่งผลประการสำาคัญในแง่ความผิดอันยอมความได้และความผิด

อนัยอมความไมไ่ด ้ยกตวัอยา่งตามอุทาหรณ์ขา้งตน้ทีแ่มน้างสาวผกับุง้ซึง่เปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์

 24 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาค 2-3, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, หน้า 384.

ธารกำานัลในประมวลกฎหมายอาญา
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ได้เห็นนายสมศักดิ์กอดปลำ้านางสาวกีวี่ แต่เนื่องจากนายสมศักดิ์ไม่ได้กระทำาโดยมีเจตนาให้

นางสาวผักบุ้งเห็น แต่เป็นเรื่องท่ีนางสาวผักบุ้งเห็นได้โดยบังเอิญ จึงควรคุ้มครองนายสมศักด์ิ          

ที่เป็นผู้กระทำาความผิดเป็นสำาคัญ เนื่องจากนายสมศักด์ิไม่ได้มีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือ           

เลง็เหน็ผลใหน้างสาวผกับุง้เหน็ เพราะนายสมศกัด์ิได้สังเกตการณม์านานและทราบวา่ นางสาว 

กีวี่พักอาศัยอยู่ห้องพักคนเดียวมาโดยตลอด อีกทั้งเมื่อนางสาวผักบุ้งซึ่งเป็นบุคคลที่สามได้             

เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว นายสมศักดิ์ก็ได้รีบวิ่งหนีออกจากห้องทันที อันเป็นพฤติการณ์ของ               

นายสมศักดิ์ที่ชัดเจนว่า นายสมศักดิ์เพียงแค่ต้องการกอดปลำ้านางสาวกีวี่ แต่ไม่ได้มีเจตนาให้

บุคคลอ่ืนทราบการกระทำาของตนอันจะทำาให้เรื่องดังกล่าวไม่เป็นเรื่องส่วนตัวและยิ่งเสื่อมเสีย

แก่ช่ือเสียงของนางสาวกีวี่ จึงควรพิจารณาข้อเท็จจริงและเจตนาของนายสมศักด์ิเป็นสำาคัญ           

เพื่อไม่ตีความให้การกระทำาความผิดของนายสมศักดิ์ซึ่งควรเป็นความผิดอันยอมความได้กลาย

เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตาม หากมองความเห็นในแนวในทางที่สองที่ผู้กระทำาความผิดไม่จำาต้อง

กระทำาโดยมีเจตนา ยอ่มพบวา่ เป็นความเห็นทีมุ่ง่คุม้ครองผูเ้สยีหายเปน็สำาคญั เพือ่ใหป้ระชาชน

มีความม่ันใจ ไร้ซึ่งความหวาดระแวงในการดำารงชีพอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างปลอดภัยและ 

สันติสุข อันเป็นเจตนารมณ์พื้นฐานของกฎหมายอาญาที่สำาคัญประการหนึ่งเช่นเดียวกัน 

เนื่องจากแม้ผู้กระทำาความผิดไม่ทราบว่า มีผู้อื่นเห็นการกระทำาของตน แต่เมื่อมีคนใดคนหนึ่ง

มาเห็นการกระทำาความผิดดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติยศของผู้เสียหาย 

ยกตัวอย่างตามอุทาหรณ์ข้างต้นท่ีนางสาวผักบุ้งซ่ึงเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และได้เห็น                       

นายสมศักด์ิกอดปลำ้านางสาวกีวี่ แม้นายสมศักด์ิไม่ได้กระทำาโดยมีเจตนาให้นางสาวผักบุ้งเห็น 

แต่เป็นเรื่องที่นางสาวผักบุ้งเห็นได้โดยบังเอิญก็ตาม ก็ทำาให้การกระทำาอนาจารต่อนางสาวกีวี่             

ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่างนายสมศักด์ิและนางสาวกีวี่อีกต่อไป เพราะมีบุคคลที่สาม            

ทราบเหตุการณ์แล้ว อันจะทำาให้นางสาวกีวี่นอกจากได้รับความเสียหายจากการกอดปลำ้าแล้ว 

ยังส่งผลให้นางสาวกีวี่รู้สึกอับอายต่อผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ การกระทำาของนายสมศักดิ์จึงควรเป็น

ความผิดอันยอมความไม่ได้

ด้วยเหตุน้ี สำาหรับอุทาหรณ์ข้างต้นจึงข้ึนอยู่กับว่า นักกฎหมายจะมองเหตุอันยอมความ 

ไม่ได้ตามมาตรา 281 ในมุมที่มุ่งคุ้มครองฝ่ายผู้กระทำาความผิดหรือผู้เสียหายมากน้อย                      

ต่างกันเพียงใด ทั้งนี้ ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสำาหรับความผิดดังกล่าว จึงต้องรอคำาพิพากษา  

ศาลฎีกาในอนาคตที่จะเป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวต่อไป 
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การสร้างหลักประกันเพื่อรองรับการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ

หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญ

นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ*

นางธัญสุดา  หน่อแก้ว**

ความเป็นมา 

ประเทศไทยไดเ้ข้าเป็นภาคอีนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมาน และการประตบิตั ิหรอืการ

ลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยำ่ายีศักด์ิศรี (Convention against Torture 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ส่งผลให้อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่                    

1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา โดยอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ            

บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามเจ้าหน้าที่รัฐ กระทำาทรมาน (ซ้อมทรมาน) หรือการประติบัติ หรือ

การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ียำ่ายีศักด์ิศรี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล ข้อสนเทศ           

และคำารับสารภาพ ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้วจำานวน 162 ประเทศ          

และลงนามแล้ว 83 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560) ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม                     

 * ผู้อำานวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 ** นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม
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ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ให้เป็นหน่วยงานหลัก                 

รับผิดชอบดำาเนินการตามอนุสัญญาฯ ดังกล่าว 

ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล

ทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection 

of all Persons from Enforced disappearance : ICPPED) เมื่อวันที่ 9 มกราคม            

2555 และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สภานิติบัญญัติมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็น                

ภาคีอนสุญัญาฯ ได ้เมือ่รา่งพระราชบัญญตัฯิ มผีลบงัคบัใชแ้ลว้ ทัง้นี ้อนสุญัญาฯ มวีตัถปุระสงค์

เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามเจ้าหน้าที่รัฐ กระทำาการบังคับให้บุคคล

สูญหาย (อุ้มหาย) ในทุกกรณี ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้วจำานวน 58 

ประเทศ และลงนามแล้ว 97 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560) ทั้งนี้ กระทรวง              

ยุติธรรม ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะทำางานเพื่อประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน          

ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำาเนินการ  ตาม

อนุสัญญาฯ ดังกล่าว  

1. พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องดำาเนินการ 

การเข้าเป็นภาคีและลงนามรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน             

ทุกฉบับ ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี 4 ประการ ดังนี้ 

1. การประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญา

2. การปฏิบัติให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่รับรองไว้ในอนุสัญญาด้วยความก้าวหน้า

3. การเผยแพร่หลักการของสิทธิตามอนุสัญญาอย่างกว้างขวาง 

4. การจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานและความก้าวหน้าของประเทศไทยใน                

การปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกำาหนดไว้ในอนุสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการประจำาอนุสัญญาฯ                      

ซึ่งองค์การสหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น 

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ถือเป็น 

การสร้างหลักประกันให้เกิดสิทธิตามพันธกรณีข้อที่ 1 จึงทำาให้รัฐภาคีทุกประเทศจะต้อง 

พิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ภายในประเทศว่า             

มีความสอดคล้องกับหลักการและสาระสำาคัญของอนุสัญญาหรือไม่ และดำาเนินการปรับปรุง

แก้ไขให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทภายในประเทศ 
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2. เหตุผลความจำาเป็นในการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ                       
ปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

การทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหายซ่ึงกระทำาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำาละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีไม่อาจยกเว้นให้
กระทำาไดไ้มว่า่สถานการณ์ใด ๆ  แมป้ระเทศไทยได้เขา้เปน็ภาคขีองอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี และร่วม           
ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หาย
สาบสญู แตย่งัไมม่บีทบัญญตัเิฉพาะท่ีกำาหนดฐานความผดิทัง้ 2 รปูแบบ รวมทัง้ยงัไมม่มีาตรการ
เฉพาะในการป้องกนั ปราบปราม ดำาเนนิคด ีเยยีวยาผูเ้สยีหาย ฯลฯ  ทีส่อดคลอ้งและครอบคลมุ
พนัธกรณทีัง้หมดทีก่ำาหนดไวใ้นอนสุญัญาท้ัง 2 ฉบบั จงึไมส่ามารถดำาเนนิการไดส้มดงัเจตนารมณ์
ของกฎหมายระหว่างประเทศโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ มีลักษณะ 
รว่มกนัหลายเรือ่งทีก่ำาหนดให้รฐัภาคีตอ้งปฏิบตั ิดงันั้น การออกกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการปอ้งกนั
และปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหายให้รวมกันอยู่ในฉบับเดียว จึงเป็น
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน                 
ในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลจึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

3. การดำาเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... 

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทำางานแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญา                              
ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับ ดำาเนินการ 
ศึกษาและยกร่าง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำา                     
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” โดยได้มีการประชุมร่วมกันหลายคร้ัง รวมท้ังได้มีการนำาร่างพระราช 
บัญญัติฯ ไปรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นระยะ ๆ หลังจากนั้น กระทรวงยุติธรรม                     
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้นำาเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ เข้าสู่การพิจารณาของ          
คณะรฐัมนตร ีคณะกรรมการกฤษฎกีา ตามลำาดบั โดยสาระสำาคญัของรา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนั
และปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....ประกอบด้วย 5 หมวด 33 
มาตรา ดังนี้

การสร้างหลักประกันเพื่อรองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ
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อารัมภบท (มาตรา 1 – 4) กำาหนดคำานิยามที่สำาคัญต่าง ๆ คือ การทรมาน                      

การกระทำาให้บุคคลสูญหาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการ และผู้ได้รับความเสียหาย                 

รวมทั้งกำาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 5 – 12) กำาหนดฐานความผิดการกระทำาทรมานและ

การกระทำาให้บุคคลสูญหาย การกำาหนดให้ไม่เป็นความผิดทางการเมือง กำาหนดให้สามี ภริยา 

บุพการี ผู้สืบสันดานของผู้เสียหายในกรณีกระทำาให้บุคคลสูญหายเป็นผู้เสียหายท่ีสามารถ         

ดำาเนินการฟ้องร้องคดีได้ และกำาหนดให้เป็นความผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ              

รวมถึงการเคารพหลักการห้ามผลักดันกลับ

หมวด 2 คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำาใหบ้คุคล

สูญหาย (มาตรา 13 – 20) จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน และมีองค์การคลังสินค้าเป็นเลขานุการ อีกทั้งยัง

ประกอบด้วยสมาชิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิทธิมนุษยชน 

แพทย์ และด้านจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น 19 คน โดยมีอำานาจหน้าที่เชิงนโยบายเพื่อวางแผน                   

เก่ียวกับการป้องกันและการเยียวยาการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย นอกจากนี้            

ได้กำาหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นสำานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

หมวด 3 การป้องกันการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย (มาตรา 21 – 25) 

กำาหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการจำากัดเสรีภาพบุคคลต้องจัดทำาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำากัด

เสรีภาพ กำาหนดเกี่ยวกับเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกจำากัดเสรีภาพ และกำาหนดให้                 

มีมาตรการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น

หมวด 4 การดำาเนินคดี (มาตรา 26 – 27) กำาหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัติ 

เปน็คดพีเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการสอบสวนคดีพิเศษ และใหก้รมสอบสวนคดีพิเศษมอีำานาจ

หน้าที่สืบสวนสอบสวนเป็นหลัก ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตกเป็นผู้ต้องหา   

ให้ตำารวจเป็นผู้มีอำานาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งกำาหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและ           

ประพฤติมิชอบเป็นศาลที่มีเขตอำานาจ

หมวด 5 บทกำาหนดโทษ (มาตรา 28 – 33) กำาหนดระวางโทษความผิดฐานกระทำา

ทรมาน และกระทำาให้บุคคลสูญหาย กำาหนดเหตุบรรเทาโทษ กำาหนดความผิดฐานสมคบคิด 

และฐานผู้มีสว่นรว่มในการกระทำาผดิ รวมทัง้กำาหนดโทษแตผู่บ้งัคบับญัชาตโิดยตรงทีท่ราบการ 

กระทำาความผดิของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ไมด่ำาเนนิการปอ้งกนัหรอืระงบัการกระทำาความผดินัน้
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จากนัน้ กระทรวงยตุธิรรม ไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตั ิดงักลา่วตามลำาดบั จนกระทัง่

เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.)         

ซึ่งได้พิจารณาและมีมติให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบุคคลทกุคนจากการบงัคบัใหห้ายสาบสญู และรา่งพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อพิจารณา เหตุผล ความจำาเป็น และผลกระทบในการเข้าเป็นภาคี            

อนุสัญญาฯ และการตราร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกัน    

หลายครั้ง จนแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้มีการตั้งข้อสังเกตในเนื้อหา          

ของร่างพระราชบัญญัติ รวม 5 ประเด็น คือ การกำาหนดฐานความผิด (มาตรา 5 – 6)                

การกำาหนดคำานิยาม (มาตรา 3) กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน (มาตรา 11) หลักการห้ามผลักดันกลับ 

(มาตรา 12) ศาลที่มีเขตอำานาจ ในการพิจารณาคดี  (มาตรา 27) 

ปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อยู่ระหว่างการหารือ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องตามมติ

ของที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังจากนั้น จะได้               

ดำาเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเร็วต่อไป 

4. การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำา
ทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

สืบเนื่องจากการที่ร่างพระราชบัญญัติ ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ซึ่งจะต้องอาศัย

ระยะเวลาพอสมควรในการดำาเนนิการ ดงันัน้ เพือ่เปน็การสรา้งหลกัประกนัในการคุม้ครองและ

ให้ความช่วยเหลือประชาชน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มีข้อสั่งการ               

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ให้กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งกลไก                   

ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาหน้าที่           

เป็นกลไกกลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์กรณีทรมานและการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ                               

เพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายภายใน                            

ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ 

การสร้างหลักประกันเพื่อรองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ
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ด้วยเหตุดังกล่าว นายกรัฐมนตรี จึงมีคำาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 131/2560 ลงวันที่ 23 

พฤษภาคม 2560 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการเรือ่งราวรอ้งทกุขก์รณถีกูกระทำาทรมาน

และถูกบังคับให้หายสาบสูญ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ 

และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ โดยมีอำานาจหน้าท่ีกำาหนดนโยบาย 

แผนงาน มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือเยียวยา อำานวย

การประสานการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย ติดตาม และช่วย

เหลือเยียวยา เชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หรือ จัดส่งข้อมูล จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอ

คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน หรือ มอบหมายบุคคลอื่นให้ดำาเนินการ

ตามอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ทัง้นี ้ทีผ่า่นมาคณะกรรมการ ไดป้ระชมุรว่มกนัเพือ่กำาหนดแนวทางในการดำาเนนิงาน 

รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการดำาเนินการดังนี้ (1) คณะอนุกรรมการ

ติดตามและตรวจสอบกรณีถูกกระทำาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ โดยมีอธิบดี                         

กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธาน (2) คณะอนุกรรมการเยียวยากรณีถูกกระทำาทรมาน                 

และถูกบังคับให้หายสาบสูญ โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน                                   

(3) คณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำาทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ โดยมี                                  

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญเป็นประธาน ซึ่งการจัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะช่วยให้               

การทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม             

มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการทดลองขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปราม                

การทรมานฯ ตามที่กำาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ ซ่ึงหากมีข้อขัดข้องจะได้นำาไปปรับปรุง 

แก้ไขต่อไป 

จากทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่การดำาเนนิงานของภาครฐัในการยกรา่งพระราช

บัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามอนุสัญญา

ต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ

บงัคบัใหห้ายสาบสญูฯ เท่านัน้ แตค่วามมุง่หมายทีส่ำาคญั คอื การสรา้งหลกัประกนัสทิธ ิเสรภีาพ 

และสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน รวมทั้งอำานวยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหาย 

ญาติ ผู้มีส่วนได้เสีย และปราบปรามผู้กระทำาความผิดอย่างแท้จริง
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หลักการใช้บังคับทันที
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

          

ปกป้อง ศรีสนิท1

 

ผมไม่มีโอกาสเป็นนักศึกษาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บรรยายโดย

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ แต่ผมก็ขอนับตัวเองเป็นนักศึกษาคนหนึ่งจากตำารากฎหมาย            

วิธีพิจารณาความอาญาของท่าน นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ยังเป็นอาจารย์ของ             

ผมในการทำาวิจัย ท่ีให้โอกาส คำาแนะนำา และประสบการณ์ที่ดีในการทำาวิจัยให้กับผมและ             

กับอาจารยร์ุน่นอ้งอกีหลายคน บทความนีผ้มตัง้ใจเขยีนขึน้เพือ่เปน็สิง่หนึง่ทีแ่สดงการตอบแทน

คุณของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้เป็นอาจารย์ของผม และเป็น “ผู้ใหญ่” ที่หนักแน่น       

และมีเมตตา สมดังชื่อของท่าน 

บทนำา

หลักพ้ืนฐานประการหน่ึงของกฎหมายอาญา คือ “หลักกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง” 

(principe de non rétroactivité de la loi pénale)2 ซ่ึงหมายถึงกฎหมายอาญาจะไม่มี                

ผลย้อนหลังไปใช้กับการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับ3 ซ่ึงหลักการดังกล่าว              

ได้รับการรับรองท้ังในระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ โดยถือกำาเนิดขึ้นจาก          

 1 รองศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2 Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droit Pénal Général, 10ème édition, (Paris 
: Economica, 2003), n° 325-332 ; Bernard bouloc, Droit Pénal Général, 21e édition, (Paris : Dalloz, 
2009), n°149-159. 
 3 แนวคิดของหลักการนี้มาจาก Montesquieu (L’esprit des lois, Livre XII, Ch. IV) และนำามา                 
ต่อยอดพร้อมกับพัฒนาขึ้นโดย Beccaria ใน Traité des délits et des peines, Ch.III ซึ่งกล่าวว่า “กฎหมายเท่านั้น
ที่จะกำาหนดโทษที่สอดคล้องกับการกระทำาความผิด อำานาจนี้เป็นของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นที่รวมกันของสังคมโดย 
สัญญาประชาคม” 
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คำาประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1789 (Déclaration des Droits de                   

l’Homme et du Citoyen de 1789) ข้อ 84 และปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

หลายฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration              

of Human Rights) ข้อ 11 (2)5 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ                             

ทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights)                                    

ข้อ 15 (1)6 อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ค.ศ. 1950 (European Convention on Human 

Rights) ข้อ 7 (1)7 ซึ่งหลักการดังกล่าวที่ปรากฏในสนธิสัญญาทั้งสามดูเหมือนแทบจะ                         

คัดลอกถ้อยคำากันมา เว้นแต่ในส่วนของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ                       

สิทธิทางการเมืองได้เพิ่มเติมหลักท่ีว่ากฎหมายอาญาสามารถย้อนหลังเป็นคุณกับผู้กระทำา                

ความผิดไว้ด้วย ในส่วนกฎหมายภายในของประเทศไทย หลักการนี้ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายอาญาของไทยในมาตรา 2 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 มาตรา 29 

 4 คำาประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1789 ข้อ 8 บัญญัติว่า “กฎหมายต้องกำาหนดโทษที่
จำาเป็นอย่างชัดแจ้งและเคร่งครัด และไม่มีใครจะถูกลงโทษเว้นแต่อาศัยอำานาจของกฎหมายที่ใช้บังคับโดยชอบก่อน
การกระทำาความผิด” (La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, 
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée.) 
 5 Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 11 (2) “No one shall be held guilty 
of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, 
under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty 
be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed”.
 6 International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Article 15 (1) “No one shall 
be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute 
a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed.                    
Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the 
criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is 
made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby”. 
 7 European Convention on Human Rights 1950, Article 7 (1) “No one shall be held guilty 
of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal                 
offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall                                 
a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence 
was committed”. 
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อย่างไรก็ดี หลักกฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังมีข้อยกเว้นสองประการ คือ               
ประการที่หนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายที่บัญญัติภายหลังเป็นคุณกับผู้กระทำามากกว่าให้ใช้กฎหมาย
ในส่วนที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใด ซึ่งกลายเป็นอีกหลักหนึ่งที่เรียกว่า “หลักกฎหมายอาญาย้อน
หลังเป็นคุณ” (principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce)8 ตรงกับที่ได้
บัญญัติรับรองไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรค 2 และมาตรา 3 และ ประการท่ีสอง 
หลักการนี้ใช้เฉพาะกฎหมายที่กำาหนดความผิดและโทษ ดังนั้น กฎหมายว่าด้วยเขตอำานาจศาล 
และกฎหมายวิธีพิจารณาความ จึงไม่อยู่ ในบังคับของหลักการดังกล่าว9 แต่จะเป็น                                      
อีกหลักการหนึ่งที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ที่เรียกว่า หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมาย                    
วิธีพิจารณาความอาญา บทความนี้จะกล่าวถึงหลักการบังคับใช้ทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ข้อยกเว้นของหลักการดังกล่าว และกรณีศึกษาในประเทศไทย 4 เรื่อง คือ กรณี
กฎหมายใหม่กำาหนดอายุความฟ้องคดีกับอายุความบังคับโทษ กรณีกฎหมายใหม่กำาหนดให้
จำาเลยต้องแสดงตัวขณะอุทธรณ์หรือฎีกา กรณีกฎหมายใหม่กำาหนดให้จำาเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ 
และกรณีกฎหมายใหม่กำาหนดให้มีการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจำาเลย

1. หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้บังคับในทันทีในเวลาที่กฎหมายมีผล เนื่องจาก

เหตผุลสองประการคอื ประการทีห่นึง่ หากพจิารณาจากนยิาม กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา
เปน็กฎหมายทีว่า่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารค้นหาความจริงอนัเกีย่วกบัการกระทำาความผิดและ
การนำาตวัผูก้ระทำาความผดิตอ่กฎหมายอาญามาดำาเนนิการพจิารณาและลงโทษตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย10 เขตอำานาจของศาลและวิธีดำาเนินการพิจารณา จึงเป็นกฎหมายเชิงรูปแบบ              
(lois de forme) ท่ีใช้บังคับได้ทันที แม้การกระทำาที่ถูกพิจารณานั้นจะเกิดขึ้นก่อนกฎหมาย                 
มผีลใชบ้งัคบั11 ประการทีส่อง กฎหมายวธิพีจิารณาไมไ่ด้เปล่ียนแปลงลักษณะของฐานความผิด
อาญา ความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำา และการกำาหนดโทษ12 จึงไม่ใช่กฎหมายที่กระทบ
เนื้อหาสาระของความรับผิดทางอาญาของบุคคล 

 8 Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droit Pénal Général, op.cit., n°333-343.
 9 Bernard bouloc, Droit Pénal Général, op.cit., n°160. 
 10 ดู ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพฯ :                
วิญญูชน, 2552), หน้า 15. 
 11 Bernard bouloc, Droit Pénal Général, op.cit., n°160. 
 12 Ibid.

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ประมวลกฎหมายอาญาฝรัง่เศส มาตรา 112-213 ได้บญัญติัหลักการใชบ้งัคบัทันทีของ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้มีสาระสำาคัญดังนี้

 1.1 กฎหมายเกี่ยวกับเขตอำานาจศาลและการจัดองค์กรศาลให้ใช้บังคับ
ทันทีกบัการกระทำาทีเ่กดิขึน้กอ่นกฎหมายมผีลใชบ้งัคบั เวน้แตศ่าลชัน้ตน้ไดว้นิจิฉยั
เสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟ้อง

การกำาหนดให้ศาลใดมีเขตอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเป็นเร่ืองกฎหมาย                
วิธีพิจารณา การกำาหนดจัดตั้งศาลหรือกำาหนดเขตอำานาจศาลใหม่จึงเป็นเร่ืองที่ใช้บังคับทันที  
คดีเก่าจะถูกโอนมาที่ศาลที่มีเขตอำานาจใหม่ แม้การกระทำาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิด                         
จะเกิดขึ้นก่อนกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่กรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด  
ในความผิดที่ฟ้องแล้ว คดีเป็นอันยุติ ไม่มีคดีที่ต้องถูกโอนมายังศาลที่มีเขตอำานาจใหม่อีก                   
อย่างไรก็ดี ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถออกกฎหมายพิเศษยกเว้นหลักการดังกล่าวก็ได้14

ตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่ากฎหมายจัดต้ังศาลใช้บังคับได้ทันทีกับการกระทำาความผิด
ที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายนั้นประกาศใช้ เช่น ศาลฎีกาฝรั่งเศสเคยวินิจฉัยว่า เมื่อมีกฎหมายจัดตั้ง
เขตอำานาจศาลเด็ก (tribunaux pour enfants) ให้ศาลเปิดรับดำาเนินคดีได้ทันที15 เช่นเดียวกับ 
กฎหมายใหม่กำาหนดอำานาจของศาลไต่สวนให้มีอำานาจสั่งให้ผู้เสียหาย (partie civile) จ่ายค่า
ปรับทางแพ่ง (amende civile) ในกรณีท่ีผู้เสียหายฟ้องคดีแพ่งเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาท่ีศาลอาญา 
โดยมิชอบ กฎหมายดังกล่าวก็ใช้บังคับทันทีกับคำาฟ้องที่ฟ้องก่อนกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ16 

 13 Code Pénal, Article 112-2, แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2004 
               « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant 
leur entrée en vigueur :
  1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond 
n'a pas été rendu en première instance ;
  2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
  3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces 
lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la déci-
sion de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits 
commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
  4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription 
de l'action publique et à la prescription des peines ».
 14 Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droit Pénal Général, op.cit., n°368.
 15 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim. 20 juin 1946, JCP, 1947, II, 3391 ; note Hébraud, 
cité par Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droit Pénal Général, op.cit., n°367. 
 16 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim. 8 oct.2002, Bull. Crim., n°180, cité par Frédéric 
Desportes et Francis Le Gunehec, Droit Pénal Général, op.cit., n°367. 
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อย่างไรก็ดี หากคดีใดศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว ก็ไม่มีกรณีที่จะให้            
ศาลที่มีเขตอำานาจใหม่ต้องพิจารณาอีก ตัวอย่างเช่น กฎหมายฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน                        
ค.ศ. 2000 กำาหนดให้ศาลอาญาท่ีมีอำานาจพิจารณาคดีโทษระดับกลาง (tribunal                           
correctionnel)  มอีำานาจพจิารณาพพิากษาคดีความผิดฐานปฏเิสธไมใ่หก้ารเปน็พยาน (refus 
de témoigner) เพื่อรักษาหลักความเที่ยงธรรม (impartiality) ไว้17 โดยแต่เดิมกฎหมายเก่า
กำาหนดใหเ้ปน็อำานาจการพพิากษาลงโทษของศาลไต่สวน (juge d’instruction) ทีก่ำาลังไต่สวน
คดีนั้น ๆ ได้เลย18 ดังนั้น เมื่อศาลไต่สวนได้พิพากษาลงโทษพยานคนหนึ่งไปแล้วก่อนที่             
กฎหมายฉบบัวนัที ่15 มถินุายน ค.ศ. 2000 ใชบ้งัคบั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ ์
(chambre d’intruction) ศาลอุทธรณ์ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องโอนคดีที่พิพากษาเสร็จเด็ดขาด           
ไปแล้วตามกฎหมายเก่าโดยศาลไต่สวน (juge d’instruction) ไปให้ศาลอาญาที่มีอำานาจ
พิจารณาคดีโทษระดับกลาง (tribunal correctionnel)  พิจารณาอีก19

เมือ่เปิดทำาการศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 โดยหลักแล้ว บรรดาคดีที่ยังไม่มีคำาพิพากษา
ของศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟ้อง ไม่ว่าคดีนั้นยังไม่เริ่มสอบสวน                           
อยู่ในระหว่างการสอบสวน อยู่ในระหว่างการสั่งคดี หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ตาม                
ก็จะต้องถูกโอนมาท่ีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทันที อย่างไรก็ตามบทเฉพาะกาล
ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559                  
กลับให้โอนเฉพาะคดีจากแผนกฯ ไม่ได้ให้คดีในศาลชั้นต้นทั่วไปโอนมาด้วย20

 17 ลักษณะหน่ึงของหลักความเที่ยงธรรม (impartiality) คือ ผู้ฟ้องคดีและผู้ตัดสินคดีต้องเป็นคนละ             
คนกัน 
 18 กฎหมายเก่าไม่สอดคล้องกับหลักความเที่ยงธรรม กล่าวคือ ให้ศาลไต่สวนสามารถพิพากษาลงโทษ
พยานคนใดทีป่ฏเิสธไมเ่บกิความไดด้ว้ยตวัเอง ซึง่เทา่กบัศาลไตส่วนเปน็ผูฟ้อ้งและเปน็ผูต้ดัสนิพยานทีไ่มเ่บกิความเอง 
 19 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass. Crim. 14 nov.2001, Bull. Crim., n°236, cité par Frédéric 
Desportes et Francis Le Gunehec, Droit Pénal Général, op.cit., n°368.
 20 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 19 “เมื่อมีการเปิด
ทำาการศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง ใหศ้าลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบกลางมอีำานาจพจิารณา
พพิากษาคดขีองแผนกคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีร่ฐัในศาลอาญาทีค่า้งพจิารณาอยูต่อ่ไป และใหถ้อืวา่
บรรดากระบวนพิจารณาที่แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาได้ดำาเนินการไว้ก่อน              
วันเปิดทำาการเป็นกระบวนพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนั้นด้วย 
  บรรดาคดีที่อยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งค้าง
พิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นใดในวันเปิดทำาการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้ศาลชั้นต้นนั้นยัง           
คงมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ต่อไปจนเสร็จ”

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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 1.2 กฎหมายท่ีกำาหนดรูปแบบของการฟ้องคดีและรูปแบบของวิธีพิจารณา 

คดีให้ใช้บังคับทันทีกับการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ
ศาลฎีกาฝรั่งเศสเคยวินิจฉัยว่า ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1897 ได้มีการออก              

กฎหมายใหม่แก้ไขวิธีการไต่สวนมูลฟ้อง กฎหมายใหม่นี้ใช้บังคับทันทีกับคดีทั้งปวงที่ยังไม่มี               

คำาพิพากษาถึงที่สุด แม้คดีนั้นจะได้เริ่มฟ้องคดีและเริ่มไต่สวนมูลฟ้องไปบ้างแล้วก็ตาม21                     

หลักดังกล่าวยังคงเป็นบรรทัดฐาน ในกรณีที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับในวันที่ 17 กรกฎาคม 1970 

และวันที่ 30 ธันวาคม 1996 ที่แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการขังระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา                  

(détention provisoire) กฎหมายดังกล่าวก็ใช้บังคับทันที แม้ว่าวันที่กฎหมายใหม่มีผลใช้            

บังคับ คดีนั้นจะอยู่ในช่วงใดก็ตาม22 เช่นเดียวกัน กฎหมายใหม่ได้กำาหนดให้ศาลที่จะพิพากษา

จำาคุกจำาเลยโดยไม่รอการลงโทษต้องให้เหตุผลของการไม่รอการลงโทษจำาเลย กฎหมายใหม่           

ดังกล่าวถือว่าเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้บังคับทันทีในวันที่กฎหมายบังคับใช้             

แม้การกระทำาท่ีถูกกล่าวหา การฟ้องคดี รวมทั้งการพิจารณาจะได้เกิดขึ้นก่อนกฎหมายใหม่            

ใช้บังคับก็ตาม23

อยา่งไรกด็ ีกฎหมายเกีย่วกบัวธิพีจิารณาคดีทจุริตและคดีคา้มนษุยข์องไทยกลับไมใ่ช้

หลักการดังกล่าว กล่าวคือ แนวคิดของฝ่ายนิติบัญญัติของไทยให้ดูวันฟ้องคดีเป็นสำาคัญ                

กล่าวคือ ในวันที่กฎหมายวิธีพิจารณาความใหม่มีผลบังคับใช้ หากเริ่มฟ้องคดีใดไว้แล้ว ก็ให้ใช้

กฎหมายวิธีพิจารณาเก่าต่อไป แต่หากยังไม่เริ่มฟ้องคดี ก็ให้ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีใหม่24

 21 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim. 8 déc. 1899, S. 1902.1.101 cité par Bernard Bouloc, 
Droit Pénal Général, op.cit., n° 161. 
 22 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim. 10 juin 1971D.1972.21 note Pradel ; Cass.crim.                  
19 aout 1997, Bull n 284, cité par Bernard Bouloc, Droit Pénal Général, op.cit., n° 161. 
 23 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim. 3 oct. 1994 ; Bull. Crim. n°312 obs. Bouloc, cité  
par Bernard Bouloc, Droit Pénal Général, op.cit. n° 161. 
 24 ดูหัวข้อ 3.2 และ 3.4
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 1.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับโทษ ให้ใช้บังคับทันทีกับการกระทำา 

ท่ีเกดิขึน้กอ่นกฎหมายมผีลใชบ้งัคบั อยา่งไรกด็ ีหากกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการบงัคบั

โทษมีผลให้โทษตามกฎหมายใหม่รุนแรงกว่าโทษที่กำาหนดโดยคำาพิพากษา 

กฎหมายใหมจ่ะบงัคบัใชไ้ดเ้ฉพาะการกระทำาทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีก่ฎหมายใหมม่ผีล

ใช้บังคับแล้วเท่านั้น 
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัโทษในประเทศฝรัง่เศสจะบญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ในบรรพ 5 ว่าด้วยเรื่องการบังคับโทษ (Livre V : Des procédures 
d’exécution) ตั้งแต่มาตรา 707 ถึง มาตรา 803-7 ในขณะที่ประเทศไทยจะกำาหนดเรื่องการ
บังคับโทษจำาคุกไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ตัวอย่างเช่น หากมีกฎหมายใหม่
กำาหนดรูปแบบวิธีการกับผู้ต้องขังแบบใหม่ ก็ใช้บังคับกฎหมายใหม่ทันทีโดยไม่มีประเด็นเรื่อง
กฎหมายย้อนหลังไปใช้กับการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนหรือไม่ 

 1.4 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอายุความฟ้องคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับอายคุวามบงัคบัโทษ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัทนัทกีบัการกระทำาทีเ่กดิขึน้กอ่นกฎหมาย

มีผลใช้บังคับ เว้นแต่กรณีที่อายุความถึงกำาหนดแล้ว
อายุความในกฎหมายอาญามีอยู่สองประเภท คือ อายุความฟ้องคดี (prescription 

de l’action publique)25 และอายุความบังคับโทษ (prescription de la peine)26                        
ในกฎหมายฝรั่งเศสปัจจุบัน อายุความฟ้องคดีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา27 ส่วนเรื่องอายุความบังคับโทษกลับปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา28 ในขณะที่
ประเทศไทยอายุความทั้งสองเรื่องต่างบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาทั้งสิ้น 

พัฒนาการในเรื่องสถานะของกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1907 
ศาลฎีกาฝรั่งเศสเห็นว่า อายุความฟ้องคดีเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่สามารถปรับใช้กับ                 
การกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายบังคับใช้ได้เฉพาะกรณีที่เป็นคุณกับผู้กระทำาความผิด เช่น             
การลดอายุความฟ้องคดีลง29

 25 เทียบได้กับประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 95 
 26 เทียบได้กับประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 98
 27 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 7 ถึง มาตรา 9 
 28 ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสมาตรา 133-2 ถึง มาตรา 133-6
 29 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass. Crim. 21 déc 1907, S.1909.I.413, cité par Bernard Bouloc, 
Droit Pénal Général, op.cit., n°163. 

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1930 ศาลฎีกาฝรั่งเศสเปลี่ยนแนวคิด โดยถือว่า อายุความฟ้องคดีเป็น

กฎหมายวิธีสบัญญัติ ดังน้ัน กฎหมายใหม่เรื่องอายุความฟ้องคดีไม่ว่ากฎหมายใหม่นั้น                 

จะย่นหรือขยายอายุความจึงบังคับใช้ทันทีกับการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายใหม่ใช้บังคับ30            

แต่หากเป็นอายุความบังคับโทษ ศาลฎีกาฝร่ังเศสยังคงเห็นว่าเป็นเร่ืองกฎหมายสารบัญญัติ            

หากกฎหมายใหม่ได้ขยายอายุความบังคับโทษเป็นผลร้ายกับผู้กระทำาความผิด จะต้องใช้อายุ

ความในขณะที่ได้มีการกระทำาความผิด เพราะกฎหมายใหม่นั้นย่อมเป็นกฎหมายที่มีผลร้ายกับ

จำาเลย31

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 1964 รัฐสภาได้ออกกฎหมายที่กำาหนดให้อาชญากรรม           

ตอ่มวลมนษุยชาต ิ(crimes contre l’humanité) ไมม่อีายคุวาม โดยใหเ้หตุผลวา่อาชญากรรม

ประเภทน้ีเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีอายุความโดยตัวของมันเอง เพราะเป็นหนึ่งในอาชญากรรม

ร้ายแรงสูงสุดระหว่างประเทศ (most serious crimes)32 คดีได้ขึ้นสู่ศาลฎีกาฝรั่งเศสในปี                   

ค.ศ. 1984 ศาลฎีกาฝรั่งเศสพิพากษาว่า อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติไม่มีอายุความจากการ

อนุมานจากหลักท่ัวไปของกฎหมายท่ียอมรับในประชาคมนานาชาติ (Principes généraux           

du droit reconnus par l’ensemble des nations) และจากธรรมนูญจัดตั้งศาลทหาร      

ระหว่างประเทศที่นูเรมเบิร์กที่มาจากข้อตกลงกรุงลอนดอนวันที่ 8 สิงหาคม 1945                                  

ดังนั้นกฎหมายฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 1964 เป็นกฎหมายที่ยืนยันหลักการดังกล่าวที่ได้รับการ

ยอมรับในกฎหมายภายในประเทศฝรั่งเศสแล้วโดยผลของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ                         

ที่ประเทศฝรั่งเศสเข้าผูกพัน33 ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำาพิพากษาดังกล่าวก็ยังไม่ถึงขนาดยืนยัน                   

อย่างหนักแน่นว่ากฎหมายในปี ค.ศ. 1964 ที่กำาหนดให้อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ                

ไม่มีอายุความนั้นย้อนหลังไปใช้กับการกระทำาท่ีเกิดข้ึนก่อนปี ค.ศ. 1964 ได้หรือไม่ เพียงแต่          

คำาพิพากษาดังกล่าวยืนยันหลักที่ว่าคดีอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติไม่มีอายุความมาตั้งแต่       

 30 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass. Crim. 16 mai 1931., Gaz. Pal., 1931.2.178. ; Cass. Crim. 
25 oct. 1967, Bull. crim.n°268 ; Cass.Crim. 4 oct.1982, Bull. Crim. n°204, cité par Bernard Bouloc, 
Droit Pénal Général, op.cit., n°163. 
 31 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim 26 dec 1956, D. 1957.126, cité par Barnard Bouloc, 
Droit Pénal Général, op.cit., n°163. 
 32 ดู ปกป้อง ศรีสนิท, คำาอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ, (กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2556),    
ย่อหน้าที่ 118-164. 
 33 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim.26 jan.1984, aff. Barbie, Bull.Crim., n° 34, cité par 
Barnard Bouloc, Droit Pénal Général, op.cit., n°163.
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ปี ค.ศ. 1945 แล้ว โดยผลของกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสเข้าไปผูกพัน                         

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องกฎหมายปี ค.ศ. 1964 ย้อนหลังเป็นผลร้าย หากแต่เป็นเรื่องของกฎหมายปี 

ค.ศ. 1964 ยืนยันความไม่มีอายุความในความผิดดังกล่าวที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 นั่นเอง ซึ่ง

การให้เหตุผลดังกล่าวคล้ายกับการให้เหตุผลของศาลทหารระหว่างประเทศท่ีนูเริมเบิร์กและ         

ที่โตเกียวเพื่อตอบข้อต่อสู้ของจำาเลยที่ยกข้อต่อสู้เรื่องกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังมาลงโทษ            

จำาเลยที่ศาลนูเริมเบิร์กและที่โตเกียว34

ในปจัจบุนับทบญัญตัใินประมวลกฎหมายอาญาฝรัง่เศส ถอืวา่ ไมว่า่จะเปน็อายคุวาม
ฟ้องคดีหรืออายุความบังคับโทษ ล้วนแต่มีผลใช้บังคับได้ทันทีตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาฝรั่งเศสมาตรา 112-2, 4° ฉบับแก้ไข ปี ค.ศ. 2004 แต่อย่างไรก็ดี                                   
หากวันบังคับใช้กฎหมายใหม่ อายุความได้ขาดไปแล้ว ถือว่าผู้กระทำาได้รับสิทธิท่ีได้รับไปแล้ว 
(droit acquis)35 กฎหมายใหม่จึงไม่มีผลใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน
กฎหมายฝรัง่เศสมองวา่อายคุวามฟอ้งคดแีละอายคุวามบงัคบัโทษลว้นเปน็กฎหมายวธิสีบญัญติั
ทั้งสิ้นซึ่งใช้หลักการบังคับใช้ทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้เลยนั่นเอง

2. ข้อยกเวน้ของหลกัการใชบ้งัคบัทนัทขีองกฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญา

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปรากฏข้อยกเว้น                            
อยู่ 2 ประการ คือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้บังคับทันที แต่ไม่กระทบสิทธิที่จำาเลย               
ได้รับมาแล้ว และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้บังคับทันทีแต่ไม่กระทบการกระทำา                   
ที่สมบูรณ์ไปแล้วตามกฎหมายเดิม

 2.1 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้บังคับทันทีแต่ไม่กระทบสิทธิที่

จำาเลยได้รับมาแล้ว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสมาตรา 112-3 บัญญัติว่า                  

สิทธิการอุทธรณ์และกรณีที่สามารถอุทธรณ์ได้ รวมทั้ง ระยะเวลาอุทธรณ์ และคุณสมบัติ               

ผู้อุทธรณ์ให้ใช้บังคับกับคำาพิพากษาท่ีเกิดข้ึนภายหลังกฎหมายใช้บังคับ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบ 

 34 ดูรายละเอียดของเหตุผลดังกล่าวจาก ปกป้อง ศรีสนิท, คำาอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ, 
op.cit., ย่อหน้าที่ 295. 
 35 ดูหัวข้อ 2.1

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ของการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกำาหนดรูปแบบในวันย่ืนอุทธรณ์36 หลักกฎหมายดังกล่าว          

แสดงให้เห็นได้ว่า ในวันที่ศาลมีคำาพิพากษาคดีอาญา คู่ความย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ และสิทธิของ    

คู่ความรวมทั้งจำาเลยก็เป็นไปตามกฎหมายในวันที่ศาลมีคำาพิพากษา หากต่อมามีกฎหมายใหม่

แกไ้ขสทิธอิทุธรณ์ของคูค่วาม แมจ้ะถูกมองวา่เปน็กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา แต่กฎหมาย

ใหม่น้ันก็ไม่มผีลไปกระทบถงึสทิธติามคำาพพิากษาทีคู่ค่วามมอียูใ่นวนัพพิากษา ซึง่ถอืวา่สทิธนิัน้

เป็นสิทธิที่คู่ความได้รับมาแล้ว (un droit acquis) กฎหมายใหม่จะมีผลอย่างเดียวคือรูปแบบ 

(forme) ของการอุทธรณ์ ให้มีผลใช้บังคับได้ทันที 
ตวัอยา่งเชน่ หากกฎหมายในวนัทีศ่าลมคีำาพพิากษากำาหนดใหจ้ำาเลยสามารถอทุธรณ์

ไดภ้ายใน 30 วนันบัแตศ่าลพพิากษา ในระหวา่งทีจ่ำาเลยยงัไมอ่ทุธรณ ์ถา้มกีฎหมายใหมก่ำาหนด
ให้จำาเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันนับแต่ศาลพิพากษา หลังจากนั้น จำาเลยมายื่นอุทธรณ์
ในวันที่ 20 นับแต่มีคำาพิพากษา กรณีดังกล่าว กฎหมายใหม่จะใช้กับจำาเลยเฉพาะเรื่องรูปแบบ
เช่นแบบฟอรม์ในการยืน่อทุธรณเ์ทา่นัน้ สว่นสทิธขิองจำาเลยในการอทุธรณไ์ดภ้ายใน 30 วนัเปน็
สิทธิที่จำาเลยได้รับมาแล้ว (un droit acquis) ตั้งแต่วันมีคำาพิพากษา กฎหมายใหม่จึงไม่มีผลก
ระทบกับสิทธิที่ได้รับไปแล้วของจำาเลย จำาเลยจึงมีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 30 วันตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัในวนัมคีำาพพิากษา37 อยา่งไรกด็ ีหากวนัทีก่ฎหมายใหมม่ผีลใชบ้งัคบั กำาหนดเวลาอทุธรณ ์
30 วันตามกฎหมายที่ใช้ในวันมีคำาพิพากษาได้ล่วงเลยไปแล้ว แม้กฎหมายใหม่จะขยายสิทธิให้
อุทธรณ์ได้ยาวนานกว่านั้น จำาเลยก็ไม่กลับมามีสิทธิอุทธรณ์ได้ เพราะสิทธิของจำาเลยขาด            
ไปแล้ว38

 36 Code Pénal, Article 112-3, 
« Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans 
lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont           
applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur.             
Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés ». 
 37 เทียบคำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim. 24 oct. 1988, Bull.Crim., n°361 ; 27 juin 1989, 
Bull.Crim., n°278, cité par Barnard Bouloc, Droit Pénal Général, op.cit., n°162.  
 38 เทียบคำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim. 9 juin 1976, Bull. Crim. n°202, cité par Barnard 
Bouloc, Droit Pénal Général, op.cit., n°162. 
 39 Code Pénal, Article 112-4, « L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet 
sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
  Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour                 
un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction                 
pénale ». 
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ในเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรณีที่
กฎหมายใหม่กำาหนดให้การอุทธรณ์ของจำาเลยต้องปรากฏตัว หรือในกรณีที่กฎหมายใหม่           
กำาหนดให้สิทธิอุทธรณ์แก่จำาเลยแต่ในขณะที่กฎหมายเก่าไม่ได้ให้สิทธิอุทธรณ์ ซึ่งจะได้กล่าว         
ต่อไปในหัวข้อที่ 3 

 2.2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้บังคับทันทีแต่ไม่กระทบ                 

การกระทำาที่สมบูรณ์ไปแล้วตามกฎหมายเดิม
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสมาตรา 112-4 วรรคแรก39 บัญญัติว่า “การมีผลใช้

บังคับทันทีของกฎหมายไม่กระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของการกระทำาใด ๆ ที่ชอบด้วย

กฎหมาย” ดังนั้นการใดท่ีได้กระทำาการโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้นอย่างสมบูรณ์                            

ถูกต้องแล้ว แม้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำาหนดภายหลังว่าการกระทำาดังกล่าวมิชอบ 

การที่สมบูรณ์ไปแล้วก็ใช้ได้ การบังคับใช้กฎหมายใหม่ไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของสิ่งที่ได้ทำา

โดยชอบมาแล้ว 

ตัวอย่างเช่น การชี้มูลภาคบังคับในคดีฆาตกรรมโดยศาลชั้นอุทธรณ์ตามกฎหมาย         

เดิมมีผลสมบูรณ์ แม้กฎหมายใหม่ในปี ค.ศ. 2000 จะกำาหนดให้ศาลอุทธรณ์ไม่จำาเป็นต้อง             

ชีม้ลูในคดดีงักลา่วอกีตอ่ไป การชีม้ลูโดยศาลชัน้อทุธรณท์ีก่ระทำาไปโดยชอบแล้วกม็ผีลสมบรูณ ์

ไม่เสียไปแต่อย่างใด40 หลักดังกล่าวก็สอดคล้องกับคำาพิพากษาศาลฎีกาท่ี 931/2548              

(ประชุมใหญ่)41 ท่ีพิพากษาว่า “แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 84 วรรคท้าย 

ที่แก้ไขในปี พ.ศ. 2547 ไม่ให้รับฟังคำารับสารภาพในชั้นจับกุม แต่คำารับสารภาพในชั้น                      

จับกุมที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายใหม่ใช้บังคับก็รับฟังได้ ด้วยเหตุผลคือ เพราะเป็นพยานหลักฐาน   

ที่เจ้าพนักงานผู้จับได้จัดทำาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่กฎหมายที่แก้ไขใหม่มีผล                                

ใช้บงัคับ กฎหมายใหมไ่มไ่ดบ้ญัญตัใิหย้อ้นหลงั จงึตอ้งใชก้ฎหมายเกา่ ถา้ไมร่บัฟงัคำารบัสารภาพ

ดังกล่าวจะเป็นผลร้ายกับจำาเลย เพราะคำารับสารภาพหมดไป ก็ไม่มีเหตุบรรเทาโทษจำาเลย            

และถ้าไม่รับฟังคำารับสารภาพดังกล่าวก็อาจจะเป็นผลร้ายกับโจทก์ เพราะโจทก์คิดว่าพยาน              

 40 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส Cass.Crim. 9 mai 2001, https://www.legifrance.gouv.fr, สืบค้น
เมื่อ 4 ต.ค. 2560 
 41 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 931/2548 (ประชุมใหญ่), http://deka.supremecourt.or.th, สืบค้นเมื่อ          
4 ต.ค. 2560 

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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หลักฐานมีครบถ้วนแล้วในขณะฟ้อง” ซึ่งคำาตอบของคำาพิพากษาฎีกาดังกล่าวสอดคล้องกับ               

ข้อยกเว้นของการบังคับใช้ทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ คำารับสารภาพท่ีเคย

รับฟังได้ตามกฎหมายเก่าถือเป็นการกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมายไปแล้ว ยังคงมีผลสมบูรณ์              

ตลอดเวลา กฎหมายใหม่ที่แก้ไขภายหลังจึงไม่อาจไปกระทบกระเทือนความสมบูรณ์ของคำารับ

สารภาพดังกล่าวที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้นได้ 

3. กรณีศึกษาของประเทศไทย 

ปญัหาการตคีวามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามกัถกูหยบิยกขึน้มาเมือ่มกีารแกไ้ข

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครั้งใหม่ ขอยกประเด็นปัญหาเพื่อเป็นกรณีศึกษาจาก           

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 4 เรื่อง คือ กรณีอายุความฟ้องคดีกับอายุความบังคับโทษ           

ที่มีกฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่า กรณีกฎหมายใหม่กำาหนดให้จำาเลยต้องแสดงตัว         

ขณะอุทธรณ์หรือฎีกา กรณีกฎหมายใหม่กำาหนดให้จำาเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ และกรณีกฎหมาย

ใหม่กำาหนดให้มีการพิจารณาคดีอาญาได้โดยไม่มีตัวจำาเลย 

 3.1 กรณกีฎหมายใหมก่ำาหนดอายคุวามฟอ้งคดหีรอือายคุวามบงัคบัโทษ 
อายุความฟ้องคดีและอายุความบังคับโทษถูกบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา                  

ในมาตรา 95 และมาตรา 98 ตามลำาดับ ทั้งที่การกำาหนดอายุความมีลักษณะเป็นกฎหมาย                

วิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกำาหนดความผิดและการกำาหนดโทษ 

หากกฎหมายใหม่กำาหนดอายุความฟ้องคดีหรืออายุความบังคับโทษให้แตกต่างจากกฎหมาย               

ที่ใช้ในขณะกระทำาความผิด ศาลจะต้องใช้กฎหมายใด 

3.1.1 กรณีอายุความฟ้องคดี 

ในกรณทีีก่ฎหมายกำาหนดอายคุวามฟอ้งคดใีนขณะทีจ่ำาเลยกระทำาความผดิไดก้ำาหนด

อายุความไว้แบบหนึ่ง ต่อมาในขณะที่คดียังไม่ขาดอายุความก็มีกฎหมายใหม่กำาหนดอายุความ

ฟ้องคดีให้ยาวข้ึน หากต่อมาโจทก์ฟ้องจำาเลยเป็นคดีอาญา ศาลจะถืออายุความตามกฎหมาย

เดิมในขณะที่จำาเลยกระทำาความผิดหรืออายุความตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ หากถืออายุความ

ตามกฎหมายท่ีใช้ขณะจำาเลยกระทำาความผิด คดีก็จะขาดอายุความ แต่หากถืออายุความตาม

กฎหมายที่แก้ไขภายหลัง การฟ้องคดีนั้นก็จะไม่ขาดอายุความ 
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ในเรื่องดังกล่าวมีคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 17905/255742 ที่ 9955/255843 และ               

ที่ 10166/255844 ได้พิพากษาไว้โดยใช้หลักที่ว่ากฎหมายอาญาจะย้อนหลังเป็นผลร้ายไม่ได้    

แนวศาลฎีกาไทยจึงถืออายุความตามกฎหมายที่จำาเลยใช้ในขณะกระทำาความผิด โดยเฉพาะ        

ในคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 10166/2558 ได้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียดโดย

พิพากษาว่า “มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า คดีขาดอายุความหรือไม่ โจทก์ฟ้องและฎีกาว่า              

เมื่อระหว่างวันท่ี 12 กรกฎาคม 2539 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2539 จำาเลยกับจำาเลยทั้งห้า                        

ในคดีอาญาหมายเลขดำาท่ี 4552/ 2553 ของศาลชั้นต้น และพวกอีกหลายคนซ่ึงไม่ได้ฟ้อง

เนื่องจากคดีขาดอายุความและบางคนถึงแก่ความตาย ร่วมกันกระทำาความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 157 วันที่  13 มกราคม 2543 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี                         

มอบอำานาจให้ร้องทุกข์ดำาเนินคดีแก่จำาเลยกับพวก วันที่ 1 กันยายน 2543 พนักงานสอบสวน            

ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)            

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ศาลชั้นต้นออกหมายจับจำาเลย วันท่ี 16 กรกฎาคม 2555                          

เจ้าพนักงานจับจำาเลยได้ โจทก์ฟ้องวันที่ 16 สิงหาคม 2555 แต่ก่อนครบอายุความ 15 ปี            

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ                 

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพิ่มมาตรา 74/1 มีผลใช้บังคับวันที่ 19 เมษายน 

2554 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดำาเนินคดี มิให้นับระยะเวลาที่                  

ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ” โจทก์อ้างว่า เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ         

การนับอายุความในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี ไม่เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่จำาเลย        

และไม่ใช่การขยายอายุความ แต่เป็นมาตรการไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาประโยชน์จาก            

อายุความ การตีความโดยเลือกไม่ใช้กฎหมายในส่วนที่อ้างว่าเป็นโทษ เท่ากับเป็นการสนับสนุน

ผู้กระทำาความผิดที่หลบหนีอันเป็นช่องว่างให้ไม่ต้องรับโทษ คดีจึงไม่ขาดอายุความ เห็นว่า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 32 และรัฐธรรมนูญแห่ง               

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งใช้บังคับในวันฟ้องคดีนี้ มาตรา 39 วรรคหนึ่ง              

บัญญัติเช่นเดียวกันว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่            

ในเวลาที่กระทำานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะ      

 42 http://deka.supremecourt.or.th, สืบค้นเมื่อ 4 ต.ค. 2560
 43 http://deka.supremecourt.or.th, สืบค้นเมื่อ 4 ต.ค. 2560
 44 http://deka.supremecourt.or.th, สืบค้นเมื่อ 4 ต.ค. 2560

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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หนักกว่าโทษท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระทำาความผิดมิได้ “บทบัญญัติเร่ืองอายุความ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 แม้ไม่ใช่บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระทำา

ความผิด แต่ก็เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่บุคคลอาจต้องรับโทษอาญาซึ่งเกี่ยวพันกับ            

บทกำาหนดโทษ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 74/1 ที่มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่ง

ของอายุความ ย่อมทำาให้ระยะเวลาที่บุคคลอาจต้องรับโทษอาญาเพ่ิมข้ึนหรือหนักกว่าระยะ 

เวลาที่กำาหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 ซึ่งมิได้มีบทบัญญัติเช่นมาตรา 74/1 

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงต้องใช้บทบัญญัติเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 95 ซึง่เป็นกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระทำาความผดิ อนัเปน็สทิธใินกระบวนการยติุธรรม

ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ หาใช่เป็นการสนับสนุนผู้กระทำาความผิดให้ไม่ต้องรับโทษหรือ              

เป็นช่องว่างดังที่โจทก์ฎีกา เพราะทั้งอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีหน้าที่ตาม  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 97 รู้อยู่แล้วว่า ความผิดคดีนี้มีอายุความ 15 ปี และได้ฟ้องบุคคลผู้ร่วมกระทำาความผิด

กับจำาเลยเมื่อปี 2553 แต่เพิ่งขอออกหมายจับจำาเลยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554                            

ก่อนครบอายุความ 15 ปี เพียง 6 เดือนเศษ ทั้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร้องทุกข์ดำาเนินคดี

แก่จำาเลยกับพวกตั้งแต่วันท่ี 13 มกราคม 2543 และยังมีผู้ร่วมกระทำาความผิดอีกหลายคน             

ที่ไม่ได้ฟ้องเนื่องจากคดีขาดอายุความและบางคนถึงแก่ความตายการใช้บทบัญญัติตาม                            

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 74/1 บังคับแก่คดีนี้ จะเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม                          

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุ้มครองดังกล่าว คดีจึงขาดอายุความ”
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ข้อเท็จจริงจากคำาพิพากษาฎีกานี้ ในวันฟ้องคดี คือ วันท่ี 16 สิงหาคม 2555                   

หากศาลใช้กฎหมายขณะจำาเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด คดีจะขาดอายุความ 15 ปี               

แต่หากศาลใช้กฎหมายใหม่ (พ.ร.บ. ป.ป.ช. ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2554) คดีจะไม่ขาดอายุความ 

เพราะจะไม่นับเวลาที่จำาเลยหลบหนีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ คำาพิพากษาดังกล่าว                  

อ้างถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2  มาอธิบายว่ากฎหมายใหม่           

ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีกำาหนดอายุความใหม่ไม่อาจย้อนหลังเป็นผลร้ายกับผู้กระทำาความผิด              

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กฎหมายที่กำาหนดอายุความใหม่จะใช้กับการกระทำาความผิดต้ังแต่             

กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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หากเปรียบเทียบคำาพิพากษาฎีกาที่ 10166/2558 กับหลักการบังคับใช้ทันทีของ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ปรากฏในกฎหมายฝร่ังเศสแล้วจะพบว่า ประการท่ีหนึ่ง          

อายุความฟ้องคดีเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้จะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย

อาญา เพราะเปน็เรือ่งกระบวนการนำาตวัผูถ้กูกล่าวหามาพิสูจนค์วามจริงในศาล อกีท้ังอายคุวาม

ฟ้องคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกำาหนดความผิดและโทษ ประการท่ีสอง กฎหมายใหม่ในปี                       

พ.ศ. 2554 ที่กำาหนดว่าการหลบหนีไม่ให้นับเป็นอายุความใช้บังคับได้ทันทีกับจำาเลยตาม              

หลกัการบงัคบัใชทั้นทีของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ประการทีส่าม ในวนัทีก่ฎหมายใหม่

ในปี   พ.ศ. 2554  ใช้บังคับ อายุความฟ้องคดีกับจำาเลยในคดีนี้ก็ยังไม่ขาดอายุความ ดังนั้น 

ประการท่ีส่ี จำาเลยถูกฟ้องคดีในวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ อย่างไรก็ดี               

หากในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับ คดีใดได้ขาดอายุความ

ไปแล้ว กฎหมายฉบับดังกล่าวก็ไม่อาจไปปลุกคดีที่ขาดอายุความไปแล้วขึ้นมาดำาเนินคดีใหม่         

ได้เช่นเดียวกับที่มาตรา 112-2, 4° แห่งประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส45 บัญญัติไว้ และ             

ที่ The Supreme Court แห่งสหรัฐอเมริกาได้วางแนวไว้ในคดี Stogner v. California46

นอกจากนี้ การตีความแนวคำาพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European 

Court of Human Rights)  ในคดี Coëme and others v. Belgium, 200047 สอดคล้องกับ

หลักการใช้บังคับทันทีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศฝรั่งเศส แต่ดูเหมือน                 

จะไม่ตรงกับแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาไทย ข้อเท็จจริง คือ นาย Coëme ถูกกล่าวหาว่ากระทำา 

ความผิดฐานปลอมเอกสาร (forgery) ตามกฎหมายเบลเยี่ยมซึ่งมีอายุความฟ้องคดี 3 ปี                 

นับแต่วันกระทำาความผิด ต่อมาก่อน นาย Coëme ถูกฟ้องศาล รัฐสภาได้ออกกฎหมาย                  

ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 1993  ซึ่งแก้ไขอายุความฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวจากเดิม               

อายุความ 3 ปี เป็นอายุความ 5 ปี ต่อมานาย Coëme ถูกฟ้องดำาเนินคดี ปัญหาคือ หากถือ

ตามกฎหมายขณะที่นาย Coëme กระทำาความผิด คดีของนาย Coëme จะขาดอายุความ              

แต่หากถือตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ซึ่งกำาหนดอายุความ 5 ปี คดีของนาย Coëme ก็จะไม่ขาด

อายุความ ศาลฎีกาเบลเยี่ยม (Court of Cassation) พิพากษาว่าคดีไม่ขาดอายุความ                     

 45 ดูหัวข้อ 1.4 
 46 Stogner v. California 539 U.S. 607 (2003), https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/539/607/case.html, สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2560 
 47 European Court of Human Rights, Coëme and Others v. Belgium, 2000.
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นาย Coëme ไม่พอใจคำาพิพากษาศาลฎีกาจึงฟ้องรัฐบาลเบลเยี่ยมต่อศาลยุโรป ศาลยุโรป

พิพากษาว่าคดีของนาย Coëme ไม่ขาดอายุความ และการตีความของศาลฎีกาเบลเยี่ยมไม่ขัด

ตอ่หลกัการของขอ้ 7 เรือ่ง no punishment without law แหง่อนสุญัญาสทิธมินษุยชนยโุรป48 

ซึง่ก็คือหลกักฎหมายอาญาไมม่ผีลยอ้นหลงัเปน็ผลรา้ย โดยศาลสทิธมินษุยชนยโุรปใหเ้หตผุลวา่   

ประการท่ีหนึ่ง กฎหมายฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 1993 ที่ขยายอายุความฟ้องคดีไม่ได้              

ละเมิดสิทธิท่ีได้รับการรับรองในข้อ 7 เพราะเหตุว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่อาจถูกตีความว่า

เป็นการห้ามการขยายอายุความโดยการบังคับใช้ทันทีของกฎหมายดังกล่าว ในเมื่อความผิดท่ี

ถูกกล่าวหาไม่เคยขาดอายุความ49 ประการที่สอง ผู้ร้อง (นาย Coëme) ได้ตระหนักแล้วว่า      

การกระทำาท่ีตนทำาข้ึนอาจถูกฟ้องดำาเนินคดี โดยการกระทำาดังกล่าวได้มีกฎหมายบัญญัติ             

ความผิดและกำาหนดโทษไว้แล้วในเวลาที่ผู้ร้องลงมือกระทำา และศาลก็ไม่ได้ลงโทษผู้ร้องด้วย 

โทษที่หนักกว่าโทษท่ีกำาหนดในกฎหมายท่ีใช้ในขณะเวลากระทำาความผิด นอกจากนั้นผู้ร้อง                     

ก็ไม่ได้รับความเสียหายจากกฎหมายฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 1993  มากขึ้นไปกว่า                   

ความเสียหายที่ผู้ร้องต้องพบจากกฎหมายในเวลาที่ผู้ร้องกระทำาความผิด50

3.1.2 กรณีอายุความบังคับโทษ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 48 European Convention on Human Rights, Article 7 “No one shall be held guilty of any 
criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence 
under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty 
be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed”. 
 49 European Court of Human Rights, Coëme and Others v. Belgium, paragraph 149.                  
“…this does not entail an infringement of the rights guaranteed by Article 7, since that provision 
cannot be interpreted as prohibiting an extension of limitation periods through the immediate  
application of a procedural law where the relevant offences have never become subject to limitation”.
 50 European Court of Human Rights, Coëme and Others v. Belgium, paragraph 150. “The Court 
notes that the applicants, who could not have been unaware that the conduct they were accused 
of might make them liable to prosecution, were convicted of offences in respect of which prosecution 
never became subject to limitation. The acts concerned constituted criminal offences at the time 
when they were committed and the penalties imposed were not heavier than those applicable at 
the material time. Nor did the applicants suffer, on account of the Law of 24 December 1993, 
greater detriment than they would have faced at the time when the offences were committed…”. 

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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พ.ศ. 2542 มาตรา 74/151 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2558 กำาหนดว่าการที่ผู้กระทำา              

ความผิดหลบหนี ไม่ให้นับอายุความฟ้องคดี และอายุความบังคับโทษ ซึ่งตรงกับอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ข้อ 2952 ดังนั้นในวันที่ 10 กรกฎาคม  

2558 ซึ่งเป็นวันที่มาตรา 74/1  ใหม่มีผลใช้บังคับ หากคดีใดยังไม่ขาดอายุความฟ้องคดี              

หรืออายุความบังคับโทษ มาตรา 74/1  ท่ีแก้ไขใหม่ก็ใช้กับผู้ต้องหาหรือจำาเลยทุกคน แม้การ 

กระทำาท่ีถูกฟ้องจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ก็ตาม เพราะกรณีไม่ใช่เรื่อง            

กฎหมายอาญาย้อนหลัง หากแต่เป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ใช้บังคับทันที 

ผู้เขียนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นอายุความฟ้องคดีตามมาตรา 95 หรืออายุความบังคับโทษ

ตามมาตรา 98 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา ลว้นเปน็กฎหมายทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการกำาหนดความ

ผิดและการกำาหนดโทษ จึงไม่อยู่ในบังคับของหลักการของมาตรา 2 และมาตรา 3                       

แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ควรอยู่ในบังคับของหลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมาย              

วิธีพิจารณาความอาญา ด้วยเหตุผลคือ ประการที่หน่ึง ผู้กระทำาความผิดได้ทราบล่วงหน้าใน

ขณะกระทำาความผิดแล้วว่าการกระทำาของตนเป็นความผิดและต้องได้รับโทษเท่าใด กฎหมายใหม่ 

ที่แก้ไขอายุความฟ้องคดีและอายุความบังคับโทษ แม้จะทำาให้อายุความยาวขึ้น แต่ก็ไม่ได้                  

ไปกำาหนดความผิดใหม่ ไม่ได้ขยายความผิดเดิม หรือไม่ได้ทำาให้ผู้กระทำาได้รับโทษเพิ่มขึ้น 

ประการที่สอง กฎหมายใหม่ที่ขยายอายุความก็ไม่ได้ทำาให้สถานะของจำาเลยแย่ลงหรือเลวร้าย

ลงจากกฎหมายที่ใช้ขณะที่จำาเลยกระทำาความผิด จำาเลยก็ยังคงต้องรับผิดและรับโทษ              

เหมือนเดิม ประการที่สาม ข้ออ้างของจำาเลยที่ว่ากฎหมายใหม่กระทบสิทธิจำาเลยที่จะหนี               

คงต้องพิจารณาว่า กฎหมายที่กำาหนดอายุความไม่ได้กำาหนดให้สิทธิจำาเลยหนี แต่กำาหนด             

ระยะเวลาองค์กรในกระบวนการยุติธรรมต้องดำาเนินคดีภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น 

 51 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542                 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 74/1 บัญญัติว่า “ในการดำาเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำาเลยหลบ
หนไีปในระหวา่งถกูดำาเนนิคดหีรอืระหวา่งการพจิารณาของศาล มใิหน้บัระยะเวลาทีผู่ถ้กูกลา่วหาหรอืจำาเลยหลบหนี
รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำาเลย ถ้าจำาเลยหลบหนีไปในระหว่างต้อง
คำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นำาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98 มาใช้บังคับ”
 52 United Nations Convention Against Corruption, Article 29 “Each State Party shall,    
where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which 
to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and 
establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of 
limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice”.
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ประการที่สี่ ข้ออ้างของจำาเลยที่ว่า การที่รัฐไม่มีอำานาจดำาเนินคดีกับจำาเลยเมื่อขาดอายุความ  

ก็น่าจะถูกมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของจำาเลย แต่ข้ออ้างดังกล่าวก็สามารถตอบ

โดยแยกพิจารณาได้ว่า หากในวันท่ีกฎหมายกำาหนดอายุความใหม่ รัฐยังคงมีอำานาจดำาเนินคดีอยู่ 

กฎหมายใหม่ก็ต้องใช้บังคับได้ทันที เพราะในวันนั้นสิทธิของจำาเลยที่จะไม่ถูกดำาเนินคดียังไม่ได้

เกิดขึ้นในทางตรงกันข้าม หากในวันท่ีกฎหมายใหม่ใช้บังคับ คดีใดได้ขาดอายุความไปแล้ว                      

รฐัก็ไมอ่าจไปรือ้ฟืน้คดทีีข่าดอายคุวามไปแลว้กลบัมาดำาเนนิคดอีกีได ้เพราะคดทีีข่าดอายคุวาม

แล้วย่อมเป็นสิทธิที่จำาเลยได้รับไปแล้ว (un droit acquis) ที่กฎหมายใหม่ไม่อาจย้อนหลังไป

กระทบสิทธิดังกล่าวได้นั่นเอง 

 3.2 กรณีกฎหมายใหม่กำาหนดให้จำาเลยต้องแสดงตัวขณะอุทธรณ์หรือฎีกา 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 255953 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา               

ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 19854 โดยกำาหนดให้จำาเลยในคดีอาญาต้องแสดงตัวในขณะยื่น

อุทธรณ์หรือยื่นฎีกา มิเช่นนั้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่กรณี 

โดยผลแห่งมาตรา 555 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนดให้คดีที่ได้ยื่นอุทธรณ์ก่อนวันที่                 

12 ธันวาคม 2559  ไม่จำาต้องแสดงตัว แต่คดีที่ได้ยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559             

จำาเลยจำาต้องแสดงตัวขณะอุทธรณ์หรือฎีกา 

 53 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559  ที่
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 198 ใช้บังคับเมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 54 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 บัญญัติว่า“การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อ                              
ศาลชั้นต้นในกำาหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่านคำาพิพากษาหรือคำาสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง
  ให้เป็นหน้าที่ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์ว่าควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลอุทธรณ์หรือไม่ ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับให้จดเหตุผลไว้ในคำาสั่งของศาลนั้นโดยชัดเจน
  ในกรณีที่ตามคำาพิพากษาจำาเลยต้องรับโทษจำาคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจำาเลยไม่ได้                        
ถูกคุมขัง จำาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้น ให้ศาลมีคำาสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำาเลยก็ได้ 
ข้อบังคับนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
  ความในวรรคสามมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จำาเลยได้รับการรอการลงโทษจำาคุก หรือรับโทษจำาคุกตาม 
คำาพิพากษาครบถ้วนแล้ว”
 55 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559                
มาตรา 5 “บรรดาคดีที่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ผู้เขียนเห็นว่า หากเปรียบเทียบกับหลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาแล้วจะพบว่า จุดตัดของการใช้กฎหมายใหม่กับกฎหมายเก่าไม่น่าจะพิจารณาจาก

วันที่จำาเลยยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาดังที่แนวทางของฝ่ายนิติบัญญัติของไทยกำาหนด แต่ควร

พจิารณาวนัเกดิสทิธใินการอทุธรณห์รอืฎกีาของจำาเลยซึง่กค็อืวนัทีศ่าลมคีำาพพิากษาเปน็สำาคญั 

ดังน้ัน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายใหม่กำาหนดให้การอุทธรณ์ฎีกา                    

ต้องแสดงตัวจำาเลยนั้น หากศาลมีคำาพิพากษาก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2559 จำาเลยย่อม                      

มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาได้โดยไม่ต้องแสดงตัว เพราะแม้กฎหมายใหม่จะใช้บังคับทันทีในวันที่   

12 ธันวาคม 2559 แต่ก็ไม่ไปกระทบสิทธิที่จำาเลยได้รับมาแล้ว (un droit acquis) ก่อน               

กฎหมายใหม่ใช้บังคับ และแม้ว่าจำาเลยจะมายื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหลังวันที่ 12 ธันวาคม                 

2559 จำาเลยก็ยังคงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์โดยไม่ต้องแสดงตัวตามสิทธิเดิมท่ีเกิดข้ึนแล้ว ในทำานอง

กลับกัน หากศาลพิพากษาตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 หรือพิพากษาในวันอื่นหลังจากนั้น 

สทิธอิทุธรณฎ์กีาของจำาเลยเกดิขึน้หลงัจากกฎหมายใหมม่ผีลใชบ้งัคบั จำาเลยจึงจำาต้องแสดงตัว

ในขณะอุทธรณ์หรือฎีกาตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในวันท่ีก่อสิทธิของจำาเลย หลักการดังกล่าว                 

ก็น่าจะนำาไปใช้กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ                        

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560             

โดยในมาตรา 6156 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำาหนดให้จำาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้                               

ต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์ มิเช่นนั้นให้ศาลมีคำาสั่งไม่รับอุทธรณ์                      

ดังนั้น หากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีคำาพิพากษาก่อนวันที่               

29 กันยายน พ.ศ. 2560 สิทธิของจำาเลยในการอุทธรณ์ก็ต้องใช้ตามกฎหมายเดิม เพราะเป็น

สิทธิอุทธรณ์ที่จำาเลยได้รับมาแล้ว (un droit acquis) โดยกฎหมายใหม่ที่ให้จำาเลยต้องแสดงตัว

ขณะอุทธรณ์จะใช้กับจำาเลยท่ีต้องคำาพิพากษาลงโทษตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560            

เป็นต้นไปเท่านั้น 

 3.3 กรณีกฎหมายใหม่กำาหนดให้จำาเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ 
ในคดอีาญาของผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง จำาเลยไมม่สีทิธอิทุธรณต์ามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แม้ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 278 วรรค 3 กำาหนดให้จำาเลยที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ             

 56 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง           
พ.ศ. 2560 มาตรา 61 “ในกรณีที่จำาเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ จำาเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อ          
เจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคำาสั่งไม่รับอุทธรณ์”



| 239 |

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษสามารถอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้                   
ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ใช่สิทธิอุทธรณ์ (appeal) แต่เป็น              
สิทธิร้ือฟ้ืนคดีข้ึนพิจารณาใหม่ (revision) ความแตกต่างท่ีสำาคัญ คือ สิทธิอุทธรณ์ คือ การขอให้ 
พิพากษาใหม่ด้วยพยานหลักฐานเดิม แต่สิทธิรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ คือ การขอให้พิพากษา
ใหม่ด้วยพยานหลักฐานใหม่ ดังนั้นหากไม่มีพยานหลักฐานใหม่ จำาเลยก็ไม่มีสิทธิอุทธรณ์นั่นเอง 
จะเหน็ไดว้า่บทบญัญตัเิรือ่งสทิธอิทุธรณใ์นการดำาเนนิคดีอาญากบัผู้ดำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง
ทั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ขัดต่อข้อ 14 วรรค 5 แห่งกติการะหว่างประเทศว่า         
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)57 ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ต่อมารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 195 วรรค 4 ได้แก้ปัญหาดังกล่าว                       
โดยบัญญัติให้สิทธิอุทธรณ์กับจำาเลยในคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองที่จะยื่นต่อ                  
ทีป่ระชมุใหญศ่าลฎกีาได้58 เชน่เดยีวกบั พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยวธิพีจิารณา
คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 6059 ประเด็นคือ กฎหมายเดิม
ไมใ่ห้สิทธิอุทธรณ์ แต่กฎหมายใหม่ใหส้ิทธิอทุธรณ์ในคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 
จะใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวกับคดีใดบ้าง 

คำาตอบในเรื่องนี้ คือ ในวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
บังคับใช้60 จำาเลยในคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองคนใดถูกศาลพิพากษาหลังจาก
วันน้ัน ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทันที61 เพราะวันที่ศาลฎีกาแผนก               

  57 ข้อ 14 วรรค 5 ของ ICCPR บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนที่ถูกพิพากษาลงโทษทางอาญามีสิทธิที่จะให้   
คำาพิพากษาและการลงโทษได้รับการตรวจสอบโดยศาลที่สูงกว่าตามบทบัญญัติของกฎหมาย”
 58 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 195 วรรค 4 “คำาพพิากษาของศาลฎกีา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่              
วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีคำาพิพากษา” 
 59 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง          
พ.ศ. 2560 มาตรา 60 “คำาพิพากษาของศาลให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่                        
วันที่ศาลมีคำาพิพากษา”
 60 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่                          
6 เมษายน 2560 
 61 สิทธิอุทธรณ์ของจำาเลยในคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้นทันทีในวันที่รัฐธรรมนูญ            
มผีลใช้บังคับ แมว้า่ในวนันัน้จะยงัไมม่กีารกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอทุธรณใ์นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าดว้ยวิธีพจิารณาคดอีาญาของผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืงกต็าม เพราะตอ้งถอืวา่สทิธเิสรภีาพทีร่บัรองในรฐัธรรมนญู
ใช้บังคับได้ทันทีตามความในมาตรา 25 วรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิหรือเสรีภาพใด                      
ที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มี
การตรากฎหมายน้ันข้ึนใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพน้ันได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

คดอีาญาของผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงพพิากษา เปน็วนัทีเ่กดิสทิธใินการอทุธรณข์องจำาเลย62 

และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ใช้บังคับได้ทันที อย่างไรก็ดี หากจำาเลยรายใดถูก                            

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองพิพากษาไปแล้วก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ                 

ปี 2560 บังคับใช้ จำาเลยย่อมต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และคดีใดก็ตาม                

ท่ีมีคำาพิพากษาถึงท่ีสุดไปแล้วก่อนรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ใช้บังคับ จำาเลยท่ีถูกลงโทษโดยศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองก็ไม่มีสิทธิอ้างรัฐธรรมนูญ ปี 2560                           

เพื่อขออุทธรณ์คดีที่ถึงที่สุดไปแล้วได้ เพราะเป็นอำานาจศาลที่วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว              

(chose jugée)63

 3.4 กรณีกฎหมายใหม่กำาหนดให้มีการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัว

จำาเลย 
การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจำาเลย (trial in absentia) เป็นข้อยกเว้นของการ

พิจารณาต่อหน้าจำาเลยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีจำาเลยหลบหนี 

การดำาเนินคดีอย่างรวดเร็วแม้ไม่มีตัวจำาเลยย่อมเป็นวิธีการคืนความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม 

อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเยียวยาผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายจะได้รับคำาพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีอาญา         

ซึ่งจะนำาไปเรียกร้องค่าเสียหายคดีแพ่งต่อได้64 อย่างไรก็ดีการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำาเลย             

ต้องให้หลักประกันกับจำาเลยในการขอพิจารณาใหม่ ในกรณีจำาเลยกลับมา แต่ในกฎหมายไทย

ที่กำาหนดการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำาเลยทั้งในเรื่องคดีทุจริตและคดีค้ามนุษย์กลับไม่มี

บทบัญญัติที่ให้โอกาสจำาเลยขอพิจารณาคดีใหม่แต่อย่างใด ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย           

 62 ดูหัวข้อ 2.1 
 63 ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 112-1
  « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils 
ont été commis.
  Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
  Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur 
entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée 
lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».
 64 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 
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ดังกล่าว พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 3365 และพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 2866 ได้กำาหนดข้อยกเว้นว่า           

ศาลท่ีพิจารณาคดีทุจริตหรือคดีค้ามนุษย์สามารถพิจารณาโดยไม่มีตัวจำาเลยได้ โดยพระราช

บัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 4867 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  มาตรา 5268 กำาหนดให้วันฟ้องคดีเป็นจุดตัดว่า                        

 65 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 33 “การพิจารณาและสืบพยานในศาล 
ให้ทำาโดยเปิดเผยต่อหน้าจำาเลย
  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอำานาจพิจารณาและ                       
สืบพยานลับหลังจำาเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) จำาเลยไมอ่าจมาฟงัการพจิารณาและการสบืพยานได ้เนือ่งจากความเจบ็ปว่ยหรอืมเีหตจุำาเปน็อืน่
อันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจำาเลยมีทนายและจำาเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน
  (2) จำาเลยเป็นนิติบุคคล และศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยัง             
จับตัวมาไม่ได้
  (3) จำาเลยอยู่ในอำานาจศาลแล้ว แต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้
  (4) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคำาสั่งให้จำาเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง
การพิจารณา หรือจำาเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
  ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลมีคำาพิพากษาในคดีนั้นต่อไป”
 66 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 28 “การพิจารณาและ
สืบพยานในศาล ให้ทำาโดยเปิดเผยต่อหน้าจำาเลย
  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอำานาจพิจารณาและ                    
สืบพยานลับหลังจำาเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) จำาเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วย หรือมีเหตุจำาเป็น             
อื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจำาเลยมีทนายและจำาเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน
  (2) จำาเลยเปน็นติบิคุคลและศาลไดอ้อกหมายจบัผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคลนัน้แลว้แตย่งัจบัตวั
มาไม่ได้
  (3) จำาเลยอยู่ในอำานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้
  (4) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคำาสั่งให้จำาเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง
การพิจารณา หรือจำาเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
  ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลมีคำาพิพากษาในคดีนั้นต่อไป”
 67 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 48 “บรรดาคดีค้ามนุษย์ที่ค้างพิจารณา
อยู่ในศาลใดในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ศาลซึ่งคดีนั้นค้างพิจารณาอยู่คงมีอำานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป 
และให้นำากฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด”
 68 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 52 “บรรดาคดีทุจริต  
และประพฤติมิชอบที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด”

หลักการใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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จะพิจารณาลับหลังจำาเลยได้หรือไม่ กล่าวคือ หากในวันท่ีกฎหมายท้ังสองมีผลใช้บังคับ คดีท่ี

ฟ้องไปแล้วก็จะต้องพิจารณาต่อหน้าจำาเลยเท่าน้ัน แต่หลังจากท่ีกฎหมายท้ังสองมีผลใช้บังคับแล้ว 

คดีที่ฟ้องภายหลังจากนั้น ศาลสามารถพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำาเลยได้ ซึ่งหากพิจารณาจาก

หลกัการใชบั้งคบัทันทีของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาแลว้ ศาลนา่จะพจิารณาลบัหลงัจำาเลย

ได้เลยในทุกคดีในวันที่กฎหมายทั้งสองมีผลใช้บังคับ69 

บทสรุป 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ว่าจะเป็นส่วนของวิธีพิจารณาคดี การจัดตั้ง   

องค์กรศาล หรือการกำาหนดเขตอำานาจศาล เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันที่กฎหมาย

มีผลใช้บังคับ ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายกับผู้กระทำาความผิด หากแต่ 

เป็นเรื่องการใช้บังคับทันทีของกฎหมาย กล่าวโดยเฉพาะเรื่องอายุความซ่ึงเป็นกฎหมาย              

วิธีพิจารณาความอาญารูปแบบหนึ่ง หากกฎหมายใหม่กำาหนดอายุความแบบใหม่ที่ต่างจาก

กฎหมายที่ใช้ขณะที่จำาเลยกระทำาความผิด ให้พิจารณาว่าในวันที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ            

อายคุวามในคดนีัน้ขาดไปแลว้หรอืไม ่หากอายคุวามยงัไมข่าด กฎหมายใหมก่ใ็ชบ้งัคบัอายคุวาม

ใหม่ได้ทันที หากอายุความขาดไปแล้ว กฎหมายใหม่ก็ไม่สามารถไปรื้อคดีที่ขาดอายุความแล้ว 

กลับขึ้นมาดำาเนินคดีอีกได้ อย่างไรก็ตาม หลักการบังคับใช้ทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามีข้อยกเว้นอยู่สองประการ คือ กฎหมายใหม่ไม่อาจไปกระทบสิทธิที่จำาเลยได้รับมาแล้ว 

และกฎหมายใหม่ไม่อาจไปกระทบการกระทำาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีดำาเนินการมาแล้ว หลักการ 

ใช้บังคับทันทีของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อถูกนำามาใช้อย่างสมบูรณ์ในประเทศไทย

จะช่วยนักกฎหมายในการตีความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สอดคล้องกับหลักการที่

ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ หากจะมีการแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม่                 

ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขในประมวลหรือในพระราชบัญญัติท่ีกำาหนดวิธีพิจารณาความอาญา 

โดยเฉพาะ ผู้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาจไม่จำาเป็นต้องระบุบทเฉพาะกาลว่ากฎหมาย               

วิธีพิจารณาความอาญาฉบับใหม่จะใช้บังคับกับคดีใด

 69 ดูหัวข้อ 1.2 
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ทางเลือกการลงโทษ การลงโทษระดับกลาง
และการแก้ไขผู้กระทำาผิดในชุมชน

ประธาน วัฒนวาณิชย์1

ความนำา

ทางเลือกในการลงโทษหรือการลงโทษระดับกลาง หมายถึงการลงโทษประเภท           

ต่าง ๆ ที่ไม่รวมการลงโทษกักขังและจำาคุกในทัณฑสถานหรือการรอการลงโทษโดยคุมความ

ประพฤติ กล่าวอีกนัยหนึ่งทางเลือกการลงโทษระดับกลางอยู่ระหว่างการรอการลงโทษและ

โทษจำาคุก ข้อดีของการลงโทษระดับต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถทำาให้ศาลเลือกที่จะใช้การลงโทษ

ให้เหมาะสมกับความผิด ผู้กระทำาความผิดและพฤติการณ์ในการกระทำาความผิด รวมทั้งปัจจัย

ต่าง ๆ ที่ทำาให้การลงโทษมีความยืดหยุ่นและสามารถป้องกันการกระทำาความผิดซำ้า2

การศึกษาการลงโทษในเยอรมัน ของ Axel Dressecker จากรายงานการสัมมนา       

ของสมาคมอาชญาวิทยาระหว่างประเทศที่กรุงปารีส วันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 2008 กล่าวถึง               

การลงโทษจำาคุกระยะยาว การควบคุมตัว และวิธีการเพื่อความปลอดภัยในเยอรมัน มีประเด็น

ที่น่าสนใจทางด้านการลงโทษผู้กระทำาความผิด การลงโทษจำาคุกตลอดชีวิตเป็นโทษสูงสุด         

การลงโทษประเภทนีม้บีทบาทไมม่ากนกั ถา้ยงัมโีทษประหารชวีติ การลงโทษโดยการคมุขังและ

การสัง่ให้ไปรกัษาตวัในโรงพยาบาล เปน็มาตรการเพือ่ความปลอดภยั ซึง่ถอืเปน็โทษในระดบัตำา่ 

และมีแนวโน้มที่ศาลจะออกคำาสั่งให้ไปรักษาตัวหรือควบคุมตัวในโรงพยาบาลแทนโทษจำาคุก 

มากขึ้น การลงโทษในเยอรมันนิยมใช้สองวิธีได้แก่โทษจำาคุกและโทษปรับ สำาหรับโทษจำาคุก             

จะใช้ในความผิดที่ร้ายแรงและผู้กระทำาความผิดมีอันตราย โทษจำาคุกมีกำาหนดระยะเวลาสูงสุด             

 1 อดีตรองศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการปรับปรุง 
กฎหมายอาญา สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2 Michael Tonry and Mary Lynch, Intermediate Sanctions, 20 Crime & Just. 99 (1996), 
edu/faculty_article 484
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15 ปีหรือจำาคุกตลอดชีวิต บทบัญญัติของกฎหมายอาญากล่าวถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด                    

ที่เป็นอันตรายไว้ในหลายมาตรา แต่ผู้กระทำาผิดที่เป็นอันตรายไม่อยู่ในประเภทของการลงโทษ           

แต่เป็นการใช้มาตรการทางอาญา 

แนวความคิดว่าด้วยผู้กระทำาความผิดที่เป็นอันตรายมีความหมายกว้างที่นำาไปใช้ได้

เกินกว่าข้อจำากัดตามกฎหมายอาญา ตามทฤษฎีผสมหมายถึงการลงโทษเป็นการป้องกัน               

สงัคม ทีอ่ยูน่อกเหนอืการใชก้ฎหมายอาญา อนัเปน็มาตรการทางกฎหมายปกครองหรือกฎหมาย

แพ่งด้วย3 

1. ผลการศึกษาทางเลือกการลงโทษ

นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาการลงโทษผู้กระทำาความผิดทางอาญาได้รับ           

การส่งเสริมให้ใช้เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม              

โดยเน้นการงลงโทษเป็นการป้องกันอาชญากรรมทั่วไปและการป้องกันพิเศษ (General and 

Special Prevention) ตามแนวคิดของปรัชญาการลงโทษที่ได้รับความนิยมในอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐฯ และแคนาดา) รูปแบบการลงโทษท่ีแพร่หลายและได้รับความนิยมมากท่ีสุดได้แก่           

การลงโทษจำาคุกและการใช้การลงโทษทางเลือกหรือการลงโทษระดับกลาง

อย่างไรก็ตามการลงโทษการสองประการดังกล่าวข้างต้นมิได้มีผลการวิจัย                          

ทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนทางด้านเหตุผลและยุทธศาสตร์ ในการนำาวิธีลงโทษดังกล่าวมาใช้ 

แม้ว่าจะมีการวิจัยอย่างมากและแพร่หลายถึงวิธีการใช้โทษจำาคุกและวิธีการใช้โทษระดับกลาง                 

แต่ละวิธี เช่นการใช้วิธีคุมประพฤติอย่างเข้มงวด การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว              

การลงโทษควบคุมตัวในที่พักอาศัยและในชุมชน เป็นต้น

ต่อมาการศึกษาแลวิจัยการใช้วิธีการลงโทษจำาคุกและการลงโทษระดับกลาง รวมทั้ง

การประเมินผลความสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จของการใช้การลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ ในหลาย            

สาขาวิชา ได้กระทำาอย่างว้างขวางในประเทศตะวันตกและประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในสาขา

วิชาอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา นิติศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์ เป็นต้น             

ผลการศึกษาท่ีกระทำามาโดยตลอดเวลากว่ายี่สิบปีว่าด้วย การลงโทษจำาคุกและการลงโทษ            

ระดบักลาง การวจิยัการใชม้าตรการลงโทษทัง้สองรูปแบบได้ศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการใช้

 3 Axel Dressecker, Dangerousness, long prison terms, and preventive measures in                
Germany, Vol. VI 2009 : Varia, pp. 1-20.
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วิธีการลงโทษดังกล่าวกับการป้องกันอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาผู้กระทำาความผิดซำ้า             

ทั้งสองประการเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจทั้งผู้บริหารงานยุติธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ                       

ในกระบวนการยุติธรรม นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เช่นการลงโทษจำาคุกระยะยาวมีผลต่อ               

การกระทำาความผิดซำ้าหรือไม่ เป็นต้น

การวิจัยและประเมินผลของคณะนักวิจัยในแคนาดาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์ 

(empirical research) ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บข้อมูลการวิจัยในเร่ืองนี้จำานวน 117 เร่ืองต้ังแต่             

ปี ค.ศ. 1958 เป็นต้นมาถึง ปี ค.ศ. 2000 จำานวนผู้กระทำาความผิด 442,471 คน ผู้วิจัย                

ค้นพบสหสัมพันธ์ 504 ตัวแปร ระหว่าง (1) การกระทำาความผิดซำ้าและระยะเวลาต้องโทษ             

จำาคุก (2) การต้องโทษจำาคุก กับการแก้ไขผู้กระทำาความผิดในชุมชน (3) การใช้ทางเลือก               

การลงโทษระดับกลาง 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ท้ังสามประการดังกล่าวจากข้อมูลสถิติที่ทำาการศึกษา                

หลายวิธี เช่น Meta-analysis เพื่อตัดสินผลลัพธ์ว่าด้วยการลงโทษจำาคุกระยะเวลาต่าง ๆ กัน

กับการลงโทษในชุมชนและการลงโทษระดับกลาง จะมีผลต่อการกระทำาความผิดซำ้าภายหลัง           

ผู้กระทำาผิดพ้นโทษจากเรือนจำาแล้วอย่างไร ข้อสรุปที่สำาคัญจากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ                      

การวิเคราะห์ด้วยวิธี Meta-analysis ข้างต้น

1. การจำาคุกและการใช้โทษระดับกลางไม่ควรใช้โดยคาดคะเนว่าจะได้ผลลัพธ์ทำาให้

การกระทำาความผิดลดน้อยลง

2. ผลลัพธ์จากข้อมูลพ้ืนฐานแสดงว่าการใช้โทษจำาคุกมากเกินไปอาจทำาให้งบประมาณ 

รายจ่าย และค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

3. การใช้โทษจำาคุกในเรือนจำาตามกำาหนดระเวลาต้องโทษนั้น อาจจะทำาให้เกิด

ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม อันเป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรือนจำาควรพิจารณาว่า

ควรนำาวิธีการใดไปใช้กับผู้กระทำาผิดซำ้า โดยทำาการประเมินผลทัศนคติของนักโทษอย่าง                      

รอบด้าน ค่านิยม และพฤติกรรมของนักโทษตลอดระยะเวลาการควบคุมในเรือนจำาโดยการหา              

สหสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงภายหลังพ้นโทษกับการกระทำาความผิดซำ้า

“ผลการศึกษาตามโครงการดังกล่าวได้แสดงนัยท่ีสำาคัญ ได้แก่การแก้ไขผู้กระทำา         

ความผดิเปน็ตวัแปรทีส่ำาคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทำาความผิดไมว่า่

โครงการแก้ไขฟื้นฟูในเรือนจำาหรือการแก้ไขในชุมชน การลงโทษจำาคุกมีค่าใช้จ่ายสูง

กว่าทางเลือกการลงโทษด้วยวิธีอื่น”

ทางเลือกการลงโทษ การลงโทษระดับกลางและการแก้ไขผู้กระทำาผิดในชุมชน
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อยา่งไรกต็ามผลการศกึษานีม้ไิดก้ลา่วถงึผลกระทบทางดา้นวธิกีารลงโทษทีม่ตีอ่บคุคล

ผู้กระทำาความผิด ผู้เสียหายและครอบครัว รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่อยู่นอกขอบเขตงานวิจัยนี้

2. การใช้วิธีการลงโทษและมาตรการอย่างอื่นแทนโทษจำาคุก

ทางเลือกการลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือการลงโทษระดับกลางเป็นมาตรการใช้

แทนการลงโทษจำาคุก ที่ได้รับความสนใจและนิยมใช้มากท่ีสุดโดยมีเหตุผลสำาคัญดังน้ี                        

การลงโทษจำาคุกไม่มีความจำาเป็นสำาหรับความผิดอาญาส่วนใหญ่ การลงโทษจำาคุกมีแนวโน้ม             

ใช้น้อยลงในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร 

แคนาดา สหรัฐฯ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ฯลฯ การศึกษาในประเทศต่าง ๆ ได้แสวงหา                

ทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำาผิดอาญาที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงมากมายหลายวิธีและใช้ทาง

เลอืกอืน่ ๆ  แทนการลงโทษจำาคกุ ในประเทศสหภาพยโุรปการลงโทษประหารชวีติไดย้กเลกิโดย

สิ้นเชิง โดยเปลี่ยนมาใช้การลงโทษจำาคุกตลอดชีวิตและการลงโทษจำาคุกมีกำาหนดเวลาแทน 

นอกจากนี้ทางเลือกการรอการลงโทษจำาคุกและการแก้ไขผู้กระทำาความผิดในชุมชนเป็น              

ทางเลือกที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ มากขึ้น

ประเด็นที่ทำาให้ประเทศต่าง ๆ เปลี่ยนมาใช้ทางเลือกแทนการลงโทษจำาคุกมีสาเหตุ

มาจากการศึกษาวิจัยจำานวนมาก ท่ีแสดงว่าการลงโทษจำาคุกมิได้มีประสิทธิภาพเท่าที่คาดไว้ 

การใช้ทางเลือกอื่น ๆ แม้จะไม่มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าประสิทธิภาพมากกว่าแต่มีข้อดี                 

ด้านต่าง ๆ มากกว่าหลายประการ

นอกจากนี้การนำาวิธีการลงโทษระดับกลางมาใช้ทำาให้การคุมความประพฤติ                     

แบบดั้งเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผู้กระทำาความผิดที่มี                   

อัตราโทษสูง การใช้วิธีการสอดส่องแบบด้ังเดิมเป็นภาระมากและจำานวนผู้ถูกคุมประพฤติมีมากข้ึน 

ไม่ได้สัดส่วนกับพนักงานคุมประพฤติจนทำาให้การสอดส่องควบคุมดูแลกระทำาได้ไม่ทั่วถึง4

 4 Michael Tonry and Mary Lynch, Intermediate Sanctions, 20 Crime & Just. 99 (1996) .
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3. ทางเลือกและแนวทางการใช้โทษอย่างอื่นในประเทศไทย
การพัฒนานโยบายและกฎหมายได้เร่ิมต้นอย่างจริงจังเม่ือรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

มีมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางรูปแบบการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลให้ความเห็นชอบกับ               
ข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมกำาหนดแนวทางลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2544 และแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 คณะ ศึกษาแนวทางต่าง ๆ โดยจัดทำารายงานการศึกษา             
เสนอใหมี้การปรบัปรงุกฎหมายและการบรหิารงานยตุธิรรม รวมทัง้จดัตัง้หนว่ยงานและโครงการ         
เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามแนวทางดังกล่าว

นโยบายและแนวทางดงักลา่วสว่นหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัไดแ้กก่ารใชม้าตรการหลกีเลีย่ง
การดำาเนินคดีทางศาล การหาข้อยุติและการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไข

ผู้กระทำาความผิดโดยไม่ใช้เรือนจำา หรือการหลีกเลี่ยงการลงโทษจำาคุก อย่างไรก็ตาม                             
การปรับปรุงมาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญาในเวลาต่อมาก็เป็นแนวทางหนึ่งในการขยาย            
ขอบเขตการหลีกเลี่ยงโทษจำาคุกเพิ่มขึ้น (โปรดดูการแก้ไขมาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญา) 
และการปรบัปรงุหนว่ยงานคมุประพฤตใิหท้ำาหนา้ทีค่มุประพฤติเด็กและเยาวชน นกัโทษทีไ่ด้รบั
การลดวันต้องโทษและพักการลงโทษ รวมทั้งการแก้ไขบำาบัดผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ใช้เรือนจำา        
ในความหมายของ “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ตามแนวทางของสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ 

การดำาเนินงานของกรมประพฤติในเวลาต่อมาปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทางด้าน                
งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมากในการบรรลุเป้าหมายการแก้ไขผู้กระทำาความผิด 
ในชุมชน ข้อจำากัดทางด้านบุคลากร ทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมสอดส่องดูแลผู้กระทำา              
ความผิดที่ถูกคุมประพฤติทำาให้ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำาความผิดได้ตามแผนการ
ปฏิบัติและการใช้ชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติ 

ดังนั้นการนำามาตรการลงโทษระดับกลางตามท่ีกฎหมายไทยบัญญัติไว้ในปัจจุบัน             
(การปรับปรุงกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาถึงปี พ.ศ. 2557) จึงเป็นทางเลือกที่            

สมควรได้รับการพิจารณานำามาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง                      
การปรบัปรงุกฎหมายและวธิปีฏบิตัขิองหนว่ยงานในกระบวนการยติุธรรมทกุระดับ เพ่ือรองรับ
แนวความคิดในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559

	คำาแนะนำาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีการรอการกำาหนดโทษ การรอการ

 ลงโทษและการกำาหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 

 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550

	พระราชบัญญัติการคุมความประพฤติ พ.ศ. 2559

	กฎกระทรวงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัว

 ผู้ถูกคุมความประพฤติตามเง่ือนไขท่ีศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจส่ัง 

 พ.ศ. 2560

	พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559

กฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อนำามาพิจารณาภาพรวมทั้งระบบงานยุติธรรมแล้ว           

ทำาให้ศาล เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมของส่วนราชการต่าง ๆ สามารถนำา

มาตรการลงโทษระดบักลางมาใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพือ่ทำาใหร้ะบบการลงโทษของไทยประสบ

ความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ ศาลมีทางเลือกในการใช้การลงโทษและ                    

มาตรการต่าง ๆ  ได้มากขึ้น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับโทษตามคำาพิพากษา

ของศาลมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานควบคุมสอดส่องและดูแลผู้กระทำาความผิดมากข้ึน เช่น              

การควบคุม สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมและ

ควบคุมผู้กระทำาความผิดได้มากยิ่งขึ้น

การจัดโครงการพิเศษต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามความจำาเป็นกับผู้กระทำาความผิด                     

แต่ละราย กล่าวโดยเฉพาะการที่ศาลมีทางเลือกในการรอการกำาหนดโทษ รอการลงโทษ       

กำาหนดมาตรการคมุความประพฤต ิการนำาวธิกีารลงโทษระดบักลางประเภทตา่ง ๆ  ทัง้ทีบ่ญัญตัิ

ในมาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญา วิธีการเพื่อความปลอดภัย ทั้งทางอาญา ปกครอง และ

การนำามาตรา 89/1 และมาตรา 89/2 มาบังคับใช้ให้เหมาะสมกับผู้กระทำาความผิดแต่ละราย

รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ย่อมจะทำาให้มีทางเลือกในการใช้มาตรการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น

ความผิดประเภทต่าง ๆ ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติโทษอาญาไว้มีจำานวนมาก กฎหมาย

เหล่านี้ส่วนใหญ่กำาหนดโทษจำาคุก และปรับ มากกว่าโทษอื่นโดยเฉพาะโทษจำาคุกอันเป็นโทษที่

กำาหนดไว้อย่างแพร่หลายในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา            

การมีทางเลือกในการลงโทษให้ศาลใช้ได้อย่างกว้างขวางทำาให้ทางเลือกการลงโทษจำาคุกอาจมี

ความจำาเปน็นอ้ยสำาหรบัผูก้ระทำาผดิสว่นใหญท่ีไ่มม่พีฤติกรรมต่อต้านสงัคม ไมม่แีนวโนม้กระทำา

ความผิดโดยใช้ความรุนแรง
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แนวความคิดในการลงโทษทีม่คีวามต่อเนือ่งจากการใชม้าตรการหลีกเล่ียงการลงโทษ

จำาคุก การใช้มาตรการที่มีขอบเขตกว้างขวาง ทำาให้การบริหารจัดการคดี การแก้ไขผู้กระทำา    

ความผิด มีระดับตั้งแต่น้อยไปถึงรุนแรงมาก ทำาให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน              

คุมความประพฤติและงานควบคุมผู้กระทำาความผิดในเรือนจำามีทางเลือกมากขึ้นด้วย                           

โดยเจ้าหน้าที่สามารถจำาแนกประเภทผู้กระทำาความผิดร้ายแรง ไม่ร้ายแรง ผู้กระทำาความผิด                

ที่มีอันตรายมากหรือน้อย (high and low risk offenders) เพ่ือนำาไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ข้อดีของการมีทางเลือกในการลงโทษ

การนำาแนวความคิดทางเลือกการลงโทษที่มีความหลากหลายมากขึ้นมาใช้ในระบบ

งานยุติธรรมของไทย ในชั้นศาลยุติธรรม งานคุมประพฤติ รวมทั้งการควบคุมผู้กระทำาความผิด

ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว นอกจากการลงโทษจำาคุกทำาให้มีผลดีต่อการบริหาร

กระบวนการยตุธิรรมอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน ทัง้ทางดา้นบคุลากร งบประมาณ การควบคมุผูก้ระทำา

ความผิด การร่วมมือกับชุมชน และความปลอดภัยของสังคม ฯลฯ

 (1) ระบบงานแก้ไขผู้กระทำาความผิดมีความยืดหยุ่นและมีทางเลือกมาก              

ย่ิงข้ึน 

 	ทำาใหห้นว่ยงานบงัคบัโทษ และการแกไ้ขผู้กระทำาความผิด สามารถตอบสนองต่อ

  การพัฒนากฎหมายอาญาที่ใช้โทษอาญาในการกระทำาความผิดร้ายแรงเท่านั้น

 (2)  ตอบสนองต่อการบริหารและจัดการงานคุมประพฤติ 
	มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้เรือนจำา

	มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน

 ในกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ

	มีแนวทางที่นำาไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มี

 ความรับผิดชอบในการบังคับโทษทางอาญา
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5. ปัญหาการนำาทางเลือกการลงโทษและการลงโทษระดับกลางมาใช้
พิจารณาสาเหตุการกระทำาความผิดและบุคคลผู้กระทำาความผิด

การประกอบอาชญากรรมมีที่มาจากปัญหาสังคม บุคคล และสิ่งแวดล้อม                           

เครือ่งชีว้ดัปจัจยัความเสีย่งแสดงใหเ้หน็วา่การประกอบอาชญากรรมเพ่ิมขึน้ แต่ไมอ่าจกล่าวถงึ               

สาเหตุของอาชญากรรมได้อย่างแน่ชัด ปัจจัยความเส่ียงแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการ   

กระทำาความผิดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยความเสี่ยงจะมีปฏิสัมพันธ์กับ

การใช้ชีวิตของบุคคลที่มีความสลับซับซ้อน แบ่งได้เป็นสองประเภทกล่าวคือปัจจัยความเสี่ยง  

ในระดับประชากรทั่วไป และปัจจัยความเสี่ยงในระดับบุคคล

สว่นปจัจยัปอ้งกนัการกระทำาผดิมีความสัมพันธส์องประการระหวา่ง บริบททางสังคม

และการพัฒนาการของบุคคล งานวิจัยติดตามผลในระยะยาวแสดงให้เห็นปัจจัยป้องกัน                    

ความเสี่ยงในการกระทำาความผิดหลายประการได้แก่ระดับบุคคล ระดับครอบครัวและสังคม5

ปัจจัยทางสังคม ได้แก่สิ่งแวดล้อมของครอบครัวและความประพฤติของผู้ปกครอง

เปน็ปจัจัยปอ้งกนัความเสีย่งในการกระทำาความผดิทีม่คีวามสำาคญัในการทำาใหเ้ดก็และเยาวชน

ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาการของเด็ก 

ปัญหาการศึกษา ความสำาเร็จทางด้านการศึกษาจะลดความเสี่ยงในการแสวงหา             

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการประกอบอาชญากรรรมและการกระทำาความผิด การศึกษามี

บทบาทสำาคัญในการสร้างรายได้ โอกาสทางสังคม เศรษฐกิจและอ่ืน ๆ พ่อ แม่ท่ีมีการศึกษาน้อย 

จะมีความเสี่ยงที่บุตรอายุตำ่ากว่า 13 ปี จะกระทำาความผิดมากกว่า

ปัญหาเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการกระทำาความผิด โดยเฉพาะ

ความยากจน การไมม่รีายไดเ้พยีงพอในการดำารงชวีติ และการวา่งงาน ปจัจัยทางเศรษฐกจิทำาให้

มีความเสี่ยงในการประกอบอาชญากรรม

ปัญหาชุมชนและเพ่ือน การอาศัยในชุมชนและกลุ่มเพื่อน เป็นปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น 

ทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมตอ่ตา้นสงัคม การวดัปัจจยัเสีย่งของชมุชนทำาไดย้าก แตช่มุชนมผีลตอ่ความ

ประพฤติต่อต้านสังคมและอาชญากรรม สิ่งแวดล้อมของเพื่อนบ้านและชุมชนจะมีอิทธิพลมาก

 5 Strategic Policy Brief, Social Risk Factors for Involvement in Crime. Strategy Policy Brief, 
March, 2009.
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ยิง่ขึน้เม่ือเดก็เตบิโตมากขึน้ การวจิยัแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหวา่ง พฤตกิรรมตอ่ตา้นสงัคม

ระหว่างกลุ่มเพื่อนที่นำาไปสู่การประพฤติเบี่ยงเบนและการใช้ความรุนแรง

สุราและยาเสพติด ปัญหาการดื่มสุราและยาเสพติดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาหรับบุคคล                

บางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม6

ปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาในการประกอบอาชญากรรม การศึกษาในเรื่องปัจจัย               

ความเสี่ยงทางชีววิทยาสามประการได้แก่ พันธุกรรม การส่ือสารของระบบประสาท และ          

ชีววิทยาประสาท ปัจจัยเหล่านี้ มีที่มาจากการวิจัยทางด้านชีวิทยาที่เป็นสาเหตุอาชญากรรม 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีความซับซ้อนมากและบางครั้งไม่มีความชัดเจนมากนัก

ปัญหาพันธุกรรม การอภิปรายบทบาททางพันธุกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์

ช้ีให้เห็นว่าลักษณะบางประการทางพันธุกรรมเป็นที่มาของพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือ                 

การ  กระทำาผิด มีพยานหลักฐานแสดงว่าลักษณะทางพันธุกรรมเป็นที่มาของการกระทำาผิดซำ้า

ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในทางตรงกันข้ามมีพยานหลักฐานน้อยมากที่แสดงว่าพันธุกรรม              

เป็นที่มาของการกระทำาความผิดใช้ความรุนแรง อย่างไรตามมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็น                  

ความเสี่ยงในการกระทำาความผิดและปัจจัยป้องกันการกระทำาความผิดมากขึ้น โดยเฉพาะ

ลักษณะจีน (gene) บางประเภทที่สร้างเอนไซม์ น้อยอาจเป็นต้นเหตุที่ทำาให้บุคคลมีพฤติกรรม

ใช้ความรุนแรงและความประพฤติต่อต้านสังคม (ผลการศึกษาในเรื่องนี้ปรากฏให้เห็นมากใน   

การศึกษาทางด้านทฤษฎีชีวะ-สังคม (Biosocial Criminology) สหสัมพันธ์ของการศึกษา            

เกี่ยวกับจีนเกิดขึ้นจากบุคคลที่ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในวัยเด็ก

การสือ่สารของระบบประสาท ความบกพรอ่งของการสือ่สารในระบบประสาทภายใน

สมองมีความสัมพันธ์กับการกระทำาความผิด ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่มีอยู่ในร่างกายสำาหรับ              

การสื่อสารระว่างเซลล์ (cell) สาร Serotonin, Norepinephrine และ Dopamine                                 

เป็นฮอร์โมนสามประเภทที่นักวิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของฮอร์โมน              

กับการกระทำาความผิด กล่าวคือมีความสัมพันธ์ที่แสดงว่าเซโรโทนินระดับตำ่าทำาให้มีพฤติกรรม

ต่อต้านสังคม ส่วนสารอื่นมีความสัมพันธ์น้อย

 6 Strategic Policy Brief, Biological Risk Factors for Involvement in Crime, Strategy Policy 
Brief, March 2009.
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ชีววิทยาประสาท การศึกษาในเรื่องนี้เน้นโครงสร้างของการทำางานของสมอง เช่น           

การตรวจด้วยเครื่องมือ MRI (Magnetic Resonance Imaging) ทำาให้มีข้อมูลการทำางานของ

สมองมากขึ้น มีพยานหลักฐานแสดงว่าความเสียหายของประสาทส่วนหน้าของสมองนำาไปสู่

การกระทำาความผิด เช่นการบาดเจ็บที่ศีรษะ การคลอดที่ผิดปกติ การเป็นโรคหรือได้รับมลพิษ

จากสิ่งแวดล้อม เช่น การดื่มสุรา ใช้ยาต่าง ๆ  เป็นต้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านสังคม 

การบาดเจ็บของสมองส่วนหน้าทำาให้การควบคุมตนเองได้น้อยหรือสูญเสียการควบคุมตนเอง 

แรงกระตุ้นภายในร่างกาย ปัญหาด้านอารมณ์และความก้าวร้าว รวมทั้งการที่บุคคลนั้น                         

ไม่มีเหตุผล การสูญเสียทางด้านสติปัญญา การแก้ปัญหาและผลการเรียนตกตำ่า เป็นต้น

ความเสี่ยงของอาการทางสมองอาจเกิดจากการต้ังครรภ์ อันเป็นผลมาจากบุหรี่ 

สุราหรือการใช้ยาของแม่ นอกจากนี้การพัฒนาในวัยเยาว์ มีผลต่อการพัฒนาของสมองมนุษย์

อย่างมาก เช่นการได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบบ่อยครั้ง การถูกทำาร้ายทางร่างกาย ถูกทอดทิ้ง             

จะทำาใหม้อีาการผดิปกตขิองระบบรา่งกาย ทำาใหร้ะบบประสาทบกพรอ่ง ทำาใหบ้คุคลมแีนวโนม้

กระทำาความผิด

สุขภาพจิต มีพยานหลักฐานแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยามีความสัมพันธ์กับการ 

กระทำาความผิด คันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางของปัจจัยทาง

ด้านชีววิทยา ได้แก่พันธุกรรมและประสาทวิทยา ความผิดปกติทางจิต การซึมเศร้าที่มีผลลัพธ์

มาจากอาการการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นปัญหาสุขภาพจิตจึงมีความสัมพันธ์

โดยตรงหรือโดยอ้อมกับการประกอบอาชญากรรม

ปัจจัยทางชีววิทยาและสังคมอื่น ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ยังมีอีกมากที่มีอิทธิพล

ตอ่ความเสีย่งทำาให้บุคคลกระทำาความผดิ แตพ่ยานหลกัฐานจากการศกึษาทางดา้นชวีวทิยาและ

สังคมยังมีไม่มากพอที่จะสรุปได้อย่างชัดเจน ปัจจัยทางด้านความพิการทางสติปัญญา การ                    

รับประทานอาหารไม่มีคุณภาพ แรงกระตุ้นและอารมณ์รุนแรง ฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ มลพิษจาก

สิ่งแวดล้อม อาจมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของบุคคลทำาให้มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือ

ประกอบอาชญากรรม7

 7 Strategic Policy Brief, Biological Risk Factors for Involvement in Crime, Strategy Policy 
Brief, March 2009
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การเลือกหน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เดิม ได้แก่กรมคุมประพฤติ 

กรมราชทัณฑ์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรทำาหน้าที่บริหารจัดการ การลงโทษระดับกลาง

หรือการนำามาตรการที่เกี่ยวข้องมาเป็นผู้ดำาเนินงาน หรือควรให้หน่วยงานของรัฐอื่นหรือ                  

ให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการเป็นประเด็นที่ผู้มีอำานาจกำาหนดนโยบายเป็นผู้ตัดสิน

ปัญหาการคัดเลือกผู้กระทำาความผิด ผู้กระทำาความผิดประเภทใด กระทำาความผิด

ใดหรือมีบุคลิกลักษณะอย่างไรควรได้รับการลงโทษระดับกลาง เช่น การพิจารณาความร้ายแรง

ของความผิด การพิจารณาจากปัญหาพฤติกรรมของผู้กระทำาความผิดหรือการพิจารณา                           

ทั้งสองประการข้างต้น

ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล โครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่ตอบสนองต่อการแก้ไข  

ผู้กระทำาความผิดได้หรือไม่ เป็นไปตามความจำาเป็นในการคุ้มครองสังคม และเหมาะสมกับ            

ผู้กระทำาความผิดหรือไม่ มาตรการลงโทษระดับกลางท่ีเป็นทางเลือกสำาหรับศาลสามารถใช้ได้

ดังนี้

	การใช้เป็นทางเลือกการลงโทษในคดียาเสพติด หรือใช้ร่วมกับกฎหมายฟื้นฟู

 สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

	การลงโทษปรับขั้นสูงสำาหรับผู้กระทำาความผิดตามฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

 การปรับเพิ่มขึ้นในกรณีความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล

	การริบทรัพย์สินทั้งทางแพ่งและอาญา

	การทำางานบรกิารสงัคมและการชดใชค้า่เสยีหาย เพือ่เปน็การสำานกึในการกระทำา

 ความผิดแทนการลงโทษจำาคุก ฯลฯ

6. การลงโทษและการแก้ไขผู้กระทำาผิดในชุมชน

การควบคมุตวัในเคหะสถานท่ีกำาหนดใหห้รอืในทีอ่ยูอ่าศยัของผูก้ระทำาความผดิมขีอ้ดี

หลายประการ เช่นเสียค่าใช้จ่ายน้อย สะดวก มีความยืดหยุ่น ไม่กระทบการดำารงชีวิตมากนัก 

และการกลับคืนสู่สังคมทำาได้ง่าย

	การควบคุมตัวในศูนย์ควบคุมที่บริหารงานโดยรัฐหรือเอกชน

	การรายงานตวัในศนูยร์ายงานตวัในชมุชน ในกรณกีารสอดสอ่งตามเงือ่นไขทีศ่าล

 กำาหนดไว้

ทางเลือกการลงโทษ การลงโทษระดับกลางและการแก้ไขผู้กระทำาผิดในชุมชน
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	การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัว ใช้ได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนักสามารถใช้

 ร่วมกับมาตรการอย่างอื่นได้ เช่น การปล่อยชั่วคราว การคุมความประพฤติ

 การลดวันต้องโทษ และการพักการลงโทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ

7. การทำาให้ทางเลือกการลงโทษระดับกลางประสบความสำาเร็จ                               
มีองค์ประกอบดังนี้

การกำาหนดโทษตามคำาพิพากษาของศาล ประเด็นที่สำาคัญที่สุดเกี่ยวกับทางเลือก                

ในการกำาหนดโทษระดบักลาง ขึน้อยูก่บัปรชัญาการลงโทษและการปฏบิตัซิึง่อาจมคีวามขดัแยง้

หรอืทำาใหผู้ป้ฏบิตัมิคีวามลงัเลใจในการปฏบิติั ในกรณขีองศาลการใชห้ลักเกณฑ์ตามคำาแนะนำา

ของประธานศาลฎกีานา่จะเปน็ทางเลอืกการปฏบิติัทีน่ำาไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ในการพิจารณา

และพิพากษาคดีในอนาคต

การลงโทษโดยเน้นหลักการทดแทนความผิดหรือให้เหมาะสมกับความผิด (just           

deserts) ความผิดอย่างเดียวกันต้องได้รับโทษเท่ากัน เป็นประเด็นทางด้านความยุติธรรมและ

ความเสมอภาค เช่นการควบคุมความประพฤติอย่างเข้มงวด (intensive supervision              

probation) สำาหรับผู้กระทำาผิดบางคน และการลงโทษปรับอย่างสูงสำาหรับบางคนอาจขัดกับ

หลักการลงโทษอย่างเท่าเทียมกัน

1. การทำาใหท้างเลอืกการลงโทษไดผ้ลด ีจะตอ้งสรา้งหลกัการทีเ่ปลีย่นการใชว้ธิกีาร

ลงโทษอย่างหนึ่งแทนที่กับอีกวิธีการอย่างอื่น หรือใช้ทดแทนกันได้อย่าง                            

มีประสิทธิภาพ 

2. รปูแบบการลงโทษระดบักลางทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะแบบ ตอ้งปรบัระดบัใหเ้ทยีบ

 เคียงกันหรือเท่าเทียมกับแบบที่ใช้ทดแทนกันได้ แม้จะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน 

3. ขอบเขตการลงทาระดับกลางอยู่ระหว่างการรอการลงโทษ กับการใช้โทษจำาคุก

ในเรือนจำา ดังนั้นจึงสามารถปรับระดับความหนักเบาให้เกิดความยุติธรรม                        

ได้เช่นเดียวกับการใช้โทษจำาคุก

4. ผูไ้มเ่หน็ดว้ยกบัการลงโทษระดบักลางมคีวามเหน็วา่ โทษระดับกลางไมอ่าจเปรียบ

 เทียบได้กับการรอการลงโทษหรือโทษจำาคุก
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5. ผู้กระทำาผิดบางคนต้องการให้ศาลลงโทษจำาคุกมากกว่าการลงโทษระดับกลาง 

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสถานะของบุคคลแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม เช่นคนรวยกับคนยากจน

การใช้หลักเกณฑ์เลือกผู้กระทำาความผิดโดยใช้การลงโทษระดับกลางควรใช้สำาหรับ           

ผู้กระทำาความผิดที่เหมาะสมหรือได้รับการกล่ันกรอง แต่ไม่ควรเลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ 

ศาสนา หรืออายุ

8. การลงโทษระดับกลางมีเป้าหมายทั่วไปสองประการ

1. เป็นทางเลือกในการลงโทษที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเรือนจำา

2. เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการรอการลงโทษ

3. การใช้ดุลพินิจเลือกการลงโทษระดับกลางแทนการรอการลงโทษหรือแทน            

การลงโทษจำาคุกทำาให้ศาลเกิดความลังเล เพราะโทษระดับกลางมีหลากหลายดังนั้นจึงต้องมี    

การจำาแนกโทษระดับกลางและวัตถุประสงค์การใช้ให้ชัดเจน เช่นการคุมขังในบ้าน ในชุมชน              

ในคา่ยบำาบดัผูต้ดิยาเสพตดิ หรอืการควบคมุในโรงพยาบาล จะต้องมหีนว่ยงานรับผิดชอบบริหาร

จัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน

4. การใชท้างเลอืกแทนวธิกีารรอการลงโทษกม็ปีญัหาเชน่เดยีวกนัในกรณทีีผู่ก้ระทำา

ความผิดมีความเสี่ยงสูงที่จะฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ แม้ว่าจะใช้วิธีการสอดส่อง

ควบคุมของพนักงานคุมประพฤติ ดังนั้นอาจจำาเป็นต้องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมหรือ

ใช้ในระยะเวลาหนึ่งจนทำาให้มีความมั่นใจในการควบคุมสอดส่อง

5. ความลังเลใจของศาลในการใช้ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษจำาคุก โดยการใช้                 

การลงโทษระดับกลางทำาให้การหลีกเลี่ยงการลงโทษจำาคุกไม่บรรลุเป้าหมาย

9. การไม่บรรลุเป้าหมายมีสองประการ 

(1) ทางเลือกการใช้โทษอย่างอื่นแทนโทษจำาคุกสำาหรับคดีที่ผู้กระทำาผิดไม่สมควร             

ได้รับโทษจำาคุก ไม่ประหยัดเงินงบประมาณ

(2) การใชว้ธิกีารคมุประพฤตแิบบเข้มข้นหรือเคร่ืองมอือเิล็กทรอนกิส์ร่วมด้วยสำาหรับ

ผู้กระทำาผิดที่มีความเสี่ยงตำ่าไม่เป็นประหยัดเงินงบประมาณเช่นเดียวกัน

ทางเลือกการลงโทษ การลงโทษระดับกลางและการแก้ไขผู้กระทำาผิดในชุมชน
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10. ทางเลือกการลงโทษระดับกลางและวิชาชีพใหม่
การรเิริม่การลงโทษระดบักลางไดก้อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการทำางานของผูป้ระกอบ

วิชาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิดแนวใหม่ การเปล่ียนแปลงทางด้านผู้ปฏิบัติงาน            
ภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ หน่วยงานบังคับโทษจำาเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับ              
การนำามาตรการลงโทษแบบใหม่มาใช้ นอกจากนั้นอาจมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างอื่นได้แก่

1. บทบาทขององค์กรเอกชนท่ีเข้ามาทำาหน้าที่การบริหารจัดการโครงการแก้ไข               
ผู้กระทำาความผิดในชุมชน

2. การเน้นความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
บุคคลให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจเชิงภาววิสัยมากยิ่งขึ้น

 (1) การทำางานในปัจจุบันใช้แนวทางปฏิบัติงาน (guidelines) ภายในขอบเขต 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อความแน่นอน

 (2) ทางเลือกการใช้นโยบายที่กำาหนดไว้สำาหรับการปฏิบัติในคดีต่าง ๆ เพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมาย

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและผู้รับบริการ มีความสำาคัญน้อยกว่า
หลักปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมที่กำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ

แนวทางสามประการที่กล่าวมาแล้วทำาให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ                 
ผูป้ระกอบวชิาชพีในกระบวนการยตุธิรรมทีไ่ด้ปฏบิติัมาเปน็เวลานานหรือปฏบิติัจนเปน็ประเพณี

	ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรับผิดชอบมากขึ้น
	ผูป้ระกอบวชิาชพีมแีนวโนม้ปฏบิตังิานตามนโยบายของหนว่ยงานมากกวา่แตก่อ่น

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการทำางานและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่                        
ผู้ปฏิบัติงานเป็นการแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตามประเพณีมีความสมดุลระหว่างผู้กระทำา
ความผิด เจ้าหน้าที่และระบบราชการได้เปลี่ยนไป

11. การบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขผู้กระทำาผิดในชุมชน
แนวทางการปฏบัิตเิป็นไปตามกฎหมายและระบบงาน มขีอ้นา่สงัเกตวา่เมือ่กฎหมาย

เปลี่ยนแปลง ระบบงานจะเปลี่ยนหรือไม่ การรองรับงานอันเกิดจากกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง ระบบการลงโทษแนวทางใหม่ที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป           
ไม่อาจเกิดผลได้ถ้าระบบงานและบุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ



| 257 |

แนวความคิดและวิธีปฏิบัติงานตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้น บางครั้งเห็นได้ชัดเจนจาก                 

วิธีปฏิบัติที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง การบังคับใช้กฎหมายเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำาให้เราเห็นได้จาก

ความแตกต่างทางด้านการปฏิบัติและปรัชญาการทำางานในที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน สะท้อนให้

เห็นความจริงของการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมที่เกี่ยวกับความเชื่อค่านิยมในสิ่งที่ถูก

หรือผิด ในการจัดการปัญหาผู้กระทำาความผิดในสถานที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งมีความแตกต่างกัน

กฎหมายทีใ่ชม้าตรการแกไ้ขผูก้ระทำาความผิดในชมุชนจะต้องทำาความเขา้ใจเปา้หมาย

ของนโยบายและการนำาวิธีการนี้มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการพึ่งพาเรือนจำา การมุ่งสู่              

เป้าหมายนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้อทำาความเข้าใจถึงขอบเขตการใช้ทางเลือก            

ทีม่มีากขึน้กวา่แตก่อ่น การปฏบิตัติอ่ผูก้ระทำาความผดิ ตัง้แตช่ัน้เจา้หนา้ทีต่ำารวจ พนกังานอยัการ 

ศาลยุติธรรม งานคุมประพฤติและงานราชทัณฑ์ ฯลฯ

กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขผู้กระทำาความผิดในชุมชนมีพื้นฐานจากแนวคิดการ               

หลีกเลี่ยงการจำาคุก และต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระทำาความผิด ในขณะ

เดียวกันก็พบว่าชุมชนมีแรงจูงใจน้อยในการดูแลผู้กระทำาความผิดไว้ในชุมชนของตนเอง               

เรือนจำาจึงเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดเพราะเป็นเรื่องของรัฐและใช้งบประมาณแผ่นดิน แรงจูงใจ

ทางด้านงบประมาณทำาให้เกิดเรือนจำา ดังนั้นการสร้างระบบค่าตอบแทนการแก้ไขผู้กระทำา              

ความผิดในชุมชนต้องทำาให้เกิดขึ้นโดยอาศัยจำานวนผู้ได้รับการแก้ไขในชุมชนกับงบประมาณ              

ที่ได้รับแทนการขยายเรือนจำาจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง

การบัญญัติกฎหมายให้นำาการแก้ไขผู้กระทำาผิดในชุมชนมาเป็นทางเลือกแทนการใช้

เรือนจำา และไม่ให้พึ่งพาเรือนจำาในการควบคุมผู้กระทำาความผิดที่มีความเสี่ยงตำ่าแบ่งได้เป็น            

สามประการ

1. การลดอัตราผู้กระทำาความผิดที่ต้องโทษจำาคุกในเรือนจำาให้น้อยลง

2. การลดงบประมาณของเรือนจำาโดยจัดสรรไปยังการบริหารงานทางเลือกในการ

ลงโทษในรูปแบบต่าง ๆ 

3. การลดจำานวนผูต้อ้งขังในเรอืนจำาให้ได้สดัสว่นกบัจำานวนประชากร เชน่ ประชากร

นักโทษเด็ดขาดคิดเป็นอัตราต่อประชากรไม่เกินสองร้อยต่อแสนคนเป็นต้น

ทางเลือกการลงโทษ การลงโทษระดับกลางและการแก้ไขผู้กระทำาผิดในชุมชน
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12. การดำาเนินการดังกล่าวนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด       
หน่วยงานที่รับผิดชอบจำาเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริง

1. จำานวนนักโทษในเรือนจำาเพิ่มขึ้นในภาพรวมของประเทศ

2. การแกไ้ขผูก้ระทำาผดิในชมุชนมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของจำานวนผูต้อ้งขงัในเรอืน

จำาหรือไม่

3. ผลลัพธ์การปฏิบัติงานแก้ไขผู้กระทำาความผิดที่ผ่านมาไม่สามารถหาข้อยุติได้                   

ได้หรือไม่

13. อนาคตการลงโทษระดับกลางและการแก้ไขผู้กระทำาความผิดใน
ชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการแสวงหานวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงระบบงาน

ยุติธรรมที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้จากระบบงานที่ปฏิบัติมาเป็นเวลานานเป็นประเพณีนิยม                    

ที่ไม่อาจนำาไปสู่ทางเลือกใหม่ ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดโดยไม่ใช้การควบคุมตัวในเรือนจำา               

ระบบงานท่ีทำาเป็นกิจวัตรจนเกิดความเคยชิน รวมทั้งการติดตามสอดส่องดูแลผู้ต้องขังที่อยู่           

ภายใต้ระบบงานคุมประพฤติประเภทต่าง ๆ เช่นงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน ผู้ท่ีศาลส่ัง 

รอการลงโทษโดยการคุมความประพฤติและผู้ได้รับการพักการลงโทษ เป็นต้นการได้รับการ

สนับสนุนจากประชาชน ชุมชนและประชาสังคมจะต้องมีมากขึ้น ทำาให้ประชาชนไม่ตกอยู่            

ภายใตค้วามหวาดกลวัผูก้ระทำาความผดิท่ีใชม้าตรการใหม ่เพราะเปน็ทางเลอืกใหมท่ีส่รา้งสรรค์

กว่าในระหว่างที่กำาลังเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ วัตถุประสงค์การลงโทษผู้กระทำาความผิดจะต้อง

ทำาให้มีความชัดเจน ไม่มีโครงการแก้ไขผู้กระทำาความผิดที่ประสบความสำาเร็จและสามารถ 

ดำาเนินการได้เป็นเวลานาน ถ้าเป้าหมายการดำาเนินงานไม่มีความชัดเจน

กล่าวโดยสรุป ทางเลือกการลงโทษผู้กระทำาความผิด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ              

หลกีเลีย่งการควบคมุผูก้ระทำาผดิในเรอืนจำา เนือ่งจากการจำาคกุได้กอ่ใหเ้กดิผลเสียหลายประการ 

เช่น ผู้กระทำาผิดที่เคยต้องโทษจำาคุกไม่สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ สังคมไม่ไว้วางใจผู้กระทำา 

ความผิด อย่างไรก็ดีการปล่อยให้ผู้กระทำาผิดอยู่นอกที่คุมขัง ก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ เช่น 

การข่มขู่ผู้เสียหาย การทำาร้ายพยาน และอาจกระทำาความผิดซำ้าอีกเนื่องจากความเข้าใจผิด           

ว่าจะไม่ต้องถูกจำาคุก ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม ผู้กระทำาผิด เหยื่อและ
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การเปิดโอกาสให้ผู้กระทำาผิดทำาประโยชน์ต่อสังคม เป็นวิธีการ

ท่ีจะช่วยสรา้งจติสำานกึในความรบัผดิชอบใหผู้ก้ระทำาผดิไดก้ลบัตวัเปน็พลเมอืงด ีดงันัน้ผูป้ฏบิตัิ

งานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีหน้าที่นำาหลักการนี้มาปฏิบัติจำาเป็นต้องคำานึงถึง            

ความปลอดภัยของสังคมด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่วนวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้กับ             

ผู้กระทำาผิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ทำางานสาธารณะ การคุมขังผู้กระทำาผิดไว้ในบ้าน                 

ของตนเอง การส่งให้เข้าฝึกแบบค่ายทหาร การจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้กระทำาผิด วิธีการเหล่านี้                

แม้จะก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผู้กระทำาผิดแต่ไม่มีสถานะเป็นโทษ ส่วนมากจะใช้ในลักษณะเป็น

เงื่อนไขของการคุมประพฤติ แต่ในปัจจุบันพบว่าการปฏิบัติแก่ผู้กระทำาผิดเช่นนี้ได้มีการพัฒนา

และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นรูปแบบการลงโทษผู้กระทำาผิดต่อไป                       
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การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา : 
เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส

ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์1

ในกระบวนการดำาเนินคดีอาญาน้ันมีบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีอาญา             

หลายฝ่าย โดยในประเทศที่ยินยอมให้ผู้เสียหายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินคดีอาญา เช่น 

ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศไทย ผู้เสียหายถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญ

ในกระบวนการดำาเนินคดีอาญา ตามกฎหมายไทยนั้นผู้เสียหายมีสิทธิต่าง ๆ ในคดีอาญาตามที่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ อาทิเช่น            

การร้องทุกข์ การยอมความ การฟ้องคดีอาญา การเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ                 

การอุทธรณ์ และการฎีกา ดังนั้นการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาจึงมีความ

สำาคญัเพราะทำาใหท้ราบวา่บุคคลดงักลา่วมสีทิธปิระการต่าง ๆ  ตามทีก่ฎหมายรบัรองไวใ้นฐานะ

ผู้เสียหายในคดีอาญา

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใกล้เคียงกับ

ประเทศไทย กล่าวคือ เป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์ (Civil law) ซึ่งยึดถือ                  

กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นสำาคัญ และการดำาเนินคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหา (Procédure                                 

accusatoire)2 นอกจากนี้ผู้เสียหายในคดีอาญาก็สามารถมีส่วนร่วมในการดำาเนินคดีอาญาได้

เช่นเดียวกัน ดังนั้นการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาจึงควรนำากฎหมายทั้งสอง

 1 อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปัจจุบันกำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทางนิติศาสตร์ ด้าน Sciences criminelles ณ มหาวิทยาลัย Aix-Marseille ประเทศฝรั่งเศส
 2 การดำาเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานกันระหว่างสองระบบ กล่าวคือ การดำาเนิน
คดีอาญาระบบไต่สวน (Procédure inquisitoire) จะใช้กับการพิจารณาคดีในศาลไต่สวน (Juge d’instruction)     
และการดำาเนินคดีอาญาระบบกล่าวหา (Procédure accusatoire) จะใช้กับการพิจารณาคดีในศาลตัดสินคดี                   
(Juridiction de jugement) 
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ประเทศดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ทราบถึงข้อเหมือนและข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์    

การเป็นผู้เสียหายในแต่ละประเทศ ตลอดจนทราบถึงผลสืบเนื่องจากการเป็นผู้เสียหายตาม

กฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

ฉะนั้นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ข้างต้น บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาหลักเกณฑ์การ

พิจารณาความเป็นผู้เสียหายในกฎหมายไทย หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายใน

กฎหมายฝรั่งเศส และข้อเปรียบเทียบความเป็นผู้เสียหายของกฎหมายทั้งสองประเทศดังกล่าว

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในกฎหมายไทย

ประมวลกฎหมายวิธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ให้บทนิยามคำา “ผู้เสียหาย” 

ว่าหมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำาผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้ง

บุคคลอื่นที่มีอำานาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6 ซ่ึงจากบทบัญญัตินี้             

สามารถจำาแนกผู้เสียหายเป็น 2 ประเภท คือ ผู้เสียหายท่ีแท้จริง และผู้มีอำานาจจัดการแทน              

ผู้เสียหายที่แท้จริง

 1.1 ผู้เสียหายที่แท้จริง 
ผู้เสียหายที่แท้จริงในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำาความผิด

อาญาฐานใดฐานหนึง่หรอืหลายฐานโดยตรง ดงันัน้จงึเรยีกอกีอยา่งวา่ “ผูเ้สยีหายโดยตรง” โดย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงมี 3 ประการ ดังนี้

 1) มีการกระทำาความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้น

 การจะเป็นผูเ้สยีหายทีแ่ทจ้รงิหรือไมจ่ะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ประการแรกเสีย

ก่อน กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าการกระทำานั้นเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายสารบัญญัติ

ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาหรือไม่ 

หากมีการกระทำาถึงขั้นที่กฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้เป็นความผิด โดยที่ผู้กระทำาไม่มีอำานาจ

กระทำาการดงักลา่ว ลำาดบัตอ่ไปจงึคอ่ยพจิารณาหลกัเกณฑป์ระการถดัไปของการเปน็ผูเ้สยีหาย

ทีแ่ทจ้รงิ แตใ่นทางกลบักนัหากพจิารณาแลว้เหน็วา่การกระทำาดงักลา่วไมเ่ปน็ความผดิทางอาญา 

ดังนี้ย่อมไม่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ประการต่อไปเพราะไม่มีผู้เสียหายจากการกระทำาดังกล่าว

 2) บุคคลนั้นได้รับความเสียหายจากการกระทำาความผิดอาญาฐานนั้น 

 หลักเกณฑ์ประการน้ีเป็นการพิจารณาว่าการกระทำาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้น
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มีบุคคลใดได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำาความผิดดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งบุคคลที่ได้รับ

ความเสียหายในที่นี้อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล นอกจากนี้ในการวินิจฉัยว่าบุคคลนั้น

ได้รับความเสียหายจากการกระทำาความผิดฐานนั้นหรือไม่นั้น ลำาดับแรกจะต้องวินิจฉัยให้ได้   

เสียก่อนว่ากระทำาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดฐานใดบ้าง จากนั้นจึงพิจารณาต่อไป

ว่าความผิดแต่ละฐานดังกล่าว กฎหมายประสงค์ที่จะคุ้มครองบุคคลใด 

 ในกรณีที่ความผิดอาญานั้นมุ่งที่จะคุ้มครองส่วนที่เป็น “เอกชน” บุคคลที่ได้รับ

ผลกระทบจากการกระทำาดังกล่าวย่อมเป็นผู้เสียหาย อาทิ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามแนว              

คำาพพิากษาศาลฎกีาวนิจิฉยัวา่กฎหมายมุง่คุม้ครองกรรมสทิธิแ์ละสทิธคิรอบครองซึง่เปน็สว่นที่

เป็นเอกชน เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์ดังกล่าวจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรง             

ในการกระทำาความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ตัวอย่างเช่น โจทก์ร่วมเช่าซื้อรถยนต์มาจากผู้อื่น           

ขณะรถยนตถ์กูลกั กรรมสทิธิย์งัไมโ่อนเปน็ของโจทกร่์วม แต่โจทกร่์วมเปน็ผู้ครอบครองรถยนต์

อยู่ เมื่อถูกจำาเลยแย่งการครอบครอง โจทก์ร่วมย่อมเป็นผู้เสียหาย จึงมีอำานาจร้องทุกข์และ            

เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ3

 กรณีความผิดฐานบุกรุก ซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดทันทีที่มีการบุกรุก 

มใิชค่วามผดิตอ่เนือ่งแตอ่ยา่งใด ผูเ้สยีหายทีแ่ทจ้รงิในความผดิฐานดงักลา่วจงึไดแ้กผู่ม้กีรรมสทิธิ์

หรือสิทธิครอบครองที่ดินขณะที่มีการบุกรุกครั้งแรก ฉะนั้นแม้ว่าการบุกรุกจะยังคงอยู่ขณะที่            

ผูค้รอบครองทีด่นิโอนทีด่นิดงักลา่วใหแ้กผู่ร้บัโอนโดยการซือ้ขาย ผูร้บัโอนเปน็เพยีงผูค้รอบครอง

ที่ดินหลังจากที่ความผิดนั้นได้กระทำาจนสำาเร็จไปแล้ว เฉพาะผู้โอนซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดิน             

ขณะบุกรุกเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหายที่แท้จริง ผู้รับโอนไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานดังกล่าว4

 ส่วนในกรณีที่ความผิดอาญานั้นมุ่งคุ้มครองส่วนที่เป็น “ส่วนรวม” รัฐเท่านั้นที่

เป็นผู้เสียหายท่ีแท้จริง เอกชนไม่อาจอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น              

ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติจราจรทางบก              

พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน พ.ศ. 2490, พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534, พระราชกำาหนดการกู้ยืมเงินที่

เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาบางฐาน เช่น 

ความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา 138, ความผิดฐานทำาลายดวงตราของ

 3 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1548/2535
 4 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1881/2538

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

เจ้าพนักงานตามมาตรา 141, ความผิดฐานขัดขืนหมายหรือคำาสั่งศาลตามมาตรา 170, ความ

ผิดฐานทำาลายพยานหลักฐานตามมาตรา 199 และความผิดฐานพกพาอาวุธตามมาตรา 371 

เป็นต้น

 อยา่งไรกด็คีวามผดิอาญาบางฐาน แมโ้ดยหลกัแลว้กฎหมายตอ้งการคุม้ครองสว่น             

ที่เป็นส่วนรวม แต่หากเอกชนได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากการกระทำาความผิดอาญา               

ฐานนั้น ผู้นั้นย่อมเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงในความผิดดังกล่าวได้เช่นกัน ความผิดในกลุ่มนี้มี                 

ข้อสังเกตคือ มักเป็นความผิดที่ราษฎรกระทำาต่อเจ้าพนักงาน หรือเจ้าพนักงานกระทำาความผิด

ต่อตำาแหน่งหน้าที่ อีกทั้งมักมีองค์ประกอบความผิดว่า “ซึ่งอาจทำาให้ผู้อื่นหรือประชาชน                 

เสียหาย” หรือ “โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” หรือ “เพื่อให้

เกิดความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด” ปรากฏในบทบญัญตันิัน้ ๆ  ตวัอยา่งเชน่ ความผดิฐานแจง้ความ

เท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และความผิดฐานเจ้าพนักงาน

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา                 

มาตรา 157

 3) บุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย

 เมื่อได้ความว่าบุคคลนั้นครบหลักเกณฑ์สองประการข้างต้นแล้วก็จะพิจารณา

หลักเกณฑ์ประการสุดท้าย กล่าวคือต้องพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือไม่ 

หลักเกณฑ์ประการนี้ไม่ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 2 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา แต่เกิดจากหลักทั่วไปที่ว่า “ผู้ที่จะมาขอพึ่งบารมีแห่งความยุติธรรมต้องมาด้วยมือ

อันบริสุทธิ์” ซึ่งศาลฎีกาไทยก็ได้ยึดถือหลักการนี้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยมาโดยตลอด 

 ผู้เสียหายโดยนิตินัยในท่ีนี้ หมายความว่า บุคคลนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการ  

กระทำาความผิด ไม่ยินยอมให้มีการกระทำาความผิดต่อตน ไม่มีส่วนพัวพันกับการกระทำา              

ความผิด ไม่มีส่วนก่อให้เกิดความผิด และไม่กระทำาการโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม              

ชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 กรณีบุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำาความผิด เช่น โจทก์และจำาเลยต่างสมัคร

ใจเข้าวิวาททำาร้ายกันและกัน โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมาย ย่อมไม่มีอำานาจเป็นโจทก์

ฟ้องขอให้ลงโทษจำาเลยได้5 หรือการที่ผู้ตายและจำาเลยต่างขับรถด้วยความเร็วและต่างขับรถ

 5 คำาพิพากษาฎีกาที่ 223-224/2513
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เข้าไปในช่องเดินรถของอีกฝ่ายหนึ่ง ถือเป็นการขับรถโดยประมาททั้งสองฝ่าย เมื่อผู้ตายมีส่วน

กระทำาผิดด้วย ผู้ตายจึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยตามมาตรา 2 (4) โจทก์ร่วมซึ่งเป็นบิดาผู้ตาย

ย่อมไม่มีอำานาจจัดการแทนผู้ตายได้ตามมาตรา 5 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ดังนั้นจึงไม่มีอำานาจเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตามมาตรา 30 ของกฎหมาย

ฉบับเดียวกัน6

 กรณีบุคคลนั้นยินยอมให้มีการกระทำาความผิดต่อตน เช่น หญิงยินยอมให้ผู้อื่น

ทำาใหต้นเองแท้งลกู ถอืว่าหญิงนั้นมสี่วนร่วมในการกระทำาผิดด้วย จงึไมใ่ช่ผูเ้สียหายตามมาตรา 

2 (4) และแม้หญิงนั้นจะถึงแก่ความตาย บิดาของหญิงนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องผู้ที่ทำาให้หญิง             

แท้งลูกได้7

 กรณีบุคคลนั้นมีส่วนในการก่อให้เกิดการกระทำาความผิด เช่น จำาเลยละเมิด

ลิขสิทธิ์โดยทำาซำ้าบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโจทก์เพื่อมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ 

ส. ได้ล่อซื้อ มิใช่ทำาซำ้าโดยผู้กระทำามีเจตนากระทำาผิดอยู่แล้วก่อนการล่อซื้อ การกระทำาผิดของ

จำาเลยเกิดขึ้นเนื่องจากการล่อซื้อของ ส. ซึ่งได้รับจ้างให้ล่อซื้อจากโจทก์ เท่ากับโจทก์เป็นผู้ก่อ

ให้ผู้อ่ืนกระทำาผิด โจทก์ย่อมไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายโดยนิตินัยที่มีอำานาจฟ้องคดีนี้8 แต่หาก          

เป็นกรณีที่ผู้เสียหายจ้างให้นักสืบไปติดต่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำาซำ้าโปรแกรม

คอมพวิเตอรซ์ึง่มกีารละเมดิลขิสทิธิข์องผูเ้สยีหายโดยจำาเลยมเีจตนาท่ีจะกระทำาความผิดอยูแ่ล้ว 

ดังน้ีถือเป็นการกระทำาเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานมาดำาเนินคดีแก่ผู้กระทำาละเมิดลิขสิทธิ์ของ 

ผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ในคดีเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นการชักจูงใจหรือก่อให้ฝ่ายจำาเลยกระทำา             

ความผิดคดีนี้ขึ้นมา จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย มีอำานาจฟ้องจำาเลยได้9

 กรณีบคุคลนัน้กระทำาการโดยมวีตัถปุระสงคเ์ปน็การตอ้งหา้มชดัแจง้โดยกฎหมาย

หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น การท่ีผู้เสียหาย 

ตกลงจะซื้อธนบัตรปลอมจากจำาเลย แม้จะเป็นโดยจำาเลยใช้อุบายหลอกลวงอันเป็นความผิด 

ฐานฉ้อโกงก็ตาม ก็เป็นความตกลงที่มีวัตถุประสงค์จะกระทำาผิดกฎหมาย มิได้เป็นไปโดยสุจริต 

จะถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยชอบด้วยกฎหมายมิได้ พนักงานอัยการไม่มีสิทธิที่จะนำาคดีอันเนื่อง

 6 คำาพิพากษาฎีกาที่ 4461/2534
 7 คำาพิพากษาฎีกาที่ 954/2502
 8 คำาพิพากษาฎีกาที่ 4301/2543
 9 คำาพิพากษาฎีกาที่ 6523/2545

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
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มาจากคำาร้องทุกข์ของผู้เสียหายเช่นนี้มาว่ากล่าวได้10

 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นครบตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทั้งสาม

ประการขา้งตน้ บคุคลดงักลา่วยอ่มมฐีานะเปน็ผู้เสียหายท่ีแท้จริงในคดีอาญาและมสิีทธปิระการ

ตา่ง ๆ  ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ซึ่งได้แก่ สิทธิในการร้องทุกข์และถอนคำาร้องทุกข์ตามมาตรา 126 สิทธิในการฟ้องคดีอาญา          

ตามมาตรา 28 (2) สิทธิในการยอมความและการถอนฟ้องในคดีอาญาตามมาตรา 35 สิทธิใน

การขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตามมาตรา 30 สิทธิในการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่อง

กับคดีอาญาตามมาตรา 40 สิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องตามมาตรา 163 และมาตรา 164 

สทิธิในการอทุธรณ ์และสทิธใินการฎกีา เปน็ตน้ แตท่ัง้นีใ้นการใชส้ทิธขิองบคุคลดงักลา่วจะตอ้ง

เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในกฎหมายด้วย

 นอกจากบทบัญญัติมาตรา 2 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

จะกลา่วถงึผูเ้สยีหายทีแ่ท้จรงิแลว้ กย็งักลา่วถงึผูเ้สยีหายอกีประเภทหนึง่ นัน่คอืผูม้อีำานาจจดัการ

แทนผู้เสียหายที่แท้จริง

 1.2 ผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริง 
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 2 (4) สามารถสรุปความได้ว่าผู้มีอำานาจจัดการ             

แทนผู้เสียหายที่แท้จริง หมายถึงบุคคลตามมาตรา 4, 5 และ 6 แห่งประมวลกฎหมาย                 

วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งกฎหมายกำาหนดให้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงเฉพาะ              

การดำาเนินการอย่างใด ๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 3 ของกฎหมายเดียวกัน

การพิจารณาว่าการกระทำาความผิดแต่ละฐานที่เกิดขึ้นสามารถมี “ผู้มีอำานาจจัดการ

แทนผู้เสียหายท่ีแท้จริง” ได้หรือไม่นั้น จะต้องได้ความเสียก่อนว่ามี “ผู้เสียหายที่แท้จริง”            

ในความผิดฐานนั้นมาก่อน ทั้งนี้เพราะเมื่อพิจารณาจากบทนิยามคำา “ผู้เสียหาย” ตามมาตรา 

2 (4) จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวใช้คำา “...รวมถึงบุคคลอื่นที่มีอำานาจจัดแทนได้” นั่นก็

หมายความว่าการจะมีผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการมี

อยูข่องผูเ้สยีหายทีแ่ทจ้รงิในความผดิดงักลา่ว ดังนัน้หากการกระทำาใด ๆ  ไมอ่าจมผู้ีเสียหายท่ีแท้

จริงเน่ืองจากขาดองคป์ระกอบอยา่งหนึง่อยา่งใดของการเปน็ผูเ้สยีหายทีแ่ทจ้รงิแลว้ไซร ้ยอ่มไม่

ต้องพิจารณาอีกต่อไปว่าจะมีบุคคลอื่นใดสามารถจัดการแทนบุคคลดังกล่าวได้

 10 คำาพิพากษาฎีกาที่ 771/2493 ประชุมใหญ่
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เมื่อผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงหมายถึงบุคคลตามมาตรา 4, 5 และ 6 

ดังนั้นผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริง จึงแยกพิจารณาได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

 1) ผู้มีอำานาจจัดการแทนโดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้เสียหายที่แท้จริง

 ผู้มอีำานาจจดัการแทนผูเ้สยีหายทีแ่ทจ้รงิกรณนีีเ้ปน็กรณตีามมาตรา 4 วรรคสอง 

ซึ่งบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 5 (2) สามีมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ ต่อเมื่อได้

รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยา” บทบัญญัตินี้เป็นกรณีที่ผู้เสียหายที่แท้จริงเป็นหญิงมีสามี 

กฎหมายใหอ้ำานาจสามฟีอ้งคดอีาญาแทนภรยิาได้ แต่ทัง้นีส้ามต้ีองได้รบัอนญุาตโดยชดัแจง้จาก

ภริยา การปรับใช้บทบัญญัติดังกล่าวจึงต้องได้ความเสียก่อนว่าผู้เสียหายท่ีแท้จริงและบุคคล             

ที่มีอำานาจจัดการแทนเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือต้องจดทะเบียนสมรสโดย

ถูกต้องตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากได้ความดังกล่าวแล้วสามีต้อง             

ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยาให้ฟ้องคดีอาญาด้วย ซ่ึงการอนุญาตนี้จะใช้รูปแบบใดก็ได้            

ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตด้วยวาจา การอนุญาตโดยลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด ทั้งนี้

เพราะกฎหมายมิได้กำาหนดแบบไว้ นอกจากนี้การปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสองต้องอยู่

ภายใตบ้งัคับแหง่มาตรา 5 (2) ซึง่กห็มายความวา่มาตรา 4 วรรคสองสามารถใชก้บัความผดิฐาน

ใดก็ได้ แต่ต้องมิใช่ความผิดท่ีภริยาถูกทำาร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเอง                

ได้เพราะกรณีดังกล่าวมาตรา 5 (2) ให้อำานาจสามีจัดการแทนภริยาได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับ

อนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยา 

 มาตรา 4 วรรคสองมีข้อที่ควรพิจารณาคือมาตราดังกล่าวมิได้ให้อำานาจภริยา

ฟ้องคดีแทนสามี ดังนั้นหากสามีเป็นผู้เสียหายที่แท้จริง ภริยาไม่มีอำานาจฟ้องคดีแทนสามี               

เว้นแต่เป็นกรณีมาตรา 5 (2) หรือภริยาได้รับมอบอำานาจจากสามีซ่ึงเราจะกล่าวถึงเร่ืองนี้ใน

ลำาดับต่อไป

 2) ผู้มีอำานาจจัดการแทนโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เสียหายที่แท้จริง

 ผู้มีอำานาจจัดการแทนโดยไม่ต้องรับอนุญาตจากผู้เสียหายที่แท้จริงหมายถึงผู้มี

อำานาจจัดการแทนตามมาตรา 5 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กรณี กล่าวคือ

 กรณีตามมาตรา 5 (1) เป็นกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีอำานาจ

จัดการแทนผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล การเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ           

ผู้อนุบาลในที่นี้จะต้องชอบด้วยกฎหมายตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ 

การใช้อนุมาตรานี้จะจำากัดเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายที่แท้จริงที่เป็นผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ  

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
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ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เพราะหากผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถถึงแก่ความตาย อำานาจปกครอง                      

ส้ินสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/6 กรณีย่อมไม่ตกอยู่ในบังคับ

มาตรา 5 (1) แต่อาจเข้ากรณีตามมาตรา 5 (2) 

 กรณีตามมาตรา 5 (2) เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำานาจแก่ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน 

สามีหรือภริยา ในการจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงซึ่งถูกทำาร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่

สามารถจัดการเองได้ ตามอนุมาตรานี้คำาว่า “ผู้บุพการี” และ “ผู้สืบสันดาน” จะพิจารณาตาม

ความเปน็จริงกล่าวคอืเป็นไปตามหลกัการสืบสายโลหติ ส่วนสามีภริยาก็ตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย

เช่นเดียวกับกรณีตามมาตรา 4 วรรคสอง นอกจากนี้ความผิดอาญาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลทำาให้            

ผู้เสียหายที่แท้จริงได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้หรือถึงแก่ความตายจะต้องมา              

จากการกระทำาของจำาเลยไม่ว่าจะเกิดโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม

 กรณีตามมาตรา 5 (3) เป็นกรณีท่ีกฎหมายกำาหนดให้ผู้แทนนิติบุคคล ซ่ึง             

ไดแ้ก ่ผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนอืน่ ๆ  ของนติบุิคคลมอีำานาจจดัการแทนนติิบคุคลในความผดิทีก่ระทำา

ลงแก่นิติบุคคลนั้น ทั้งนี้เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลซ่ึงตามกฎหมายท่ีก่อต้ังนิติบุคคลนั้น 

หรอืตามขอ้บงัคบัของนิตบุิคคลน้ันกำาหนดใหเ้ปน็ผูแ้สดงออกซึง่เจตนาของนติบิคุคล ยกตวัอยา่ง

เช่น กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แสดงออกซึ่งเจตนาของบริษัทจำากัด รัฐมนตรีเป็นผู้แสดงออกซึ่ง

เจตนาของกระทรวง และอธิการบดีเป็นผู้แสดงออกซึ่งเจตนาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น หากต่อ

มานติบิคุคลเปลีย่นตวัผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนนติิบคุคล ผู้มอีำานาจจัดการแทนนติิบคุคลตามมาตรา 

5 (3) ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน

 3) ผู้มีอำานาจจัดการแทนโดยได้รับแต่งตั้งจากศาล

 ผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงกรณีนี้หมายถึง “ผู้แทนเฉพาะคดี”             

ตามมาตรา 6 ซึ่งมีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงเฉพาะคดีที่ตนได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น 

มาตราน้ีเป็นการอุดช่องว่างสำาหรับกรณีที่ผู้เยาว์ ผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถซ่ึงเป็น                

ผู้เสียหายที่แท้จริงไม่มีผู้แทนโดยธรรมหรือผู้อนุบาลตามมาตรา 5 (1) หรือมีบุคคลดังกล่าวแต่

บุคคลนั้นไม่สามารถกระทำาการแทนได้โดยเหตุผลบางประการ ดังนั้นการตั้งผู้แทนเฉพาะคดี

ตามมาตรา 6 จึงต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง กล่าวคือ กรณีแรกเป็นกรณีที่ผู้เสียหายที่แท้จริงซึ่ง

เป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล จึงไม่

สามารถใช้กรณีตามมาตรา 5 (1) ได้ ทำาให้มีความจำาเป็นต้องตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้แทนเฉพาะคดี
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ตามมาตรา 6 เพื่อให้บุคคลนั้นมีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริง กรณีที่สองเป็นกรณีที่             

ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลของผู้เยาว์ ผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่สามารถจะ

ทำาการตามหน้าท่ีได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใด หรือมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความ

สามารถนั้น หากเข้ากรณีใดในสองกรณีดังที่กล่าวมา ญาติหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ 

ผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถอาจร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้ แต่

ถ้าศาลเห็นว่าไม่มีบุคคลใดท่ีเหมาะสม ก็อาจตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทนเฉพาะคดี         

มาตรานีม้ขีอ้สงัเกตประการสำาคญัคอืการรอ้งขอต้ังผู้แทนเฉพาะคดีจะต้องกระทำาขณะทีผู้่เยาว ์                          

ผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น หากบุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตายก่อน              

ที่จะมีการไต่สวนคำาร้อง ศาลไม่อาจตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้

 สำาหรบัอำานาจของผูม้อีำานาจจดัการแทนผูเ้สยีหายทีแ่ทจ้รงิตามมาตรา 4, 5  และ 

6 น้ัน มาตรา 3 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำาหนดว่าบุคคลดังกล่าวมี            

อำานาจจัดการแทนในเรื่องดังต่อไปน้ีคือ การร้องทุกข์ การเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วม

เป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ การเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การถอนฟ้อง

คดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว

 นอกเหนือจากผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงตามมาตรา 4, 5 และ 6 

แลว้ มบีคุคลอกีประเภทหนึง่ทีม่อีำานาจจดัการแทนผู้เสียหายทีแ่ทจ้ริงได้เชน่กนั บคุคลประเภท

นี้เราเรียกว่าผู้รับมอบอำานาจให้จัดการแทน แต่เดิมศาลฎีกาถือหลักว่าในคดีอาญานั้นบุคคลที่

จะจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงได้นั้นต้องเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 4, 5 และ 6 เท่านั้น ผู้เสียหายที่แท้จริงจึงไม่มีอำานาจมอบให้บุคคลอื่นใด

กระทำาการแทนตนได้11 แต่ต่อมาศาลฎีกาวินิจฉัยกลับหลักเดิมโดยถือว่าผู้เสียหายที่แท้จริง

สามารถมอบอำานาจให้บุคคลอื่นกระทำาแทนตนได้ตามหลักทั่วไป12 การมอบอำานาจให้จัดการ

แทนในที่นี้หมายถึงการที่ผู้เสียหายที่แท้จริงมอบอำานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดการเกี่ยวกับ

คดอีาญาแทนตน การมอบอำานาจใหจ้ดัการแทนเปน็คนละเรือ่งกบัการมอีำานาจจดัการแทนตาม

มาตรา 4 ถึงมาตรา 6 เพราะการมีอำานาจจัดการแทนตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 6 เป็นกรณีที่

กฎหมายให้อำานาจโดยอัตโนมัติแก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตราดังกล่าว และอำานาจของผู้มี

 11 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1857/2499
 12 คำาพิพากษาฎีกาที่ 755/2502 ประชุมใหญ่ และคำาพิพากษาฎีกาที่ 890/2503
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อำานาจจัดการแทนนั้นจะกระทำาการได้เฉพาะแต่เพียงเท่าท่ีระบุในมาตรา 3 เท่านั้น ส่วนการ

มอบอำานาจให้จัดการแทนเป็นกรณีที่ผู้เสียหายที่แท้จริงต้องทำาเป็นหนังสือมอบอำานาจโดยชัด

แจ้งและต้องระบุด้วยว่าประสงค์จะให้ผู้รับมอบอำานาจจัดการเกี่ยวกับคดีอาญาประการใดบ้าง

แทนตน ทั้งนี้เพราะผู้รับมอบอำานาจจากผู้เสียหายที่แท้จริงมีอำานาจกระทำาการเพียงเท่าที่อยู่

ภายในขอบเขตที่ตนได้รับมอบอำานาจเท่านั้น

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในกฎหมายฝรั่งเศส

ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (Code pénal) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาฝรั่งเศส (Code de procédure pénale) ไม่ได้บัญญัติบทนิยามคำาว่าผู้เสียหาย 

(Victime) ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 2 วรรคแรกของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กล่าวถึงคำาฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (Action 

civile)13 ก็พอจะอนุมานได้ว่าผู้เสียหายคือบุคคลที่ได้รับความเสียหายส่วนตัวและโดยตรงจาก

การกระทำาความผิดทางอาญา นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติต่าง ๆ ของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็จะพบหลากหลายถ้อยคำาที่ส่ือความหมายถึงผู้เสียหาย             

เช่น la partie lésée, l’auteur de la plainte, la partie civile, la victime qui a porté 

plainte sans se constituer partie civile และ la victime qu’elle se soit ou non 

constituée partie civile lors de la procédure เป็นต้น

แมค้ำานยิามทางกฎหมายของคำาวา่ผู้เสียหายจะไมป่รากฏในตัวบทกฎหมายอาญาและ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่เราสามารถค้นหาคำาจำากัดความของคำาดังกล่าวได้จาก

พจนานุกรมทางกฎหมายท่ีจัดทำาโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพจนานุกรมคำาศัพท์ทั่วไปทาง

นิติศาสตร์ เช่น พจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ของ ศาสตราจารย์ Gérard CORNU14 และ

พจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ที่จัดทำาโดยสำานักพิมพ์ Dalloz15 และพจนานุกรมทางนิติศาสตร์

 13 Article 2 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit : « L’action civile en                        
réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux 
qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »
 14 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 11e édition, Paris : Presses Universitaires de France, 
2016
 15 S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques, 25e édition 2017-2018, 
Paris : Dalloz, 2017.
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สำาหรับคำาศัพท์เฉพาะทาง เช่น พจนานุกรมเกี่ยวกับระบบความยุติธรรมที่จัดทำาในปี ค.ศ.                  

200416 พจนานุกรมด้านกฎหมายอาญาของสำานักพิมพ์ Dalloz ที่จัดทำาในปี ค.ศ. 200417 

พจนานุกรมที่เกี่ยวกับความรุนแรง ซึ่งจัดทำาเมื่อปี ค.ศ. 2011 (Dictionnaire de la violence 

2011)18 และพจนานุกรมออนไลน์ด้านกฎหมายอาญา (Dictionnaires en ligne de droit 

criminel) ของศาสตราจารย์ Jean-Paul DOUCET19 

เมือ่พจิารณาจากบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และนยิาม

คำาว่าผู้เสียหายตามที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับต่าง ๆ ทำาให้สรุปความได้ว่าบุคคลที่จะเป็น

ผูเ้สยีหายในคดอีาญาจะตอ้งมลีกัษณะประการสำาคญัคอืต้องได้รับความเสียหายโดยตรงและเปน็

ส่วนตัวจากการกระทำาความผิดทางอาญา ลักษณะดังกล่าวนี้ทำาให้ทราบว่าโดยหลักแล้วบุคคล

ที่จะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรง (Victime directe) จากการกระทำา 

ความผิดทางอาญา อย่างไรก็ดีมีบางกรณีท่ีผู้เสียหายโดยอ้อม (Victime indirecte) สามารถ

เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้เช่นกัน

 2.1 ผู้เสียหายโดยตรง
ผู้เสียหายโดยตรง (Victime directe หรือ Victime immédiate) เป็นผู้เคราะห์ร้าย

ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำาความผิดอาญา ทั้งนี้โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความ

เป็นผู้เสียหายประเภทดังกล่าว ดังนี้

 1) มีการกระทำาความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้น

 การมผีูเ้สยีหายโดยตรงในคดีอาญาหรอืไมน่ัน้ยอ่มต้องพจิารณาเสยีกอ่นวา่มกีาร 

กระทำาความผิดทางอาญาฐานใดฐานหน่ึงเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ เพราะหากการกระทำานั้น ๆ 

กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติไว้เป็นความผิด ก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปว่ามีบุคคลใดได้รับความเสียหาย 

จากการกระทำาดังกล่าวเพราะเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีผู้เสียหายในคดีอาญาอย่างแน่นอน

 16 L. Cadiet, Dictionnaire de la justice, Paris : Presses Universitaires de France, 2004.
 17 G. Lopez et T. Stamatios, Dictionnaire des sciences criminelles, Paris : Dalloz  2004.
 18 M. Maria Michela, Dictionnaire de la violence, Paris : Presses Universitaires de France, 
2011.
 19 http://ledroitcriminel.fr/dictionnaire.htm
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 2) บุคคลนั้นได้รับความเสียหายโดยตรงและเป็นส่วนตัวจากการกระทำา           

ความผิดอาญานั้น 

 เมือ่มกีารกระทำาความผดิอาญาฐานใดฐานหนึง่เกดิขึน้แลว้ กรณจีงึตอ้งพจิารณา

ต่อไปว่ามีบุคคลใดได้รับความเสียหายจากการกระทำาความผิดนั้นหรือไม่ บุคคลที่ได้รับความ

เสียหายในที่นี้อาจเป็นบุคคลธรรมดา (Personne physique) หรือนิติบุคคล (Personne 

morale) ก็ได้ แต่ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าในกรณีที่บุคคลดังกล่าวต้องการใช้สิทธิในการดำาเนินคดีจะ

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายด้วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้สิทธิของบุคคลธรรมดาที่

เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนั้นจะต้องพิจารณาเรื่องสัญชาติและอายุของผู้เสียหาย              

กลา่วคอื ในเรือ่งสญัชาตน้ัิน หากผูเ้สยีหายมสีญัชาตฝิรัง่เศส กระบวนการดำาเนนิคดยีอ่มงา่ยดาย

กว่ากรณีที่ผู้เสียหายเป็นคนสัญชาติอื่น อย่างไรก็ดีผู้เสียหายที่เป็นคนต่างชาติสามารถได้รับ          

ความช่วยเหลือหรือความคุ้มครองจากรัฐด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่ทำาให้การดำาเนินคดีอาญาเป็น

ไปดว้ยความสะดวกมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งภาษาซ่ึงเปน็ประเด็นสำาคญัทีส่ดุในการ

ดำาเนินคดี เพราะหากผู้เสียหายไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี การดำาเนินคดีย่อมไม่มี

ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ดังนั้นรัฐจึงต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายทั้งในด้านการแปล

ความกฎหมายและการแปลภาษา20 นอกจากนีใ้นระหวา่งการดำาเนนิคดีอาญาในศาลของฝร่ังเศส 

ผู้เสียหายจำาเป็นต้องพำานักในประเทศดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการดำาเนินคดีจนกว่าคดีจะ

ถงึทีส่ดุ กรณจีงึเกดิปญัหาเรือ่งการมใีบอนญุาตใหพ้ำานกัในประเทศฝรัง่เศส กฎหมายคนเขา้เมอืง 

(Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) จึงกำาหนดมาตรการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ว่าในความผิดบางประเภท ผู้เสียหายที่เป็นชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับใบ

อนญุาตใหพ้ำานกัเป็นการชัว่คราวตลอดระยะเวลาของการดำาเนนิคด ีสว่นในเรือ่งอายนุัน้ การใช้

สิทธิของผู้เสียหายที่บรรลุนิติภาวะกับการใช้สิทธิของผู้เสียหายท่ียังเป็นผู้เยาว์ย่อมแตกต่างกัน 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1974 เป็นต้นมา กฎหมายกำาหนดว่าบุคคลธรรมดาย่อมบรรลุนิติภาวะหรือพ้น

จากสภาวะความเป็นผู้เยาว์เมื่อมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์21 หากผู้เสียหายจากการกระทำาความ

ผิดเป็นผู้เยาว์และปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้แทนตามกฎหมาย (Représentant légal) ของบุคคล

นัน้ไมไ่ดใ้หค้วามคุม้ครองแกผู่เ้ยาวอ์ยา่งดพีอ กรณดัีงกล่าวพนกังานอยัการ องคก์รอยัการ หรือ

 20 Article 10-3 du Code de procédure pénale, créé par la loi n°2015-993 du 17 août 2015 
article 7.
 21 Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974.
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ศาลไต่สวนต้องแต่งตั้งบุคคลที่เรียกว่า “ผู้ปกครองเฉพาะกิจ (Administrateur ad hoc)” เพื่อ

ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใช้สิทธิต่าง ๆ ของผู้เสียหายในนามของผู้เยาว์

 ส่วนลักษณะการได้รับความเสียหายของบุคคลจะต้องประกอบด้วยเง่ือนไขที่

สำาคัญ 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ต้องเป็นความเสียหายโดยตรง หมายความว่าความ

เสยีหายทีเ่กดิข้ึนตอ้งมเีหตมุาจากการกระทำาความผดิอาญานัน้ ๆ  อกีทัง้ต้องมคีวามเชือ่มโยงกบั

เงื่อนไขประการที่สอง เช่น เมื่อมีการลักทรัพย์เกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของ

ทรัพย์สิน เงื่อนไขประการที่สองคือความเสียหายนั้นต้องเป็นส่วนตัว หมายความว่า บุคคลที่ได้

รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำาความผิดต้องถูกทำาให้เสื่อมเสียต่อร่างกาย จิตใจ หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ความเส่ือมเสียหรือความเสียหายท่ีถูกกล่าวหาโดย                      

ผู้เสียหายต้องสอดคล้องกับผลที่ได้จากการฟ้องร้องคดี เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างเรื่องการ                 

ลกัทรพัย ์การลกัทรพัยเ์ปน็การยกัยา้ยซึง่ทรพัยส์นิของบคุคลอืน่ไปโดยทจุรติจนเปน็เหตใุหบ้คุคล

นั้นสูญเสียทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์ดังกล่าวจึงเป็น              

ผู้เสียหาย เงื่อนไขสองประการน้ีถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในการพิจารณาความเป็นผู้เสียหาย 

นอกจากนี้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต้องชัดเจนแน่นอนและมีอยู่ในปัจจุบัน (Préjudice certain 

et actuel) อย่างไรก็ดีความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตสามารถถูกนำามาพิจารณาได้เช่นกันถ้า

หากว่าความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน22

 เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่ว่าบุคคลนั้นต้องได้รับ

ความเสยีหายโดยตรงและเป็นสว่นตวัจากการกระทำาความผดิแลว้ปรากฏวา่บคุคลใดมฐีานะเปน็

ผู้เสียหายโดยตรงครบตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมา ผลคือบุคคลนั้นสามารถใช้สิทธิในการดำาเนิน

คดีอาญาได้ในฐานะผู้เสียหายโดยตรง ซึ่งสิทธิที่ว่านี้ได้แก่ การร้องทุกข์ (Plainte) ต่อเจ้าหน้าที่

ตำารวจ และการเป็นโจทกร์ว่มกบัพนกังานอยัการในคดอีาญา (Constitution de partie civile) 

ส่วนการฟ้องคดีอาญาด้วยตนเองนั้นผู้เสียหายไม่สามารถกระทำาได้เพราะสิทธิในการฟ้องคดี

อาญาในศาลฝรัง่เศสเปน็ของพนกังานอยัการเพยีงผูเ้ดยีว หากผูเ้สยีหายประสงคจ์ะฟอ้งคดกีจ็ะ

ทำาได้แต่เพียงการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (Action civile) เท่านั้น

 หากตีความบทบัญญัติมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ฝรั่งเศสให้กว้างออกไป เราจะเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ปฏิเสธการมีอยู่ของผู้เสียหายอีก

 22 T. Garé et C. Ginestet, Droit pénal Procédure pénale, 9e édition, Paris : Dalloz, 2016, 
p. 324.

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
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ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าผู้เสียหายโดยอ้อม

 2.2 ผู้เสียหายโดยอ้อม
ผูเ้สยีหายโดยออ้ม (Victime indirecte หรือ Victime par ricochet) หมายถึงบรรดา

ญาติสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นผู้เสียหาย

โดยตรงจากการกระทำาความผิด บุคคลดังกล่าวจึงเป็นผู้เสียหายอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้

สิทธิในการดำาเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำาความผิดได้เช่นเดียวกับผู้เสียหายโดยตรง

แต่เดิมเป็นที่ยอมรับว่าในประเด็นเรื่องการดำาเนินคดีของผู้เสียหายโดยอ้อมนั้น หาก

พจิารณาจากขอ้ความคดิตา่ง ๆ  ทางกฎหมาย รวมท้ังการตระหนกัถึงความเชือ่มโยงของเหตุแหง่

การกระทำา ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการดำาเนินคดีสามารถกระทำาโดยบรรดาญาติสนิทของ

บคุคลทีเ่สยีหายจากการทำารา้ยรา่งกายจนได้รับอนัตรายแกช่วีติและการทำาใหไ้ด้รับบาดเจ็บโดย

เจตนา ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1989 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยผลจาก              

คำาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาซึ่งตัดสินว่าบรรดาญาติสนิทของผู้เสียหายจากการได้รับ 

บาดเจ็บโดยประมาทถือเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันหากว่าบุคคลนั้นสามารถ

พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายจากการกระทำาความผิดเกิดขึ้นโดยตรงและเป็นส่วนตัว เหตุที่มีการ

ยอมรับสิทธิของบุคคลดังกล่าวก็เพ่ือจุดประสงค์ท่ีจะให้การคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจากการกระทำา 

ความผิดมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน ผลท่ีตามมากค็อืขอ้ความคดิเกีย่วกบัความเสยีหายทางอาญา 

(Préjudice pénal) ได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้นตามไปด้วย โดยตั้งแต่มีคำาพิพากษาในปีดังกล่าว

ก็ทำาให้เกิดความชัดเจนในการยอมรับสิทธิในการดำาเนินคดีของผู้เสียหายโดยอ้อม ทั้งนี้เพราะ

ไม่มีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ที่จะจำากัดสิทธิของผู้เสียหายโดยอ้อมในการดำาเนินคดี

สำาหรับความผิดที่เกิดจากการกระทำาโดยประมาท เช่นเดียวกับท่ีศาลฎีกาได้ขยายขอบเขต            

ของความคุ้มครองไปยังความผิดต่าง ๆ โดยเริ่มจากความผิดเกี่ยวกับการทำาร้ายร่างกายจน                 

ได้รับอันตรายแก่ชีวิตและการทำาให้ได้รับบาดเจ็บโดยเจตนา แล้วจึงค่อย ๆ ขยายไปยังทุกฐาน

ความผิด23

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายโดยอ้อม         

หรืออีกนัยหน่ึงคือเป็นบุคคลท่ีมีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินคดีแก่ผู้กระทำาความผิดจึงขึ้นอยู่กับการตีความของศาลว่าบุคคลดังกล่าวได้รับความ              

 23 Ibid., p. 325.
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เสียหายโดยตรงและเป็นส่วนตัวจากการกระทำาความผิดหรือไม่ ซึ่งหากบุคคลใดเป็นผู้เสียหาย

โดยอ้อม บุคคลนั้นย่อมใช้สิทธิดำาเนินคดีในเรื่องดังต่อไปนี้เช่นเดียวกับผู้เสียหายโดยตรง ได้แก่ 

การรอ้งทกุขต์อ่เจา้หนา้ท่ีตำารวจ การเป็นโจทกร์ว่มกบัพนกังานอยัการในคดีอาญา และการฟอ้ง

คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

เมื่อทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายท้ังในกฎหมายไทยและ

กฎหมายฝรั่งเศสแล้ว ในหัวข้อต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของ           

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายของทั้งสองประเทศดังกล่าว

3. ข้อเปรียบเทียบความเป็นผู้เสียหายในกฎหมายไทยและกฎหมาย
ฝรั่งเศส

จากการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายดังที่กล่าวมาข้างต้น 

เราจะพบว่ามีประเด็นสำาคัญ ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายตามกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส

อันควรนำามาศึกษาเปรียบเทียบดังต่อไปนี้

 3.1 การให้คำาจำากัดความคำา “ผู้เสียหาย”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ได้ให้คำาจำากัดความคำา             

“ผู้เสียหาย” ไว้อย่างชัดเจนว่าหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำาผิดฐานใด          

ฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำานาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6 ซึ่ง          

จากบทบัญญัตินี้ทำาให้ทราบอย่างชัดเจนว่าผู้เสียหายตามกฎหมายไทยมี 2 ประเภทคือ                 

ผู้เสียหายที่แท้จริงและผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริง อีกทั้งทำาให้ทราบหลักเกณฑ์             

ในการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายแต่ละประเภทไปด้วยในตัว แต่ในประเทศฝร่ังเศสนั้นไม่มี

การให้บทนิยามศัพท์ “ผู้เสียหาย” อย่างชัดเจนในตัวบทกฎหมาย จึงต้องอาศัยการอนุมาน          

จากบทบัญญัติมาตรา 2 วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสและ

การค้นหาบทนิยามคำาดังกล่าวจากพจนานุกรมคำาศัพท์ทางนิติศาสตร์ รวมทั้งอาศัยคำาอธิบาย

จากตำาราทางกฎหมาย ซึง่สรปุความไดว้า่ผูเ้สยีหายหมายถงึบคุคลทีไ่ดร้บัความเสยีหายโดยตรง

และเป็นส่วนตัวจากการกระทำาความผิดอาญา จากคำาจำากัดความนี้ทำาให้ประเทศฝรั่งเศสมี            

การจำาแนกประเภทของผู้เสียหายออกเป็นผู้เสียหายโดยตรงและผู้เสียหายโดยอ้อม

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
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 3.2 การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงหรือผู้เสียหายโดยตรง
คำา “ผู้เสียหายที่แท้จริง” ตามกฎหมายไทยและคำา “ผู้เสียหายโดยตรง” (Victime 

directe หรือ Victime immédiate) ตามกฎหมายฝรั่งเศสเป็นคำาที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

เพราะแต่ละคำาล้วนหมายถึงบุคคลที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำาความผิดอาญา 

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายท่ีแท้จริงตามกฎหมายไทยเป็นการนำาเอา                 

บทนิยามคำา “ผู้เสียหาย” ตามมาตรา 2 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา          

ขยายความและทำาใหเ้กดิหลกัเกณฑส์องประการแรกคอื ตอ้งมกีารกระทำาความผดิอาญาฐานใด

ฐานหนึง่เกดิขึน้และบุคคลนัน้ตอ้งไดร้บัความเสยีหายจากการกระทำาความผดิอาญาฐานดงักลา่ว 

สว่นหลกัเกณฑ์ประการสดุท้ายของการพจิารณาความเปน็ผูเ้สยีหายตามกฎหมายไทยคอืบคุคล

นั้นเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยกลับมิได้ปรากฏอยู่ในถ้อยความของบทบัญญัติมาตรา 2 (4) แต่             

เกิดจากหลักทัว่ไปทีว่า่ “ผูท้ีจ่ะมาขอพึง่บารมแีหง่ความยตุธิรรมตอ้งมาดว้ยมอือนับรสิทุธิ”์ โดย

ศาลฎีกาไทยให้ความสำาคัญกับหลักการนี้จึงได้ตัดสินสอดคล้องกับหลักการดังกล่าวตลอดมา            

ดังนั้นหากบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำาความผิดอาญามีส่วนร่วมในการกระทำา 

ความผิด ยนิยอมใหม้กีารกระทำาความผดิตอ่ตน มสีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ใดในการกระทำาความผดินัน้ 

หรือกระทำาการขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม         

อันดีของประชาชน บุคคลนั้นย่อมมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยและส่งผลสืบเนื่องทำาให้บุคคล                

ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิในการดำาเนินคดีอาญาอย่างใด ๆ แก่ผู้กระทำาความผิด

ส่วนในประเทศฝรั่งเศสนั้น หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายโดยตรงนำา          

มาจากการขยายคำาจำากดัความคำา “ผูเ้สยีหาย” และการจำาแนกประเภทของผูเ้สยีหายซึง่ปรากฏ

ในตำารากฎหมายและคำาพิพากษาต่าง ๆ ซึ่งอธิบายไว้ว่าการจะมีผู้เสียหายโดยตรงนั้นนอกจาก

จะต้องพิจารณาว่ามีการกระทำาความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดข้ึนแล้ว หลักเกณฑ์ประการ

สำาคัญคือต้องได้ความว่าบุคคลนั้นได้รับความเสียหายโดยตรงและเป็นส่วนตัวจากการกระทำา 

ความผิดดังกล่าวด้วย หากครบหลักเกณฑ์ทั้งสองประการที่กล่าวมา อีกทั้งความเสียหายที่เกิด

ขึน้เปน็ทีแ่นน่อนและมอียูใ่นปจัจบุนั บคุคลนัน้ยอ่มเปน็ผูเ้สยีหายโดยตรงและสามารถใชส้ทิธใิน

การดำาเนินคดีอาญากับผู้กระทำาความผิดได้ทันที ส่วนการพิจารณาว่าบุคคลท่ีได้รับความ              

เสยีหายโดยตรงและเป็นสว่นตวัจะตอ้งเป็นผูเ้สยีหายโดยนติินยัด้วยหรอืไมน่ัน้มใิชห่ลกัเกณฑใ์น

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายโดยตรงในคดีอาญา ท้ังนี้เพราะประเทศฝร่ังเศสนำาเอาหลัก

ทั่วไปที่ว่า Nemo auditor suam propriam turpitudinem allegans ซึ่งแปลว่าผู้ที่จะมา
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ขอพ่ึงบารมีแห่งความยุติธรรมต้องมาด้วยมืออันบริสุทธิ์มาใช้เฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น โดยใน 

เรือ่งนีศ้าลฎกีาฝรัง่เศสไดม้คีำาตดัสนิตลอดมาเปน็เวลายาวนานในลักษณะทีต่รงขา้มกนัระหวา่ง

คดีแพ่งและคดีอาญาโดยตัดสินว่าหลัก Nemo auditor suam propriam turpitudinem 

allegans นำามาใช้กับการดำาเนินคดีแพ่งแต่ไม่นำามาใช้กับการดำาเนินคดีอาญา24 ดังนั้นการ

พิจารณาว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นผู้เสียหายโดยตรงในคดีอาญาหรือไม่จึงไม่ต้องพิจารณาความเป็น   

ผู้เสียหายโดยนิตินัยของบุคคลดังกล่าว ฉะนั้นแม้บุคคลนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำา              

ความผิดอาญา เช่น ยินยอมให้มีการกระทำาความผิดต่อตน มีส่วนร่วมในการกระทำาความผิด 

หรือกระทำาการอันขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายก็ตาม หากบุคคลนั้นได้รับความเสียหาย

โดยตรงและเป็นส่วนตัวจากการกระทำาความผิดนั้น บุคคลดังกล่าวก็ยังคงมีฐานะเป็นผู้เสียหาย

โดยตรงและสามารถเริ่มต้นคดีโดยการร้องทุกข์ รวมถึงเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดี

อาญาและฟ้องคดีแพ่งท่ีเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะระบบการดำาเนินคดี

อาญาของฝรัง่เศสสอดคลอ้งกบัหลกัการดำาเนนิคดีอาญาโดยรัฐ ซ่ึงถอืวา่หากมกีารกระทำาความ

ผิดอาญาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมเกิดขึ้น รัฐมีหน้าที่ต้องเข้าไปจัดการกับการ 

กระทำาความผิดดังกล่าวโดยไม่ต้องคำานึงว่าการกระทำาความผิดอาญานั้นบุคคลที่ได้รับความ              

เสยีหายจากการกระทำาความผดิเปน็ผูเ้สยีหายโดยนติินยัหรือไม ่ซ่ึงแตกต่างจากศาลไทยท่ียดึถือ

หลักการที่ว่าผู้เสียหายต้องมาศาลด้วยมืออันบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดีคำาพิพากษาของ

ศาลฎีกาฝรั่งเศสในระยะหลัง ๆ เริ่มมีแนวโน้มที่จะนำาหลัก Nemo auditor suam propriam 

turpitudinem allegans มาใช้กับคดีอาญาเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวคิดที่ว่ารัฐไม่จำาต้องเข้าไป

จัดการกับการกระทำาความผิดอาญาทั้งหมดเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

 3.3 การพจิารณาความเปน็ผูมี้อำานาจจดัการแทนผูเ้สียหายท่ีแท้จรงิและ

ผู้เสียหายโดยอ้อม
ผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงตามกฎหมายไทยและผู้เสียหายโดยอ้อม 

(Victime indirecte หรือ Victime par ricochet) ตามกฎหมายฝรั่งเศสมีลักษณะเหมือนกัน

ตรงที่บุคคลดังกล่าวล้วนเป็นผู้ที่สามารถใช้สิทธิแทนผู้เสียหายที่แท้จริงหรือผู้เสียหายโดยตรง

เพือ่ดำาเนนิคดกีบัผูก้ระทำาความผดิได ้แตก่ระนัน้กม็คีวามแตกตา่งกนัในประการสำาคญัตรงทีก่าร

เป็นผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายท่ีแท้จริงจะต้องเป็นโดยผลของกฎหมาย กล่าวคือ เฉพาะ

 24 Ibid., pp. 324-325.

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

บุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้นที่มี

อำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงดังที่มาตรา 2 (4) ของกฎหมายเดียวกันบัญญัติไว้ ดังนั้น

หากบคุคลใดเขา้เงือ่นไขของแตล่ะมาตราดงักล่าวกย็อ่มมอีำานาจจัดการแทนผู้เสียหายทีแ่ทจ้ริง

ได้ทันที การบัญญัติกฎหมายในลักษณะเช่นนี้จึงมีผลดีตรงที่ก่อให้เกิดความชัดเจนของบุคคลที่

สามารถใชส้ทิธใินการดำาเนนิคดอีาญาแทนผู้เสียหายทีแ่ทจ้ริง และทำาใหบ้คุคลดังกล่าวสามารถ

เตรียมการล่วงหน้าเพื่อดำาเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำาความผิด แต่ในกฎหมายฝรั่งเศสกลับไม่มี

บทบญัญตัทิีก่ลา่วถงึบคุคลทีส่ามารถเปน็ผูเ้สยีหายโดยออ้มไวอ้ยา่งชดัเจน ดังนัน้การจะพิจารณา

ว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายโดยอ้อมซึ่งจะมีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายโดยตรงจึงขึ้นอยู่กับการ

ตีความของศาลว่าบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายโดยตรงและเป็นส่วนตัวจากการกระทำา 

ความผิดอาญานั้น ๆ หรือไม่ ดังนั้นหลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายโดยอ้อมตาม

กฎหมายฝรั่งเศสจึงยังขาดความชัดเจนในแง่ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่ก็มีข้อดีในแง่ที่ว่า

ศาลสามารถวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้อย่างทันท่วงที

 3.4 สิทธิของผู้เสียหาย 
กฎหมายไทยให้อำานาจผู้เสียหายในการดำาเนินคดีอาญาได้อย่างกว้างขวางเพราะใน

ระบบการดำาเนินคดีอาญาของไทยนั้นผู้เสียหายมีสถานะเป็นประธานในคดีอาญาและมีสิทธิ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำาเนินคดีอาญาเคียงคู่กับพนักงานอัยการ โดยมีอำานาจเริ่มต้นคดีอาญา

โดยการรอ้งทกุขแ์ละการเป็นโจทกฟ์อ้งคดอีาญา และยตุคิดอีาญาโดยการถอนคำารอ้งทกุข ์ถอน

ฟ้องและยอมความ นอกจากนี้ยังมีสิทธิประการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีอาญา เช่น 

การขอเขา้รว่มเปน็โจทกก์บัพนกังานอยัการ การแกไ้ขเพิม่เตมิคำาฟอ้ง การอทุธรณ ์การฎกีา การ

ฟอ้งและการถอนฟอ้งคดแีพง่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดีอาญา เปน็ต้น สิทธต่ิาง ๆ  ทีก่ล่าวมานีก้ฎหมาย

ให้แก่บุคคลท่ีมีฐานะเป็นผู้เสียหายท่ีแท้จริงสามารถกระทำาการได้ภายใต้เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมาย แตใ่นกรณทีีบุ่คคลนัน้มสีถานะเป็นเพยีงผูม้อีำานาจจดัการแทนผูเ้สยีหายทีแ่ทจ้รงิตาม

มาตรา 4, 5 และ 6 แห่งประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา บคุคลดงักลา่วมอีำานาจจดัการ

แทนได้เฉพาะในเรื่องที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ของกฎหมายเดียวกัน อันได้แก่ การร้องทุกข์ การ

เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงาน

อัยการในคดีอาญา การถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และการยอม

ความในคดีความผิดต่อส่วนตัว แต่ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา บุคคลดังกล่าว                      

ไม่สามารถกระทำาการแทนได้เว้นแต่โดยอาศัยหนังสือมอบอำานาจจากผู้เสียหายที่แท้จริงที่ระบุ
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อย่างชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าวได้รับมอบอำานาจให้จัดการแทนในเรื่องใด แต่ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับ

มอบอำานาจจะไม่มีสถานะเป็นผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงตามมาตรา 4, 5 หรือ 6 

แต่จะมีสถานะเป็นผู้รับมอบอำานาจให้จัดการแทน

ส่วนในประเทศฝรั่งเศสน้ัน แม้ผู้เสียหายสามารถเข้าร่วมในการดำาเนินคดีอาญา แต่

การมสีว่นรว่มเป็นไปอยา่งมข้ีอจำากดัเพราะการดำาเนนิคดีอาญาของฝรัง่เศสเปน็ไปตามหลกัการ

ดำาเนนิคดอีาญาโดยรฐั พนักงานอัยการจงึเปน็ผูม้บีทบาทหลกัในการดำาเนนิคดอีาญา โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การฟอ้งคดอีาญาซึง่เปน็อำานาจเฉพาะของพนกังานอยัการ ผู้เสียหายไมม่อีำานาจดังกล่าว 

ดังนั้นผู้เสียหายในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือผู้เสียหายโดยอ้อมจึงมีเพียงสิทธิ

บางประการในการดำาเนินคดีอาญา อันประกอบด้วยการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ การเป็น

โจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญา และการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

บทสรุป

จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก่อให้

เกิดผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินคดีอาญาเนื่องจากผู้เสียหายเป็นบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากการกระทำาความผดิอาญา จงึเปน็บคุคลทีม่บีทบาทสำาคญัในกระบวนการดำาเนนิคดี

อาญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรบัประเทศไทยและประเทศฝรัง่เศสซึง่มรีะบบการดำาเนนิคดอีาญา

ทีใ่กลเ้คยีงกนั และท้ังสองประเทศตา่งกเ็ปิดโอกาสใหผู้เ้สยีหายเขา้มามบีทบาทในการดำาเนนิคดี 

อย่างไรก็ดีการพิจารณาความเป็นผู้เสียหายของทั้งสองประเทศมีข้อแตกต่างกันบางประการ      

ทัง้ในแงค่วามชดัเจนของการใหค้ำาจำากดัความคำาวา่ผูเ้สยีหาย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาความเปน็

ผู้เสียหายแต่ละประเภท และสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เป็นผลมา

จากพัฒนาการทางกฎหมาย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการตีความของศาลท่ีไม่เหมือนกัน

ของทั้งสองประเทศ การทราบถึงลักษณะของผู้เสียหายในคดีอาญารวมทั้งผลสืบเนื่องจากการ

เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายฝรั่งเศสทำาให้เห็นว่ากฎหมายไทยและคำาตัดสินของศาลไทยที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมีพัฒนาการมิได้ด้อยไปกว่ากฎหมายฝร่ังเศสและค่อนข้างมีความ

ชัดเจนในสว่นของการบัญญตักิฎหมาย อกีทัง้คำาพิพากษาของศาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาความเป็นผู้เสียหายยังเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงทำาให้การบังคับใช้กฎหมายใน             

เรื่องดังกล่าวค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากพอควร

การพิจารณาความเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา : เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส
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การกำาหนดให้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำา
มีอำานาจกระทำาได้เป็นเหตุยกเว้นความผิด
เป็นความผิดพลาดในการบัญญัติกฎหมาย1

It is a mistake to apply a mistaken
justification as a justification

รณกรณ์ บุญมี 2

บทนำา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 กำาหนดให้การพิจารณาความรับผิดตามความ

เขา้ใจผดิของผูก้ระทำามากกวา่ทีจ่ะพจิารณาตามขอ้เทจ็จริงทีเ่กดิขึน้ โดยส่ิงทีเ่ปน็ปญัหามากทีสุ่ด

ก็คือการที่มาตราดังกล่าวกำาหนดว่า ถ้าผู้กระทำาสำาคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงใดอยู่ และข้อเท็จจริง

นั้นถ้าปรากฏข้ึนจริงจะทำาให้การกระทำาไม่เป็นความผิด ดังนี้แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริง             

 1 บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อบูชาคุณของศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ เนื่องในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ 60 
ปี ศาสตราจารยณ์รงค ์มอีทิธพิลกบัชวีติของผูเ้ขยีนอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของการทำาวจิยั ดว้ยคำาชกัชวน
จากทา่น ผูเ้ขยีนจงึมโีอกาสไดไ้ปทำางานเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทรมาน และงานทีคุ่ม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน
อกีหลายอยา่ง ซึง่เปน็ฐานสำาคญัทีท่ำาใหผู้เ้ขยีนสนใจศกึษาตอ่และทำาวจิยัดา้นความเชือ่มโยงระหวา่งสทิธมินษุยชนกบั
กฎหมายอาญาตอ่มา นอกจากนัน้ศาสตราจารยณ์รงคย์งัไดใ้หค้ำาแนะนำาทัง้ในการวางตวัทางวชิาการ และชวีติสว่นตวั 
ทั้งด้วยวาจาและการเป็นแบบอย่างที่ดีในทั้งสองด้านแก่ผู้เขียนเสมอมา
  เพื่อบูชาคุณอาจารย์ ผู้เขียนจึงเลือกหัวข้อนี้เพื่อต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ได้ทำาไว้เพื่อพฤษภาคม 2527 ชื่อ “ความสำาคัญ
ผิดในเหตุที่ผู้กระทำามีอำานาจทำาได้” ซึ่งได้วางรากฐานในเรื่องดังกล่าวได้อย่างดีมาก
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ธรรมศาสตร์., น.บ.ท., น.ม. (กฎหมายอาญา) ธรรมศาสตร์., LL.M. in Human Rights Law with Merit, London 
School of Economic and Political Sciences (Chevening Scholarship), น.ด. ธรรมศาสตร.์, PhD Candidate, 
National University of Singapore (ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
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ผู้กระทำาก็จะไม่มีความผิด เรียกโดยกระชับก็คือการสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำามีอำานาจ

กระทำาได ้(mistaken justification) ทำาไมเรือ่งนีถึ้งเปน็ปญัหา? กอ่นท่ีจะได้อธบิายถึงแนวความ

คิดทฤษฎี ลองพิจารณากรณีต่อไปนี้

นายดำาเห็นนายแดงกำาลังจะใช้ปืนยิงนางสาวขาว นายดำาจึงใช้ปืนยิงนายแดงเพื่อ

ป้องกันนายสาวขาวไม่ให้ถูกยิง ผลคือนายแดงได้รับบาดเจ็บ แต่ปรากฏว่าที่จริงแล้วในขณะนั้น

นายแดงและนางสาวขาวกำาลังซ้อมบทละครกันอยู่อย่างสมจริงสมจัง แต่นายดำาไม่รู้ถึงข้อ              

เท็จจริงนั้น ดังนี้นายดำาจะมีความรับผิดทางอาญาหรือไม่ อย่างไร คำาตอบเรื่องนี้เมื่อพิจารณา

ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วจะเห็นได้ว่าแม้ภยันตรายจากนายแดงจะไม่มีอยู่จริง แต่เมื่อ

นายดำาสำาคญัผดิวา่มอียู ่การกระทำาของนายดำาจึงไมเ่ปน็ความผิดฐานพยายามฆา่นายแดง เพราะ

เป็นการป้องกันตัวโดยสำาคัญผิด และเมื่อการแสดงนั้นสมจริงย่อมไม่อาจถือได้ว่าการสำาคัญผิด

ของนายดำาเกิดขึ้นโดยประมาท นายดำาจึงไม่มีความผิดฐานกระทำาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

รับอันตรายแก่กาย 

มาถงึขัน้นีเ้ราอาจจะยงัไมเ่หน็ปญัหาอะไร เพราะแมน้ายดำาจะได้กระทำาความผิดโดย

เจตนาแต่นายดำาก็ไม่ควรถูกลงโทษจากการกระทำาท่ีมีเจตนาดีป้องกันผู้อื่น3 แต่ถ้าเราเล่นภาพ

ช้าลงและเพิ่มเติมฉากลงไปว่า ขณะที่นายดำาเล็งปืนมาที่นายแดง นายแดงและนายเขียวเพื่อน

นายแดงเห็นเข้าพอดีและรู้ว่านายดำากำาลังเข้าใจผิดว่านายแดงกำาลังจะยิงนางสาวขาว นายแดง

จึงขวา้งปนืปลอมไปหานายแดง สว่นนายเขยีวเขา้ไปจบัตวันายดำาไว ้ดงันีน้ายแดงและนายเขยีว

มีความรับผิดทางอาญาอย่างไร จากข้อเท็จจริงใหม่นี้ ตามประมวลกฎหมายอาญานายแดง                

จะมีความผิดฐานพยายามทำาร้ายร่างกาย (ในกรณีท่ีนายแดงมิได้รับบาดเจ็บ) และนายเขียว      

จะมีความผิดฐานกักขังหน่วงเหนี่ยว โดยที่นายแดงและนายเขียวที่เป็นผู้บริสุทธิ์และเข้าใจ

เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสองคนไม่อาจยกอ้างเหตุป้องกันมายกเว้นความผิดของตนได้ เพราะเป็น 

การกระทำาต่อนายดำาที่ไม่ได้ก่อภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย เพราะนายดำาได้รับยกเว้น             

ความผิด (จากการกระทำาโดยสำาคัญผิดของตน)4 อย่างไรก็ตามนายแดงและนายเขียวจะได้รับ

การยกเว้นโทษเพราะเป็นการกระทำาโดยจำาเป็นเพื่อให้ตนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและ        

ตนไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้น สรุปก็คือไม่มีใครต้องติดคุก ถ้าถูกฟ้องทั้งนายดำา นายแดง และนายเขียว

ทุกคนก็จะได้รับการยกฟ้องทั้งหมดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185

 3 อย่างไรก็ตามจากคำาอธิบายประโยคนี้ บางคนก็อาจเห็นถึงปัญหาแล้ว
 4 ประเด็นนี้ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวัฒนกุลไม่เห็นด้วย รายละเอียดดูเชิงอรรถที่ 72 ด้านล่าง.

การกำาหนดให้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำามีอำานาจกระทำาได้ฯ



| 282 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ถงึขัน้นีห้ลายคนกอ็าจจะยงัไมเ่หน็วา่ปญัหาคอือะไร แต่ถา้เราเพ่ิมฉากเขา้ไปอกีเพียง

เล็กน้อยปัญหาอาจจะเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยถ้าขณะที่นายเขียวกำาลังจะเข้าจับ

ตัวนายดำา และนายแดงกำาลังจะขว้างปืนปลอมไปที่นายดำานั้น นายเทาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

ตัง้แตต่น้ นายเทาจงึเขวีย้งหนิไปถกูศรีษะนายแดง และถีบนายเขียวเพ่ือปอ้งกนันายดำา ดังนีต้าม

ประมวลกฎหมายอาญาเนื่องด้วยนายแดงและนายเขียวเพียงแต่ได้รับยกเว้นโทษ การกระทำา

ของทั้งสองจึงยังคงเป็นความผิดอยู่ การกระทำาของนายเทาที่ตอบโต้การกระทำาทั้งสองเพ่ือ

ป้องกันนายดำานั้นจึงเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นความผิด แต่ถ้าหากมาถึง               

ขั้นนี้แล้วยังไม่เข้าใจว่าปัญหาของมาตรา 62 คืออะไร ผู้เขียนขอสรุปให้ฟังดังนี้

ปัญหา, อย่างน้อยในมุมมองของผู้เขียน, ก็คือมาตรา 62 ไม่ได้เพียงแต่ทำาให้นายดำา 

ผู้กระทำาโดยสำาคัญผิดไม่ถูกลงโทษเท่านั้น แต่ยังทำาให้การกระทำานั้นเป็นการกระทำาที่ไม่ละเมิด

กฎหมาย ผลก็คือบุคคลอื่นหรือผู้เสียหายจากการกระทำาของนายดำา ไม่สามารถตอบโต้นายดำา

ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย พดูอกีอยา่งกค็อืกฎหมายคาดหวงัวา่นายแดง นายเขยีว และทกุ ๆ  คน

ต้องทนยอมต่อการกระทำาที่สำาคัญผิดของนายดำา ทั้งที่ตัวนายแดงและพวกไม่ได้สำาคัญผิด หรือ

ทำาอะไรผดิเลย ปัญหาในลกัษณะนีไ้มไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะในกฎหมายไทย แต่เกดิกบั Model Penal 

Code5 ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของอังกฤษด้วย6 เพราะทั้ง Model Penal Code                

และกฎหมายอังกฤษรวมเอาการป้องกันตัวที่แท้จริง และการป้องกันตัวโดยสำาคัญผิดเป็นเหตุ

ยกเว้นความผิด (justification) ทั้งคู่ โดยไม่ได้แยกออกจากกัน นอกจากนั้นในเยอรมันก็ยังมี

ความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างคำาพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐ (Bundesger-

ichtshof : BGH / The Federal Court of Justice) และความเห็นทางตำารากระแสหลักว่า  

การกระทำาดังกล่าวควรเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายหรือไม่7

นอกจากนี้แม้ว่าผู้เสียหายจะไม่ถูกลงโทษจากการตอบโต้นายดำา แต่การตอบโต้นั้น            

กจ็ะถกูเรยีกวา่เปน็การกระทำาความผดิ ซึง่นัน้อาจไมใ่ชเ่ร่ืองใหญน่กัหากมองในแง่ของกฎหมาย 

 5 Model Penal Code มาตรา 3.02 (1) ใช้คำาว่า “Conduct which the actor believes to be 
necessary to avoid a harm or evil to himself or to another is justifiable, provided that...” (emphasis 
added) และดู Paul H. Robinson, Competing Theories of Justification: Deeds V. Reasons, in A. P. 
Simester & A. T. H. Smith (eds.), Harm and Culpability. (Clarendon Press, 1995) 51-52.
 6 สำาหรับกฎหมายอังกฤษจะซับซ้อนข้ึนไปอีก เพราะเม่ือเป็นการกระทำาท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว (แม้เกิด 
จากการสำาคัญผิด) จะถือว่าการกระทำานั้น “ขาดองค์ประกอบ” ของความผิดไปเลย รายละเอียดดูหัวข้อที่ 3 ต่อไป
 7 รายละเอียดดูหัวข้อที่ 4



| 283 |

แต่สาระสำาคัญก็คือเมื่อเป็นการกระทำาความผิด การพิจารณาสัดส่วนของการใช้กำาลังจะไม่ได้  

รับประโยชน์เท่ากับการพิจารณาสัดส่วนของการกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมาย8 ยกตัวอย่างเช่น                   

ถ้านายแดงยิงนายดำาเพื่อป้องกันตัวจากการที่จะถูกนายดำายิงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การ     

กระทำาของนายแดงจะถือว่าได้สัดส่วน แต่เมื่อการกระทำาของนายดำานั้นชอบด้วยกฎหมายเสีย

แล้ว นายแดงจึงไม่มีอาจอ้างป้องกันตามมาตรา 68 เป็นข้อต่อสู้ได้ ทำาได้เพียงยกมาตรา 67 มา

ยกเว้นโทษ ซึ่งถ้านายแดงยิงนายดำาโดยอ้างว่าเป็นการกระทำาโดยจำาเป็นนั้น จะถือว่ากระทำาไป

เกินสัดส่วน และได้รับเพียงการลดโทษตามมาตรา 69 อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้นายแดงไม่ได้กระทำา

อะไรผิดเลย ปัญหาทั้งหมดมาจากการที่นายดำาสำาคัญผิดไปเองทั้งนั้น

นอกจากนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกรณีที่ได้สัดส่วน นายแดงก็จะเพียงได้รับการยกเว้นโทษ

เฉพาะในทางอาญาเท่านั้น นายแดงยังมีความรับผิดทางแพ่งที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน   

แก่การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนแก่นายดำาด้วย ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่กระทำาโดยความสำาคัญผิด             

ของตนเองจนก่อภยันตรายตามความเป็นจริงให้แก่บุคคลอื่นอย่างนายดำานั้น นอกจากจะไม่มี

ความผิดทางอาญาแล้ว ยังไม่ต้องชดใช้เยียวยาความเสียหายใดที่ตนได้ก่อขึ้นอีกด้วย ด้วยผล 

ของมาตรา 449 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือก็คือผู้บริสุทธิ์อย่างนายแดง

นอกจากจะตอ้งทนยอมถกูนายดำามายงิโดยสำาคญัผิดแล้ว ยงัไมส่ามารถเรียกคา่สินไหมทดแทน

ใดได้ ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลอื่นอย่างนายเทา ทั้งที่รู้ว่านายดำากระทำาไปโดยสำาคัญผิดแต่เมื่อเห็นว่า

นายดำากำาลังจะถูกตอบโต้ ก็สามารถใช้กำาลังเข้าป้องกันนายดำาได้โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่

ต้องรับผิดชอบทางแพ่งด้วยแต่อย่างใด

โดยสรุปตามกฎหมายปัจจุบัน กฎหมายอาญามาตรา 62 กำาลังชี้แนะความประพฤติ

ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องทนยอมต่อการกระทำาโดยสำาคัญผิดที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่อาจตอบโต้ได้ 

และถา้ตอบโตไ้ปกเ็สีย่งท่ีจะเป็นความผดิอาญาซ่ึงอาจต้องรบัโทษกไ็ด้ และยงัต้องเสยีคา่สนิไหม

ทดแทนในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และกฎหมายยังอนุญาตให้คนอื่นช่วยเหลือผู้ที่กระทำา                     

โดยสำาคัญผิดจากภยันตรายท่ีเกิดขึ้นจากผู้บริสุทธิ์ด้วยโดยไม่เป็นความผิดและไม่ต้องชดใช้                

 8 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (พลสยาม พริ้นติ้ง, 10th edition, 
2551) 461; แต่ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เห็นว่าการพิจารณาสัดส่วนระหว่างการกระทำาเพื่อป้องกัน
ตัวและการกระทำาโดยจำาเป็นไม่ควรแตกต่างกัน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (วิญญูชน, 2559) 
178-181 ซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ันปัญหาน้ีจะลดความรุนแรงลง เหลือเพียงปัญหาเรื่องการเข้าให้ความช่วยเหลือ และ                
การเยียวยาเท่านั้น.

การกำาหนดให้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำามีอำานาจกระทำาได้ฯ
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ค่าเสียหายแต่อย่างใด ดังนี้คงเป็นการยากที่จะอธิบายได้ว่ามาตรานี้ไม่ใช่ปัญหาได้อย่างไร
ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดเลยถ้าประมวลกฎหมายอาญากำาหนดให้การกระทำาของ                

นายดำาเป็นความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ เพราะแม้นายดำาจะได้ทำาไปโดยเจตนาดีป้องกันผู้อื่น  
จิตใจของนายดำาปราศจากความน่าตำาหนิ แต่ในความเป็นจริงการกระทำาของนายดำาไม่ได้              
ช่วยทำาให้สังคมดีขึ้น หรือลดภยันตรายแก่สังคมแต่อย่างใด9

ปญัหาในขอ้ตอ่สูเ้รือ่งสำาคญัผดินีไ้มไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะในประเทศไทย โดยในบทความนี้
จะได้กล่าวถึงกฎหมายของประเทศอังกฤษ และเยอรมนี10 รวมถึงข้อเสนอที่มีการถกเถียงให้มี
การแก้ไขกฎหมายในประเทศดังกล่าว ในหัวข้อที่ 3, 4, และ 5 ตามลำาดับ อย่างไรก็ตามก่อน
กลา่วถงึกฎหมายตา่งประเทศบทความนีจ้ะกลา่วถงึผลทางกฎหมายของการสำาคญัผดิในอำานาจ
กระทำาตามกฎหมายไทยก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาก่อนในหัวข้อที่ 2 
และในสว่นที ่6 ผูเ้ขยีนจะไดแ้สดงความเหน็โดยยอ่เพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่การกำาหนดใหก้ารกระทำาโดย
สำาคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งอำานาจกระทำาเป็นเหตุยกเว้นความผิดนั้นเกิดจากความ
สับสนในการพิจารณาสองเรื่องที่แม้จะใกล้เคียงกันแต่เป็นคนละเรื่องกัน

1. กฎหมายไทยก่อนประมวลกฎหมายอาญา

ในกฎหมายลักษณะอาญาไม่มีบทบัญญัติเร่ืองสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นคุณแก่              

ผู้กระทำาความผิด ในประมวลกฎหมายฉบับดังกล่าวกำาหนดไว้เพียงการสำาคัญผิดตัวผู้เสียหาย

โดยหลงและพลั้งพลาดตามมาตรา 4411 ว่าไม่เป็นข้อต่อสู้ เช่นเดียวกับการสำาคัญผิดในข้อ

กฎหมายว่าการกระทำานั้นเป็นความผิดก็ต้องห้ามไม่ให้ยกขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นผิดเช่นกัน

ตามมาตรา 4512 แต่หามีบทบัญญัติใดกำาหนดเรื่องความสำาคัญผิดในเหตุที่ทำาให้การกระทำา

เปน็การชอบดว้ยกฎหมาย (รวมท้ังเหตท่ีุทำาใหไ้ด้รบัยกเวน้โทษ, หรอืลดโทษ) ในทำานองเดียวกนั

กับกรณีมาตรา 62 ในประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบัน

 9 สำาหรบัขอ้เสนอและขอ้โตแ้ยง้เรือ่งเหตยุกเวน้ความผดิตามแบบอรรถประโยชนน์ยิมโปรดด ูRobinson 
(n 5) 45-46; Joshua Dressler, Understanding Criminal Law (LexisNexis, 2009) 208-211; รณกรณ์ บุญมี, 
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ (2554) 40 วารสารนิติศาสตร์ 2, 321-335.
 10 ผู้เขียนสอดแทรกกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายฝรั่งเศสไปด้วยเล็กน้อย เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้     
ค้นคว้าต่อ
 11 ลักษณะเดียวกับมาตรา 61 ในประมวลกฎหมายอาญา
 12 ลักษณะเดียวกับมาตรา 64 ในประมวลกฎหมายอาญา แต่เคร่งครัดกว่าเพราะไม่อนุญาตให้ยกเป็น         
ข้อแก้ตัวอย่างเด็ดขาดแม้เพียงเพื่อลดโทษ
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อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มีความเห็นในทางวิชาการว่าการท่ีผู้กระทำาสำาคัญผิดเข้าใจไป

เองว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำาให้ตนเองอาจอ้างเหตุยกเว้นความผิด เช่นการกระทำาโดย

ป้องกันได้ ทั้งที่เหตุการณ์นั้นไม่มีอยู่จริง การกระทำาดังกล่าวไม่ควรเป็นเหตุยกเว้นความผิด                  

ผูก้ระทำาไมค่วรมอีำานาจกระทำา โดย “ความสำาคญัผดิเปน็แต่เพยีงเหตุยกเวน้โทษเพราะผูก้ระทำา

มิได้มีเจตนาจะกระทำาความผิดอาญา”13 โดยผู้ที่ให้ความเห็นเช่นนี้คือศาสตราจารย์ ดร.หยุด 

แสงอุทัย ซึ่งน่าแปลกใจเนื่องด้วยศาสตราจารย์ ดร.คณิต อธิบายว่าศาสตราจารย์ ดร.หยุด        

เป็นผู้สมาทานแนวความคิดแบบ “ผลกำาหนด” (Kausalitat) ตามอย่างแนวความคิดกระแส

หลักของกฎหมายอาญาของเยอรมันในสมัยนั้น14 ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ศาสตราจารย์ ดร.หยุด         

ควรจะเสนอให้เรื่องดังกล่าวขาดเจตนาไปเลยและการกระทำานั้นไม่เป็นการกระทำาความผิด15 

แตใ่นตำาราของทา่นกลบัเสนอและวเิคราะหโ์ดยชดัแจง้วา่การกระทำาโดยสำาคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิ

ที่เป็นเหตุอำานาจกระทำานั้น ต่างกับกรณีที่ผู้กระทำาที่อำานาจกระทำาที่แท้จริง โดยท่านเห็นว่า

กรณีสำาคัญผิดนี้เป็นเพียงเหตุยกเว้นโทษ16

อย่างไรก็ตามศาลฎีกาหาได้รับเอาแนวความคิดดังกล่าวในการพิจารณาพิพากษาคดี

ไม ่โดยศาลฎกีาไดพ้จิารณาพพิากษาโดยถอืวา่เมือ่ผู้กระทำาได้สำาคญัผิดวา่มเีหตุการณใ์ดเกดิขึน้

ทำาใหก้ารกระทำาของตนสามารถทำาไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำาดังกลา่วกย็อ่มชอบด้วย

กฎหมายไปด้วย เช่นถ้าจำาเลยเห็นผู้ตายผลุบ ๆ  โผล่ ๆ  เดินเข้ามาในบ้านจำาเลย จำาเลยเข้าใจผิด

คิดวา่เปน็คนรา้ยจงึใชม้ดีแทงผูต้ายตาย ดงันีเ้ปน็การปอ้งกนัพอสมควรแกเ่หตไุมเ่ปน็ความผดิ17 

หรือเห็นตำารวจจะเข้ามาจับนึกว่าเป็นโจรจึงยิงไปหนึ่งนัดเพื่อป้องกันตัว ไม่ผิดกฎหมายเป็น             

การป้องกันตัวโดยสุจริตและพอสมควรแก่เหตุ18 หรือเผชิญหน้ากับผู้ตายโดยกะทันหันในบ้าน

ของตนแล้วเข้าใจว่าเป็นโจรโดยไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือไม่จึงแทงไปโดยแรงจนตาย เป็นการป้องกัน

ตัวพอสมควรแก่เหตุ19 นอกจากนั้นการป้องกันโดยสำาคัญผิดนี้สามารถใช้อ้างเพื่อป้องกันบุคคล

อ่ืนที่เจ้าตัวไม่มีอำานาจป้องกันตนเองได้ด้วย เช่นกรณีที่จำาเลยไปฟันผู้เสียหายตายเพื่อป้องกัน

 13 หยุด แสงอุทัย, คำาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา (วิญญูชน, 6th edition, 2548) 136.
 14 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (วิญญูชน. 3rd edition, 2551) 99, 273.
 15 ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.คณิต ก็ “คาด” เช่นนั้น ดู เพิ่งอ้าง 273.
 16 ดู หยุด แสงอุทัย, การวินิจฉัยปัญหาคดีอาญา (2483) 12 บทบัณฑิตย์, 136 
 17 คำาพิพากษาฎีกาที่ 267/2469, 18/2498
 18 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1681/2493
 19 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1442/2498
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แม่ของตนจากการถูกรุมทำาร้าย ท้ังท่ีแม่ของจำาเลยเป็นผู้ผิดไปลักขโมยทรัพย์ของคนอื่นจึง               

ไม่มีสิทธิป้องกันตัว แต่เมื่อจำาเลยสำาคัญผิดว่าแม่ของตนเป็นฝ่ายถูกจึงเข้าป้องกันดังนี้จำาเลยจึง

ไม่มีความผิด เป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ20 ซึ่งศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ก็มีความ

เห็นโน้มเอียงไปในทางนี้โดยถือว่าการพิจารณาความผิดต้องพิจารณา ตามความเข้าใจของ                  

ผู้กระทำา ซึ่งเป็นหลักเดียวกับการพิจารณาเรื่องเจตนา21

นอกจากแนวความคิดเรื่องการสำาคัญผิดในเหตุท่ีทำาให้มีอำานาจกระทำาควรเป็นเพียง

เหตุยกเว้นโทษเท่านั้นของศาสตราจารย์ ดร.หยุดจะไม่ได้รับการยอมรับในการพิจารณาคดี                 

ของศาลฎีกาแล้ว แม้แต่ในการร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันที่ท่านเข้าไปมีส่วนร่วม

อย่างมากก็ยังไม่ยอมรับเอาแนวความคิดดังกล่าว โดยคณะผู้ร่างได้ตัดสินใจเลือกให้กรณี                  

ดงักลา่วมผีลเป็นเหตยุกเวน้ความผดิไปเลยทเีดยีว อยา่งทีเ่ราเหน็อยูใ่นปจัจบุนั และในคำาอธบิาย

ประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบันของศาสตราจารย์ ดร.หยุดก็ไม่ได้กล่าวถึงข้อโต้แย้งนี้ไว้ เพียง

แต่อธิบายตามกฎหมายปัจจุบันเท่านั้น

ผูเ้ขยีนไมท่ราบวา่ผูร้า่งประมวลกฎหมายอาญาไดต้ดัสนิใจกำาหนดใหก้ารสำาคญัผดิใน

อำานาจกระทำาเป็นเหตุยกเว้นความผิดโดยรับเอาแนวความคิดของประเทศใด หรือยึดเอาแนว

คำาพิพากษาของศาลฎีกาข้างต้นมาพัฒนาเป็นมาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอย่างที่

บงัคบัใชใ้นปจัจบัุน เพราะเมือ่คน้ดรูายงานการประชมุอนกุรรมการตรวจพจิารณาแกไ้ขประมวล

กฎหมายอาญาจนถึงปี พ.ศ. 2487 ก็ไม่พบว่าได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวลงใน                  

ร่างประมวลกฎหมายอาญา เท่าท่ีพบก็มีเพียงการแก้ไขเรื่องสำาคัญผิดในตัวผู้ถูกกระทำา และ

สำาคัญผิดในกฎหมายตามมาตรา 44 และ 45 ตามลำาดับเท่านั้น22 ทั้งนี้ไม่ได้หมายความคณะ

อนุกรรมการฯ ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่ด้วยข้อจำากัดของทรัพยากรและ            

การเข้าถึงข้อมูลทำาให้ผู้เขียนค้นไม่พบเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือพิจารณาเร่ืองนี้ให้รอบด้านข้ึน ใน                  

หัวข้อถัดไปผู้เขียนจะได้กล่าวถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่อาจทำาให้เราเข้าใจเร่ืองความ

สำาคัญผิดในอำานาจกระทำามากยิ่งขึ้น

 20 คำาพิพากษาฎีกาที่ 608/2469
 21 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1 (สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555) 228 
อย่างไรก็ตามความเห็นของศาสตราจารย์จิตติน้ีได้ให้ไว้ตอนที่กฎหมายเรื่องสำาคัญผิดได้แก้ไขให้เป็นแบบกฎหมาย
ปัจจุบันแล้ว
 22 ดู รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งที่ 105/43/2483 
วันศกุรท์ี ่12 กรกฎาคม 2483, ครัง้ที ่140/190/2483, วนัองัคารที ่19 พฤศจกิายน 2483, และครัง้ที ่207/247/2484 
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2484.
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2. กฎหมายอังกฤษ

ข้อต่อสู้เรื่องสำาคัญผิดในกฎหมายอังกฤษนี้แม้ผลสุดท้ายจะคล้ายคลึงกัน แต่ก็มี              

หลักเหตุผลที่มาและรายละเอียดที่แตกต่างจากกฎหมายไทยหลายประการ ดังนี้

 2.1 สำาคัญผิดหรือขาดองค์ประกอบภายใน?
กฎหมาย common law แม้จะแยกความสำาคัญผิดใน “องค์ประกอบ” ภายนอก

ของความผิด หรือที่กฎหมายไทยอธิบายความไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด

ตามมาตรา 59 วรรค 3 ออกจากความสำาคัญผิดในเหตุการณ์ที่ทำาให้ตนอาจอ้าง “ข้อต่อสู้”                

เพื่อยกเว้นความรับผิดทางอาญาตามมาตรา 62 วรรค 1 ทั้งในคำาพิพากษา23 และคำาอธิบาย             

ทางกฎหมาย24 อยู่บ้าง แต่โดยรากฐานแล้วทั้งสองเรื่องถูกตัดสินบนพื้นฐานเดียวกัน และ             

ถูกอธิบายรวมกันไปภายใต้หัวข้อ mistake/ignorance of fact25 โดยถือว่าถ้าจำาเลยสำาคัญผิด

ในข้อเท็จจริงการกระทำาของจำาเลยก็จะขาดองค์ประกอบภายใน (mens rea) ของการ             

กระทำาความผิด26

ปัญหาของเรื่องนี้มาจากการที่ common law บัญญัติความผิดอาญาหลายฐานโดย

เอาข้อต่อสู้ (defence) ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของฐานความผิด (offence) โดยไม่ได้แยกกัน            

 23 DPP v Morgan [1975] UKHL 3 “It is equally impermissible to draw direct or necessary 
inferences from decisions where the mens rea is, or includes, a state of opinion, and cases where 
it is limited to intention…or between cases where there is a special “ defence “, like self-defence 
or provocation and cases where the issue relates to the primary intention which the prosecution 
has to prove.” < http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1975/3.html > last accessed 6 October 2017.
 24 Jonathan Herring, Criminal law: text, cases, and materials (OUP, 7th edition, 2016) 
688-691; Andrew P Simester, Mistakes in Defence (1992) 12 Oxford Journal of Legal Studies, 2, 
295-310
 25 คำาว่า mistake of fact กับ ignorance of fact ถูกใช้ในกฎหมายอาญาทั้งในคำาอธิบายในทางตำารา
และคำาพิพากษาอย่างเป็นคำาที่มีความหมายเดียวกัน เช่น Wayne R LaFave, Criminal Law (West Group, 2000) 
431 และถึงแม้จะมีผู้พยายามอธิบายว่า ignorance กับ mistake มีความหมายแฝง (implied meaning) ที่แตกต่าง
กนั แตใ่นแงข่องกฎหมายอาญาในเรือ่งนีก้ย็นืยนัมาตลอดวา่คำาทัง้สองใหค้วามหมายเดยีวกนั หาไดม้คีวามหมายทีแ่ตก
ต่างในสาระสำาคัญ Rollin M Perkins, Ignorance and Mistake in Criminal Law (1939) 88 University of 
Pennsylvania Law Review and American Law Register 1, 35-70; Jerome Hall, Ignorance and Mistake 
in Criminal Law (1957) 33 Indiana Law Journal 1 2; Dressler (n 9) 153. 
 26 Dressler (n 9) 154-155.

การกำาหนดให้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำามีอำานาจกระทำาได้ฯ



| 288 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

อย่างชัดเจนเหมือนกันกับกฎหมายไทย การรวมเอาเหตุยกเว้นความผิดมาไว้กับองค์ประกอบ

ความผิดนี้มีข้อโต้แย้งกันมากในหมู่นักกฎหมาย Anglo-American27 มีคำาพิพากษาที่ขัดแย้ง              

และพยายามหักล้างหลักการดังกล่าว เช่นในคดี Albert v Lavin ที่สภาขุนนาง (House of 

Lords) เห็นว่าคำาว่า unlawful ในความผิดฐาน assault เป็นคำาท่ีไม่มีความหมายพิเศษ              

และต้องแยกการพิจารณาองค์ประกอบความผิดออกจากการพิจารณาข้อต่อสู้ที่จะมายกเว้น

ความรับผิด28 แต่คำาพิพากษาดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย และมีคำาพิพากษาคดี 

Gladstone Williams29 ซึ่งตัดสินโดยศาลอุทธรณ์แต่ขัดแย้งกับคำาพิพากษาของสภาขุนนาง             

ดังกล่าว แต่เนื่องด้วยเป็นคำาพิพากษาของศาลล่างจึงยังไม่ถือเป็นบรรทัดฐาน จนกระท่ังมี                     

คดี Beckford ท่ีตัดสินโดยคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งคณะองค์มนตรี (The Judicial                  

Committee of the Privy Council) ตัดสินว่าการใช้กำาลังทำาร้ายร่างกายบุคคลอื่นลำาพัง                

ด้วยตัวมันเองไม่เป็นองค์ประกอบภายนอก (actus reus) ของความผิดฐาน assault30 หากแต่

ต้องเป็นการใช้ “unlawful force” หรือการใช้กำาลังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อองค์ประกอบ

ภายนอกกำาหนดว่าต้องเป็น unlawful force ผู้กระทำาจึงต้องรู้หรือคิดว่าการใช้กำาลังของตน

นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หาใช่เพียงมีเจตนาใช้กำาลังทำาร้ายผู้อื่นเท่านั้นไม่ ดังนั้นการที่จำาเลยคิด

ว่าตนกำาลังใช้กำาลังเพื่อป้องกันตนเองซึ่งเป็นการใช้กำาลังที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่นั้น การกระทำา

 27 Glanville Williams เป็นผู้สนับสนุนให้รวมเอาเหตุยกเว้นความผิดมาเป็นองค์ประกอบความผิด 
Glanville Williams, Textbook of Criminal Law (Sweet & Maxwell, 3rd edition, 2012) 160; นอกจากนั้น 
Paul Robinson ก็เป็นนักวิชาการชื่อดังอีกคนที่สนับสนุนแนวความคิดนี้มาอย่างยาวนาน Robinson (n 5)  อย่างไร
ก็ตาม Andrew Simester มีความเห็นคัดค้านแนวความคิดนี้มาโดยตลอด และเห็นว่าการพิจารณาองค์ประกอบ     
ความผิด และเหตุยกเว้นความรับผิดควรต้องพิจารณาแยกออกจากกัน Simester (n 24) 302 และดู Andrew 
Simester et al, Simester and Sullivan’s Criminal law: Theory and Doctrine (Hart, 5th edition, 2013) 
684-688.
 28 Albert v Lavin [1981] UKHL 6 < http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1981/6.html > 
last accessed 6 October 2017.
 29 R. v Gladstone Williams [1983] EWCA Crim 4
 30 ความผดิฐาน assault ใน common law กวา้งกวา่ความผดิฐานทำารา้ยรา่งกายของไทยในมาตรา 295 
ซึ่งน่าจะคล้ายกับความผิดฐาน battery มากกว่า โดย assault มากความรวมถึงการทำาให้หวาดกวัวว่าจะถูกทำาร้าย
ด้วย ดังนั้นการโทรศัพท์ไปหาแล้วไม่พูดเพื่อข่มขู่คนรับสายก็เป็นความผิดฐาน assault ได้ ดู  R v Ireland [1988] 
AC 147 HL อย่างไรก็ตามความผิดฐาน battery เองก็กว้างกว่ามาตรา 295 เพราะไม่จำาเป็นต้องเกิดผลเพียงใช้กำาลัง
สัมผัสโดยไม่มีอำานาจก็เป็นความผิดได้ Herring (n 24) 321-325 ความผิดฐาน battery จึงคล้ายกับความผิดตาม
มาตรา 391 มากกว่า
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ของจำาเลยจึงย่อมขาดองค์ประกอบภายในของความผิดฐาน assault จำาเลยไม่มีความผิด31

 2.2 สำาคัญผิดโดยประมาทต้องรับผิดหรือไม่
ความพยายามแยกพจิารณาเรือ่งการไมรู้่ข้อเท็จจริงอนัเปน็องคป์ระกอบของความผิด 

กับการสำาคัญผิดในเหตุการณ์ที่ทำาให้เชื่อว่าการกระทำาของตนไม่เป็นความผิดนั้นวางอยู่บน              

พื้นฐานเรื่องความเหมาะสมในการกำาหนดความผิด และข้อโต้แย้งเรื่อง subjectivism และ 

objectivism32 โดยผูท้ีพ่ยายามแยกจะพยายามชีใ้หเ้หน็วา่ความไมรู่ใ้นกรณแีรกและความสำาคญั

ผิดในกรณีหลังนั้น ควรมีมาตรฐานการพิจารณาที่แตกต่างกันกล่าวคือควรจะพิจารณาอย่าง

อัตตะวิสัยเท่านั้น หรือควรจะพิจารณาทั้งอย่างอัตตะวิสัยและภาวะวิสัยไปพร้อมกัน ซึ่ง                

แตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่พิจารณาทั้งสองด้านสำาหรับทั้งสองกรณี โดย

กำาหนดว่าถ้าจำาเลยไม่รู้ หรือสำาคัญผิดจริงก็จะไม่ถือว่าจำาเลยมีเจตนาหรือมีข้อต่อสู้ตามความ

เข้าใจตามกรณี แต่ถ้าความไม่รู้หรือความสำาคัญผิดนั้นเกิดข้ึนโดยประมาทจำาเลยเมื่อพิจารณา

อย่างภาวะวิสัย จำาเลยอาจจะต้องรับผิดฐานกระทำาความผิดโดยประมาทในกรณีที่กฎหมาย

บัญญัติให้การกระทำานั้นเป็นความผิดแม้ได้กระทำาโดยประมาท ตามมาตรา 62 วรรค 2

Dressler เห็นว่าการเอามาตรฐานอย่างภาวะวิสัยมาใช้พิจารณาทำาให้เกิดปัญหา

เพราะอาจทำาใหค้นทีไ่มรู่ห้รอืสำาคญัผดิโดยประมาทนัน้ตอ้งรบัผดิทางอาญา เพราะ 1) ทัง้ทีป่กติ

การรับผิดโดยประมาทเป็นเพียงข้อยกเว้นและต้องประมาทอย่างชัดแจ้งจริง และ 2) เมื่อใช้

มาตรฐานการพจิารณาอยา่งภาวะวสิยัจะทำาใหผู้ก้ระทำาทีไ่มรู่ห้รอืสำาคญัผดิโดยประมาทไมอ่าจ

ยกอ้างความไม่รู้หรือความสำาคัญผิดขึ้นต่อสู้ได้ และทำาให้ศาลถือว่าได้กระทำาไปโดยเจตนา     

เพราะขอ้ตอ่สูเ้รือ่งความไมรู่แ้ละความสำาคญัผดิคอืการปฏเิสธการมอียูข่ององคป์ระกอบภายใน 

ซึง่จะไมเ่ปน็ธรรมกบัจำาเลย เพราะจำาเลยหาได้กระทำาไปโดนมเีจตนาจะละเมดิกฎหมายไม่33  ขอ้

โต้แย้งของ Dressler สำาหรับการกำาหนดให้การสำาคัญผิดโดยไประมาทเป็นความผิดอาญานั้น

แม้จะน่าสนใจสำาหรับกรณีความผิดอาญาใน common law ท่ีไม่แยกเหตุยกเว้นความรับผิด

 31 Beckford v The Queen [1987] UKPC 1 < http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/1987/1.
html > last accessed 6 October 2017.
 32 Robinson (n 5); Simester (n 24); Simester et al (n 27); Williams (n 27); David Ormerod 
and Karl Laird, Smith and Hogan’s Text, Cases, and Materials on Criminal Law (OUP, 11th edition, 
2014) 377-378; Herring (n 24), 688-689.
 33 Dressler (n 9) 158.
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ออกจากองค์ประกอบความผิด แต่ข้อโต้แย้งดังกล่าวไม่อาจใช้ได้กับกฎหมายไทย เพราะ             

1) กฎหมายไทยมมีาตรฐานของการกระทำาประมาทเพียงระดับเดียว ไมเ่หมอืน common law 

ดังนั้นเมื่อจำาเลยประมาทไม่ว่าจะประมาทในการกระทำา หรือประมาทในการพิจารณาจนทำาให้

ตนไม่รู้หรือสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง และการประมาทนั้นก่อให้เกิดผล กฎหมายไทยก็ลงโทษได้

อยู่แล้ว หาก่อให้เกิดความลักลั่นในการใช้กฎหมายอาญาแต่อย่างใด และ 2) กฎหมายไทยยก

อนุญาตใหจ้ำาเลยยกอา้งขอ้ตอ่สูเ้พราะเหตสุำาคญัผดิได ้เพยีงแตไ่ปลงโทษฐานกระทำาโดยประมาท 

แตก่ฎหมาย common law นัน้ถา้ความสำาคญัผดิเกดิขึน้โดยประมาท จำาเลยจะยกความสำาคญั

ผิดขึ้นเป็นข้ออ้างไม่ได้เลยทำาให้จำาเลยต้องรับโทษเหมือนกับได้ทำาไปโดยเจตนา

 2.3 กฎหมายอังกฤษปัจจุบัน : มาตรฐานการพิจารณา
กฎหมายของอังกฤษปัจจุบันถือว่าการพิจารณาความสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งจะ

ทำาให้ตน “จำาเป็น” (duress) ต้องกระทำาสิ่งที่กฎหมายห้ามนั้นต้องใช้ทั้งเกณฑ์อัตตะวิสัยและ

ภาวะวิสัย หมายความว่าถ้าความสำาคัญผิดเกิดขึ้นโดยประมาทผู้กระทำาจะยังต้องมีความรับผิด 

ไมส่ามารถยกเวน้ความรบัผดิได ้โดยตอ้งรบัผดิเหมอืนกบักรณทีำาผิดโดยเจตนา34 ในทางตรงกนั

ข้ามถ้าเป็นความสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงและทำาให้เชื่อว่าตนมีอำานาจป้องกันตัวได้ ความสำาคัญ

ผิดเช่นนั้นแม้จะเกิดข้ึนโดยความประมาทก็เป็นเหตุยกเว้นความรับผิดอยู่ดี โดยรัฐสภาได้ออก

กฎหมายเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะคือ The Criminal Justice and Immigration Act 2008 

มาตรา 76 (4) (b)35 และศาลได้ตัดสินยืนยันตามกฎหมายใหม่นี้36 เว้นแต่จำาเลยจะสำาคัญผิด

เพราะอยู่ในสภาวะมึนเมา ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องพิจารณาในเชิงอัตตะวิสัยว่า “ถ้า” จำาเลยไม่เมา

จะสำาคัญผิดเช่นนั้นหรือไม่ ถ้ายังสำาคัญผิดอยู่จำาเลยก็จะสามารถยกอ้างความสำาคัญผิดเป็นเหตุ

 34 R v Graham [1981] EWCA Crim 5 < http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/1981/5.
html >; R v Howe [1986] UKHL 4 < http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1986/4.html >; R v Hasan 
[2005] UKHL 22 < http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/22.html > last accessed 6 October 
2017
 35 (b) if it is determined that D did genuinely hold it, D is entitled to rely on it for the 
purposes of subsection (3), whether or not—
   (i) it was mistaken, or 
   (ii) (if it was mistaken) the mistake was a reasonable one to have made.
 36 R v Yaman and another [2012] EWCA Crim 1075 และดู (Herring, 2016) 690; (Simester 
et al., 2013) 685-686.
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ยกเว้นความรับผิดได้37

กลา่วโดยสรปุในกฎหมายองักฤษปัจจุบนัสำาหรับกรณอีำานาจกระทำาโดยสำาคญัผิดเชน่

ทำาร้ายร่างกายผู้อื่น โดยเป็นการป้องกันตัวโดยสำาคัญผิดถือว่าจำาเลยไม่มีความผิดเลย38 ไม่ใช่

เพียงเป็นเหตุยกเว้นโทษเพราะถือว่าการกระทำาของจำาเลย “ขาดองค์ประกอบภายใน” ของ

ความผิด โดยความสำาคัญผิดน้ีให้พิจารณาจากตัวจำาเลยไม่ว่าจะไม่สมเหตุสมผลตามมาตรฐาน

คนทั่วไปหรือวิญญูชนแค่ไหนก็ตาม ตราบใดที่คณะลูกขุนเชื่อว่าจำาเลยสำาคัญผิดเช่นนั้นจริง

3. กฎหมายเยอรมัน

กฎหมายอาญาเยอรมันนั้นแม้จะได้แยกองค์ประกอบความผิดและเหตุยกเว้นความ

รับผิดออกจากกันเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจนและมีอิทธิพลอย่างสำาคัญในการอธิบายโครงสร้าง

ความรับผิดทางอาญาของไทย อย่างไรก็ตามในเรื่องสำาคัญผิดที่มีอำานาจกระทำานั้นยังมีความไม่

ชัดเจน และไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงเหมือนอย่างในประมวลกฎหมายอาญาของไทย

 3.1 มาตราที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี39 กำาหนดหลักการเรื่องการไม่รู้ข้อเท็จจริงและ           

ความสำาคัญผิดไว้ใน 3 มาตรา คือมาตรา 16, 17, และ 35 (2)40 ดังนี้

 37 R v Hatton [2005] EWCA Crim 2951.
 38 Herring (n 24), 690 
 39 คำาแปลประมวลกฎหมายเยอรมันน้ีแปลจากฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเวปไซต์ของ
กระทรวงยตุธิรรมและการคุม้ครองผูบ้รโิภคแหง่สหพนัธรฐั (Bundesministerium der Justiz und für Verbrauch-
erschutz/ Federal Ministry of Justice and Consumer Protection) < https://www.gesetze-im-internet.
de/englisch_stgb/englisch_stgb.html > last accessed 6 October 2017. 
 40 Section 16 Mistake of fact
  (1) Whosoever at the time of the commission of the offence is unaware of a fact which 
is a statutory element of the offence shall be deemed to lack intention. Any liability for negligence 
remains unaffected.
  (2) Whosoever at the time of commission of the offence mistakenly assumes the 
existence of facts which would satisfy the elements of a more lenient provision, may only be 
punished for the intentional commission of the offence under the more lenient provision. table of 
contents.
  Section 17 Mistake of law
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“มาตรา 16 การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง

(1) ผู้ใดในขณะกระทำาความผิดไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด 

ถือว่าได้กระทำาไปโดยไม่มีเจตนา ความรับผิดใดอันเกิดจากการกระทำาโดยประมาท

ไม่ได้รับผลกระทบ

(2) ผูใ้ดในขณะกระทำาความผดิสำาคญัผดิวา่มขีอ้เทจ็จรงิใดอยู ่ซึง่ขอ้เทจ็จรงินัน้ครบ

องค์ประกอบของความผิดที่มีความรุนแรงน้อยกว่า ให้ผู้กระทำารับโทษในการกระทำา

โดยเจตนาสำาหรับความผิดที่รุนแรงน้อยกว่านั้นเท่านั้น”

“มาตรา 17 การสำาคัญผิดในข้อกฎหมาย

ถ้าในขณะกระทำาความผิด ผู้กระทำาไม่รู้ว่าตนกำาลังกระทำาส่ิงท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

และความสำาคัญผิดนั้นไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ให้ถือว่าผู้กระทำาได้กระทำาไปโดยขาด            

ความชั่ว แต่ถ้าความสำาคัญผิดนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ลดโทษลงตามที่กำาหนดไว้

ในมาตรา 49 (1)”

“มาตรา 35 การกระทำาโดยจำาเป็นอันเป็นเหตุยกโทษ

(2) ถ้าในเวลากระทำาการ ผู้กระทำาสำาคัญผิดคิดไปว่ามีข้อเท็จจริงอยู่ ซึ่งถ้ามีจริง              

ข้อเท็จจริงเช่นนั้นจะเป็นเหตุยกเว้นโทษให้ตนตามอนุมาตรา (1) ผู้กระทำาจะต้องรับ

ผิดก็ต่อเมื่อความสำาคัญผิดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น หากจะลงโทษให้ลดโทษลง        

ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 49 (1)”

จาก 3 มาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไม่มีกฎหมายมาตราใดเลยที่กำาหนดเกี่ยวกับการ

สำาคัญผิดในข้อเท็จจริงในส่วนของอำานาจกระทำา จะมีก็แต่การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงในการ 

กระทำาโดยจำาเป็นซึ่งเป็นเหตุยกโทษเท่านั้น

  If at the time of the commission of the offence the offender lacks the awareness that 
he is acting unlawfully, he shall be deemed to have acted without guilt if the mistake was unavoidable. 
If the mistake was avoidable, the sentence may be mitigated pursuant to section 49 (1).
  Section 35 Duress... (2) If at the time of the commission of the act a person mistakenly 
assumes that circumstances exist which would excuse him under subsection (1) above, he will only 
be liable if the mistake was avoidable. The sentence shall be mitigated pursuant to section 49 (1).
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 3.2 สำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ทำาให้มีอำานาจกระทำา : คำาอธิบาย
ตำารากฎหมายอาญาเยอรมันแบ่งแยกโครงสร้างความผิดทางอาญาออกเป็น 3 ส่วน 

หรือเรียกว่า dreistufiger Verbrechensaufbau (three-stage crime structure)41 ซึ่ง

คล้ายคลึงกับโครงสร้างความรับผิดทางอาญาของไทยอย่างมาก42 คือ

1) องค์ประกอบของความผิด (Tatbestand) 

2) ความชอบด้วยกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) 

3) ความชั่ว (Schuld) 

อยา่งไรกต็ามคำาอธบิายในทางตำาราบางเลม่กม็แีนวความคดิเชน่เดยีวกบันกักฎหมาย 

Anglo-American ทีร่วมเอาอำานาจกระทำาเขา้ไปเปน็สว่นหนึง่กบัองคป์ระกอบความผดิหรอืคอื

การรวมเอาโครงสร้างที่ 1 และ 2 ของโครงสร้างความผิดอาญาเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเรียกรูปแบบ

โครงสร้างความรับผิดแบบนี้ว่า Gesamtunrechtstatbestand 43 และอธิบายว่าเมื่อจำาเลย

สำาคัญผิดในข้อเท็จจริงบางประการที่ทำาให้เข้าใจว่าการกระทำาของตนเป็นการกระทำาโดยมี

อำานาจตามกฎหมาย การกระทำาของจำาเลยจึงขาดเจตนาละเมิดกฎหมาย จึงไม่มีองค์ประกอบ

ภายในที่จะกระทำาความผิด44

นอกจากนั้นถึงแม้ว่าศาลของเยอรมันโดยเฉพาะศาลยุติธรรมแห่งสหพันธรัฐ                 

(Bundesgerichtshof : BGH / The Federal Court of Justice) จะไม่รับเอาแนวความคิด

การรวมโครงสร้างที่ และ 2 ไว้ด้วยกันโดยตรง45 อีกทั้งคำาอธิบายทางตำารากระแสหลักจะเป็น  

ไปตามทฤษฎีความชั่ว (Schuldtheorie) ของฝ่ายเจตจำานงกำาหนด (Finalitat)46 ท่ีถือเอา   

เจตนาเฉพาะส่วนการรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดเป็นเร่ืองขององค์ประกอบ

ภายในอันเป็นเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิด (Tatbestand) ที่เป็นโครงสร้างข้อที่ 1 

 41 Michael Bohlander, Principles of German Criminal Law (Studies in International and 
Comparative Criminal Law) (Hart, 2009) 16.
 42 สำาหรับข้อความคิดเบื้องต้นของโครงสร้างความผิดทางอาญาของเยอรมัน และการเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของไทย ดู คณิต ณ นคร (n 14) 99-104, 108-111 และ ณรงค์ ใจหาญ, ความสำาคัญ
ผิดในเหตุที่ผู้กระทำามีอำานาจทำาได้ (2527) วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4-10.
 43 Bohlander (n 41) 75.
 44 Ibid.
 45 Ibid.
 46 คณิต ณ นคร (n 14) 99.
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และถือเอาการสำาคัญผิดในอำานาจกระทำาเป็นเร่ืองของการขาดความชั่ว (Schuld) ซ่ึงเป็น

โครงสร้างข้อที่ 347 ทำาให้ตามแนวคิดกระแสหลักนี้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงในส่วนอำานาจ

กระทำานีถ้อืวา่เป็นการกระทำาท่ีเป็นความผดิแตข่าดซึง่ความชัว่ กฎหมายจงึอาจไมล่งโทษถา้เปน็

ความสำาคัญผิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าเป็นความสำาคัญผิดที่หลีกเลี่ยงได้กฎหมายก็จะลดโทษ             

ให้ โดยตามความเห็นกระแสหลักในทางตำารานี้เห็นว่าในกรณีสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงแห่งเหตุ  

อันเป็นอำานาจกระทำานี้ควรปรับใช้มาตรา 1748 อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงศาล BGH กลับ

เทียบเคียงมาตรา 16 มาปรับใช้ จึงเห็นได้ว่าศาล BGH หาได้รับเอาข้อเสนอทฤษฎีความชั่ว           

เดด็ขาด (strenge Schuldtheorie) 49 ของฝา่ยเจตจำานงกำาหนดทีอ่ธบิายวา่กรณดีงักลา่วเปน็การ

กระทำาโดยปราศจากความชั่ว โดยเทียบเคียงเอาจากมาตรา 17 และกำาหนดให้เป็นเพียงเหตุ

ยกเว้นโทษแต่อย่างใด50

ในคด ีBGH 2 StR 375/11 ท่ีตดัสนิเมือ่ 2 พฤศจกิายน 2554 ซ่ึงจำาเลยยงิเจา้พนกังาน

ตำารวจโดยเข้าใจเป็นเจ้าพนักงานน้ันเป็นสมาชิกของแก๊งคู่อริ ศาลตัดสินโดยอ้างอิงมาตรา 16 

ไม่ใช่มาตรา 17 ว่าการกระทำาของจำาเลยกระทำาไปโดยขาดความชั่วเพราะไม่มีเจตนาจะกระทำา

สิง่ทีเ่ปน็ความผดิ (Vorsatzschuld)51 การกระทำาของจำาเลยจึงไมม่คีวามรับผิดในทางอาญา การ

ตัดสินนี้ของศาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตัดสินเพ่ือผลในทางปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นการ

อธิบายตามหลักทฤษฎีเพราะใช้คำาที่แปลความหมายได้กำากวมว่าเป็นการกระทำาที่ขาดเจตนา 

ทำาให้การกระทำาไม่เป็นความผิดไปเลย52 และทำาให้บุคคลที่เข้าช่วยเหลือไม่มีความผิด หรือเป็น

เพียงการกระทำาที่ขาดความชั่วซึ่งผู้ที่เข้าช่วยเหลือยังคงมีความผิด53

 47 Ibid 268-273; ณรงค์ ใจหาญ (n 42) 30-34 ผู้เขียนได้สอบถาม Dr Lasse Schuldt และได้รับการ
ยืนยันว่าแนวคามคิดเรื่องทฤษฎีความชั่ว (Schuldtheorie) นี้ยังเป็นแนวความคิดกระแสหลักในทางตำาราอยู่ 
ประวัติการศึกษาของ Schuldt ดูได้ที่ < http://www.law.tu.ac.th/en/teacherspecial/dr-lasse-schuldt > 
last accessed 8 October 2017.
 48 คณิต ณ นคร (n 14) 268-273; ณรงค์ ใจหาญ (n 42) 30-34.
 49 Bohlander (n 41).
 50 Bohlander (n 41).
 51 BGH 2 StR 375/11 - Urteil vom 2. November 2011 (LG Koblenz) โดยเฉพาะประโยคสุดท้าย
ของยอ่หนา้ 35 < http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/11/2-375-11.php > last accessed 8 October 2017.
 52 Bohlander อธิบายตามแนวความคิดนี้ ดู Bohlander (n 41) 75.
 53 Schuldt สนับสนุนความเห็นนี้ โดยช้ีให้เห็นว่าศาลยังใช้คำาว่า schuld มาเป็นส่วนหนึ่งของ                          
Vorsatzschuld อยู่.
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สำาหรับประเทศสำาคัญในระบบ civil law อีกประเทศอย่างฝรั่งเศสนั้นนักวิชาการที่

ได้รับการเชื่อถือและเป็นผู้นำาทางความคิดด้านกฎหมายอาญาในฝรั่งเศสอย่าง Roger Merle 

และ André Vitu ให้ความเห็นว่าการป้องกันตัวเพราะสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงนั้นผู้กระทำาได้

กระทำาไปโดยปราศจาก “เจตนาละเมิดกฎหมาย” ผู้กระทำาจึงไม่มีความรับผิดทางอาญา54 โดย

ศาลฝรั่งเศสก็รับเอาแนวความคิดนั้นพัฒนาต่อยอด และแยกการสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงนี้ออก

เป็นสองกรณี คือกรณีท่ีผู้กระทำาสำาคัญผิดโดยระมัดระวังดีแล้วเมื่อพิจารณาทางภาวะวิสัยโดย

การเทียบกับมาตรฐานวิญญูชน กรณีนี้ศาลจะถือเป็นการ “ป้องกันเสมือนจริง” (légitime 

défense vraisemblable) ผลก็คือผู้กระทำาไม่มีความผิด55 เช่นในกรณีที่เจ้าพนักงานตำารวจ

พบคนร้ายสองคนกำาลังทำาการลักทรัพย์ในเวลากลางคืน จึงเข้าทำาการจับกุมแต่ถูกคนร้ายคน

หนึ่งใช้ไม้ตี ขณะที่คนร้ายอีกคนหนึ่งที่ถือชะแลงมาด้วยวิ่งหายไป แต่เจ้าพนักงานตำารวจเข้าใจ

ผิดคิดว่าคนที่วิ่งหายไปนั้นอาจจะกลับมาช่วยเอนตอนใดก็ได้ เจ้าพนักงานตำารวจจึงใช้ปืนยิง

คนรา้ยทีย่งัเหลอือยู ่ศาลตดัสนิวา่การกระทำาดงักลา่วเปน็การกระทำาทีไ่มม่คีวามรบัผดิทางอาญา

เพราะเป็นการกระทำาโดยป้องกัน56 ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้กระทำาได้สำาคัญผิดโดยประมาท           

เมื่อเทียบกับมาตรฐานวิญญูชน การกระทำานั้นจะถือเป็นเพียงการ “ป้องกันโดยจินตนาการ” 

(légitime défense imaginaire)  ซึ่งกรณีดังกล่าวจะอ้างป้องกันเพื่อยกเว้นความผิดไม่ได้57

 3.3 สำาคัญผิดโดยประมาทต้องรับผิดหรือไม่
เมื่อศาล BGH เทียบเคียงมาตรา 16 มาปรับใช้ในกรณีสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงในเหตุ

 54 Roger Merle and Andre Vitu, Traité de droit criminel: problèmes généraux de la                 
science criminelle droit pénal général (Cujas, 6th edition, 1988) 556 cited by ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมาย
อาญาชั้นสูง (วิญญูชน, 2559) 147 และ ปกป้อง ศรีสนิท, การสำาคัญผิดในกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ใน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ed.), 65 ปี เกียรติขจร (โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557) 51.
 55 คำาพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 1984, B.C. no 209. อ้างโดย ศรีสนิท, การ
สำาคัญผิดในกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (n 54)  52-53.
 56 Paris, 9 oct. 1979, J.C.P., 1979.II.19232 cited by Catherine Elliott, French criminal law 
(Willan Pub, 2001) 112.
 57 คำาพิพากษาศาลอาญาเมือง Seine, ฉบับลงวันที่ 25 ตุลาคม 1955, Gaz. Pal. 1956. 1. 28, Rev. 
sc. Crim. 1956. 325, obs. L. Hugueney. อ้างโดย ศรีสนิท, การสำาคัญผิดในกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (n 54)  52-53
  ถึงแม้ว่า Elliot เห็นกรณีการป้องกันโดยสำาคัญผิดโดยประมาทว่าอาจยังถือได้ว่าผู้กระทำาขาดองค์
ประกอบภายในของการกระทำาความผิด อย่างไรก็ตาม Elliot ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำาไมจึงคิดเช่นนั้น หรือมีคำาพิพากษา
ใดมาสนับสนุน ดู Elliott (n 56) 112.

การกำาหนดให้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำามีอำานาจกระทำาได้ฯ
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ยกเว้นความรับผิดแล้ว กรณีที่จำาเลยสำาคัญผิดโดยประมาทจำาเลยก็ต้องรับผิดจากการกระทำา

โดยประมาทด้วย เสมือนการที่จำาเลยไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดโดย

ประมาท58 อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าสนใจก็คือกฎหมายเยอรมันมาตรา 35 กำาหนดให้กรณี

การกระทำาโดยจำาเปน็ทีย่กเวน้โทษ (duress) ซึง่เกดิจากความสำาคญัผดิทีห่ลกีเลีย่งได ้หรอืสำาคญั

ผิดโดยประมาทนั้นไม่เป็นเหตุยกเว้นโทษเหมือนอย่างมาตรา 62 ของไทย แต่เป็นเพียงเหตุ           

ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 49 การสำาคัญผิดที่จะได้รับการยกเว้นโทษ

นั้นต้องเป็นการสำาคัญผิดที่หลีกเลี่ยงได้เท่านั้น59

4. ความเห็นต่อข้อเสนอของ Paul Robinson เรื่องการกระทำากับ
เหตุผล60

ในช่วงหลายทศวรรษหลังในหมู่นักทฤษฎีกฎหมายอาญาในประเทศกลุ่ม common 

law เมื่อมีการวิเคราะห์ถึงผลทางกฎหมายท่ีควรจะเป็นของการสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงท่ี                  

เป็นอำานาจกระทำานั้น ชื่อหนึ่งที่มักจะเป็นเป้าหมายของการวิเคราะห์ก็คือ Paul Robinson ซึ่ง

เป็นนักทฤษฎีกฎหมายอาญาคนสำาคัญ โดยปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำามหาวิทยาลัย 

Pennsylvania61 เพราะ Robinson เสนอความคดิทีม่พีืน้ฐานมาจากแนวทฤษฎอีรรถประโยชน์

นิยม (utilitarianism)62 โดยใน Competing Theories of Justification : Deeds v.                   

Reasons63 Robinson เสนอว่ากฎหมายอาญาควรพิจารณาที่การกระทำาเป็นหลักสำาหรับเหตุ

 58 ศาสตราจารย ์ดร.คณติ อธบิายวา่กรณสีำาคญัผดิทัง้ทีห่ลกีเลีย่งไดน้ัน้จะไมไ่ดร้บัการยกเวน้โทษ เพราะ
ยังมีความชั่วโดยปรับใช้มาตรา 17 ไม่ใช่มาตรา 16 ดู คณิต ณ นคร (n 14) 270, 273.
 59 Bohlander (n 41) 76.
 60 ด้วยข้อจำากัดของขนาดบทความ ผู้เขียนทำาได้เพียงสรุปเหตุผลของ Robinson บางส่วนเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับบทความ สำาหรับผู้ที่สนใจความคิดของ Robinson อาจเริ่มอ่านจาก Robinson (n 5); บุญมี, ข้อสังเกต
บางประการเกี่ยวกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษ (n 9); รณกรณ์ บุญมี, ความรับผิดทางอาญา : ศึกษา
กรณีการฆ่าเพื่อรักษาชีวิตด้วยความจำาเป็น (2556) วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 61 < https://www.law.upenn.edu/cf/faculty/phrobins/ > last accessed 7 October 2017.
 62 อยา่งไรกต็ามผูเ้ขยีนเหน็วา่ Robinson ไมใ่ชน่กัคดิในสำานกัอรรถประโยชนน์ยิมสดุโตง่ โดย Robinson 
ได้รับอิทธิพลแนวคิดแบบ just-desert ผสมอยู่มาก ดู Paul H. Robinson The criminal-civil distinction and 
the utility of desert (1996) 76 Boston University Law Review 1-2, 201 และ Paul H. Robinson,                        
Intuitions of justice and the utility of desert (OUP, 2013).
 63 Robinson, Competing Theories of Justification: Deeds V. Reasons (n 5).
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ยกเว้นความผิด ส่วนเรื่องเหตุผลของการกระทำาซ่ึงอยู่ภายในตัวผู้กระทำานั้นเป็นได้เพียงเหตุ

ยกเว้นโทษเท่านั้น64

เพื่อที่จะเข้าใจข้อเสนอของ Robinson โปรดพิจารณาตัวอย่างดังต่อไป

กรณีที่ 1 (ผู้กระทำาไม่รู้ว่าตนกระทำาโดยมีอำานาจ : unknown justification) :              

นายส้มยิงนายชมพูคู่อริที่กำาลังเดินเข้ามาเสียชีวิต โดยไม่รู้ว่าขณะนั้นนายชมพูเล็งปืนกลไปที่            

ฝูงชนด้วยเจตนาจะยิงกราด ซึ่งถ้านายชมพูทำาสำาเร็จจะมีคนตายจำานวนมาก

กรณีที่ 2 (ผู้กระทำาสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าตนกระทำาโดยมีอำานาจ : mistaken 

justification) : นายเหลืองออกมาวิ่งตอนกลางคืน ขณะนั้นมืดมากและไม่มีแสงไฟ นายเหลือง

เหน็นายฟา้วิง่ตามมาโดยถอืกระบองมาดว้ยจงึตอ่ยนายฟา้ไดร้บับาดเจบ็เพือ่ปอ้งกนัตวั แตค่วาม

จริงแล้วนายฟ้าแค่ออกมาวิ่งออกกำาลังกายเท่านั้น และกระบองท่ีนายเหลืองเห็นแท้จริงแล้วก็

คือกระบอกไฟฉายที่ถ่านหมดขณะที่นายฟ้าวิ่งเท่านั้น

ถงึแมบ้ทความนีจ้ะเกีย่วขอ้งกบักรณทีี ่2 มากกวา่แต่การทำาความเขา้ใจแนวความคดิ

ของ Robinson การอธิบายถึงกรณีที่ 1 ด้วยแบบสั้น ๆ ก็อาจเป็นประโยชน์ได้

 4.1 ผู้กระทำาไม่รู้ว่าตนกระทำาโดยมีอำานาจ : unknown justification
สำาหรับกรณีท่ี 1 ถ้าคิดแบบ Robinson จะเห็นว่านายส้มควรได้รับการยกเว้น            

ความผิดฐานฆา่คนตายเพราะการกระทำาของนายสม้นัน้ตรงกบัความตอ้งการของกฎหมาย การ 

กระทำาของนายส้มเมื่อพิจารณาจากทางภาวะวิสัยแล้วสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากว่าสร้าง

ความเสียหายให้กับสังคม เมื่อนายส้มได้ทำาสิ่งที่กฎหมายเห็นด้วยและต้องการให้ทำา เหตุใดการ 

กระทำาของนายส้มจึงควรจะเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย สำาหรับ Robinson แล้ว เหตุยกเว้น

ความผิดเป็นการพิจารณาที่ “การกระทำา” โดยเฉพาะและไม่เกี่ยวกับเจตนา, ความเชื่อ, หรือ

มูลเหตุชักจูงใจของผู้กระทำาเลย65 อย่างไรก็ตามเมื่อการกระทำาของนายส้มตอนที่เล็งและ                

เหนี่ยวไกปืนไปที่นายชมพูได้ทำาไปด้วยเจตนาฆ่าคนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้เมื่อพิจารณา

 64 ขอ้วจิารณเ์รือ่งการแบง่แยกระหวา่งเหตยุกเวน้ความผดิ และเหตยุกเวน้โทษโดยใชเ้รือ่งภาวะวสิยัและ
อัตตะวิสัยของ Robinson สำาหรับความเห็นไปในทิศทางเดียวกันดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, โครงสร้างความรับผิด
ทางอาญาของไทย: พิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา 62. ใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(Ed.), 65 ปี เกียรติขจร (โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557); Albin Eser, Justification and Excuse (1976) 24 The 
American Journal of Comparative Law 4, 621-637;  John Cyril Smith, Justification and excuse in 
the criminal law (Stevens, 1989) และข้อโต้แย้งเบื้องต้นดู Simester et al (n 27) 673-674.
 65 Robinson, Competing Theories of Justification: Deeds V. Reasons (n 5) 54-57.

การกำาหนดให้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำามีอำานาจกระทำาได้ฯ
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จากทางอตัตะวสิยั นายสม้มคีวามนา่ตำาหนไิด้ของจิตใจและได้ลงมอืกระทำาการโดยมุง่หมายต่อ

สิง่ทีก่ฎหมายหา้ม นายสม้จงึควรมคีวามรบัผดิฐานพยายามฆา่โดยประมาท ความผดิดงักลา่วไม่

สำาเร็จเพราะความตายท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ใช่ความตายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความรับผิดของนาย

ส้มจึงเป็นเพียงการพยายามฆ่าเท่านั้น66 เพราะสำาหรับ Robinson แล้วการตัดสินแบบนี้จะ          

ส่งขอ้ความไปหาประชาชนไดช้ดัเจนกวา่การบอกวา่การกระทำาของนายสม้เปน็ความผดิฐานฆา่

คนตาย ทั้งที่นายส้มได้ฆ่าผู้ที่สมควรจะถูกฆ่า

แนวความคดิของ Robinson ในกรณนีีย้งัไมไ่ดร้บัการยอมรบั67 โดยในคด ีDadson68 

ซึ่งวางหลักกฎหมาย common law ในเรื่องนี้ก่อนที่ Robinson จะเสนอทฤษฎีของตน ศาล

ตัดสินว่าการท่ีจำาเลยยิงผู้เสียหายท่ีเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงที่กำาลังหลบหนีแม้ปกติจะถือเป็น   

การกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อจำาเลยไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวการกระทำาของจำาเลย 

จึงเป็นความผิด69 คดีดังกล่าวสอดคล้องกับหลักกฎหมายไทย แต่ขัดแย้งกับแนวความคิดของ 

Robinson และยังไม่มีคดีใดที่รับเอาแนวคิดของ Robinson มาตัดสินคดีโดยเรื่องนี้เข้าใจได้ไม่

ยาก เพราะแม้ Robinson จะคาดหวังว่ากฎหมายอาญาจะสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนมาก

ยิง่ขึน้หากแบ่งแยกเหตยุกเวน้ความผดิ และเหตยุกเวน้โทษตามมมุมองทางภาวะวสิยัและอตัตะ

วิสัยตามลำาดับ70 แต่ 1) ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการยากที่จะเข้าใจและอธิบายได้ว่าเมื่อเหตุยกเว้น

ความผดิคอืสิง่ทีก่ฎหมายสนบัสนนุและไมห่า้มใหท้ำา ทำาไมผู้กระทำาควรจะถกูลงโทษแมเ้พียงใน

ฐานะการพยายามกระทำาความผิด นอกจากนั้นผู้เขียนยังเห็นว่า 2) การออกแบบกฎหมายใน

ลักษณะดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนประชาชนให้กระทำาในสิ่งที่กฎหมายห้ามในทางอ้อม แม้

ประชาชนจะไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะกระทำาก็ตาม

 4.2 ผู้กระทำาสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าตนกระทำาโดยมีอำานาจ :                          

mistaken justification
ในกรณีที่ 2 นี้สำาหรับ Robinson เห็นว่านายเหลืองไม่ได้รับยกเว้นความผิดเพราะ

 66 Ibid 57-60.
 67 ดูข้อวิจารณ์ William Wilson, The structure of criminal defences (2005) Criminal Law 
Review 108-121 และ Simester et al (n 27) 674-676.
 68 [1850] 4 Cox CC 358.
 69 Simester et al (n 27) 674; Herring (n 24) 697.
 70 Robinson, Competing Theories of Justification: Deeds V. Reasons (n 5) 6164.
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การกระทำาของนายเหลืองเมื่อพิจารณาในทางภาวะวิสัยหาได้สร้างประโยชน์ท่ีแท้จริงใดให้กับ

สังคม เพราะเป็นการทำาร้ายร่างกายนายฟ้าผู้บริสุทธิ์ กฎหมายย่อมไม่ปรารถนาการกระทำาของ

นายเหลือง และถ้ายอมให้การกระทำาของนายเหลืองเป็นการกระทำาท่ีชอบด้วยกฎหมายจะยัง

เปน็การตดัโอกาสนายฟา้ไมใ่หส้ามารถอา้งอำานาจทีจ่ะตอบโตน้ายเหลอืงอยา่งเหมาะสมไดโ้ดย

ชอบด้วยกฎหมายด้วย71 แต่เมื่อนายเหลืองกระทำาไปโดยไม่มีความน่าตำาหนิได้ของจิตใจนาย

เหลืองจงึไมค่วรตอ้งรบัโทษ หรอืกค็อืกำาหนดใหก้ารสำาคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิแหง่เหตอุำานาจกระทำา

เป็นเหตุยกเว้นโทษนั้นเอง72

ผู้เขียนแม้ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของ Robinson ในกรณีแรกแต่กับกรณีที่สองนั้น ผู้

เขยีนหาขอ้โตแ้ยง้ทีเ่หมาะสมไมไ่ด้73 จรงิอยูว่า่นายเหลอืง “เชือ่” วา่การกระทำาของตนสอดคลอ้ง

กบักฎหมาย หากนายเหลอืงไดใ้ชค้วามระวงัดีแล้วในการพิจารณาขอ้เทจ็จริงนัน้ แมน้ายเหลือง

จะได้ตีความหรือเข้าใจข้อเท็จจริงผิดไป กฎหมายก็ไม่ควรลงโทษนายเหลืองที่พยายามทำาตัวให้

สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของกฎหมายเพื่อรักษาคุณค่าสูงสุด ในกรณีเช่นนี้นายเหลืองหาได้มี

ความน่าตำาหนิได้ของจิตใจแต่อย่างใด การลงโทษนายเหลืองจึงทั้งไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรม 

การยกเว้นโทษให้นายเหลืองจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

อยา่งไรกต็ามสงัคมหาไดห้มนุโดยมคีวามเชือ่ของนายเหลืองเปน็ศนูยก์ลาง หรือหมนุ

ตามความเชือ่นัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ความเชือ่นัน้ผดิพลาด ถงึแมน้ายเหลอืงจะเชือ่วา่วา่การ

กระทำาของตนสอดคลอ้งกบักฎหมาย แตเ่มือ่ในความเปน็จรงิการกระทำาของนายเหลอืงไดส้รา้ง

 71 Ibid 51-53.
 72 Ibid.
 73 อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่า Robinson เข้าใจผิดเรื่องการแบ่งแยกระหว่างเหตุยกเว้นความผิด และ
เหตุยกเว้นโทษด้วยใช้เกณฑ์ภาวะวิสัยและอัตตะวิสัยอย่างเด็ดขาด รายละเอียดดูในหัวข้อที่ 6
 74 จากการพูดคุยกับศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวัฒนกุลก็มีความเห็นไปในทิศทางดังกล่าว โดย
ท่านเห็นว่ากฎหมายควรแยกพิจารณาว่าในส่วนความรับผิดของนายเหลืองนั้น เมื่อพิจารณาจากความเข้าใจของนาย
เหลือง (from his perception) นายเหลืองอาจได้รับการยกเว้นความผิดตามมาตรา 68 ประกอบ 62 แต่การกระทำา
ของนายเหลอืงในความเปน็จรงิ (in fact) กย็งัคงเปน็ความผดิอยูด่ ีดงันัน้จากมมุมองของนายฟา้ ยอ่มสามารถใชก้ำาลงั
ป้องกันสิทธิของตนจากการประทุษร้ายของนายเหลืองได้ แนวความคิดนี้คล้ายคลึงกับข้อเสนอแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ของ Robinson ที่เสนอให้ตีความว่าการกระทำาของบุคคลเช่นนายเหลืองเป็น justified but unlawful act ดู                   
Robinson, Competing Theories of Justification: Deeds V. Reasons (n 5) 53 อย่างไรก็ตามข้อเสนอว่า                   
การกระทำานั้น justified but unlawful น้ันด้วยตัวมันเองก็ขัดแย้งทางตรรกะอยู่แล้ว ที่ถูกคือการกระทำาของ                    
นายเหลืองควรเป็น unjustified and unlawful but excused act มากกว่า ดูปัญหาต่อการตอบโต้ justified 
threats ที่ Jeff McMahan, Self-Defense Against Morally Innocent Threats (OUP, 2011) 394.
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ความเสียหายที่ไม่จำาเป็น และหาได้สร้างประโยชน์ใดแก่คนอื่น การกระทำาของนายเหลืองจึง

เป็นการกระทำาท่ีกฎหมายไม่ควรสนับสนุนและปกป้องในสถานะเดียวกันกับการกระทำาที่ชอบ

ด้วยกฎหมายท่ีแท้จริงอย่างการป้องกันตัว การกำาหนดให้การป้องกันตัวโดยแท้จริงที่สร้าง

ประโยชน์ กับการป้องกันตัวโดยสำาคัญผิดที่สร้างความเสียหายให้มีสถานะทางกฎหมายอย่าง

เดียวกันย่อมเป็นการส่งข้อความที่คลาดเคลื่อนให้กับประชาชน และเกิดความสับสนในการใช้

กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือชี้นำาความประพฤติ
การที่กฎหมายจะกำาหนดให้นายเหลืองไม่มีความรับผิดควรจะเป็นเร่ืองระหว่าง

กฎหมายกบันายเหลอืง แตไ่มค่วรสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธข์องนายเหลอืงกบัผูบ้รสิทุธิอ์ืน่74 
ดังนั้นในการท่ีนายฟ้าจะเสียอำานาจในการป้องกันตัวจากภยันตรายที่ไม่ได้สร้างประโยชน์นั้น 
กฎหมายควรวางตัวเป็นกลางและคุ้มครองสิทธิของผู้บริสุทธิ์ตามลำาดับและตามสัดส่วน โดย                
ผูท้ีก่อ่ภยนัตราย, ไมว่า่คดิอยา่งไร, กค็วรจะได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายในลำาดับท่ีนอ้ยกวา่
ผูท้ีบ่รสิทุธิอ์ยา่งแทจ้รงิ การเอาความสำาคญัผิดของคนหนึง่มาจำากดัสิทธขิองอกีคนหนึง่เปน็การ
ตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด และหากมทีฤษฎใีดท่ีเมือ่วเิคราะหแ์ลว้ใหผ้ลทางกฎหมายเชน่นัน้ ทฤษฎนีัน้
ยอ่มเปน็ทฤษฎทีีผ่ดิพลาดและใหผ้ลทีแ่ปลกประหลาดจนไมน่า่เชือ่ถอือยา่งไมต่อ้งสงสยั หรอืไม่
ก็เป็นทฤษฎีที่คิดไม่ถี่ถ้วนและไม่ไกลเกินกว่าเพียงการวินิจฉัยความรับผิดเฉพาะตัวของจำาเลย 
โดยไมไ่ดพ้จิารณาตอ่ไปวา่หากมบุีคคลอ่ืนเข้ามาเกีย่วขอ้งดว้ยแลว้ จะสง่ผลทางกฎหมายอยา่งไร
ต่อไป

ความเห็น ข้อเสนอแนะ และบทสรุป

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยถูกใช้มามากกว่า 60 ปีแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน

มานกักฎหมายทัง้ฝา่ยทฤษฎแีละฝา่ยปฏบิติักไ็ด้พยายามใชป้ระมวลกฎหมายอาญาเพ่ืออำานวย

ความยุติธรรมมาได้อย่างดีในระดับหนึ่งมาโดยตลอด แต่อาจต้องถึงเวลามองไปข้างหน้าและตั้ง

คำาถามว่าประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ยังทันสมัยอยู่หรือไม่ และสำาคัญไปกว่านั้นกฎหมาย

อาญาฉบบันีย้งัใชท้ฤษฎทีีถ่กูตอ้งในการกำาหนดความรับผิดทางอาญาอยูห่รือเปล่า หากคำาตอบ

แม้เพียงบางส่วนคือไม่ ผู้เขียนคิดว่าเราควรต้องมาช่วยกันคิดและนำาเสนอว่ามีเรื่องใดในเชิง

รากฐานทีใ่หผ้ลทางกฎหมายทีไ่มส่อดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหรอืมทีฤษฎใีดทีใ่หผ้ลทางกฎหมายไมถ่กู

ต้องกับสิ่งที่ควรจะเป็น

ผู้เขียนเช่ือว่าเรื่องความสำาคัญผิดในเหตุยกเว้นความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 62 กำาหนดใหเ้ปน็เหตยุกเวน้ความผดินีเ้ปน็การกำาหนดทีผ่ดิพลาด และใหผ้ลทางกฎหมาย
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ท่ีขดักบัสามญัสำานกึควรจะตอ้งไดม้กีารแกไ้ข การกระทำาด้วยความสำาคญัผิดดังกล่าวควรจะต้อง

เปน็เพยีงเหตยุกเวน้โทษเท่าน้ัน และผูถู้กกระทำายงัควรทีจ่ะสามารถใชก้ำาลงัเพือ่ปอ้งกนัสทิธขิอง

ตนเองต่อภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายโดยสำาคัญผิดนั้นได้ตามที่ควรจะเป็น

ผูเ้ขยีนเขยีนบทความนีด้ว้ยเจตนาบชูาพระคณุของศาสตราจารยณ์รงค ์ใจหาญ ผูเ้ปน็

บุคคลแรก ๆ ในวงการนิติศาสตร์ไทยที่ริเริ่มวิเคราะห์มาตรา 62 ว่าอาจจะมีการกำาหนดผลทาง

กฎหมายไมส่อดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎคีวามชัว่ของฝา่ยเจตจำานงกำาหนดทีศ่าสตราจารยณ์รงค์

ได้สมาทานแนวความคิด ท่านจึงเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายโดยกำาหนดให้กรณีการกระทำาโดย

สำาคัญผิดในอำานาจกระทำาทัง้สำาคญัผดิในขอ้เทจ็จรงิตามมาตรา 62 และขอ้กฎหมายตามมาตรา 

64 มีผลเป็น “ไม่มีความรับผิดทางอาญา”75 แม้คำาว่าไม่มีความรับผิดทางอาญาจะกำากวม           

อยู่ว่าเป็นเหตุยกเวนความผิด หรือเหตุยกเว้นโทษ แต่เมื่ออ่านงานของศาสตราจารย์ณรงค์              

ทั้งฉบับแล้วก็เข้าใจได้ว่า ท่านเห็นว่ากรณีดังกล่าวผู้กระทำาเพียงขาดความชั่วจึงเป็นเพียงเหตุ

ยกเว้นโทษเท่านั้น76

ผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับผลดังกล่าวแต่ด้วยคนละสาเหตุ ผู้เขียนเห็นว่าการ

อธิบายว่าการสำาคัญผิดในอำานาจกระทำาเป็นเหตุยกเว้นความผิดเกิดจากความสับสนและรวบ

เอาโครงสร้างข้อที่ 1 และข้อที่ 2 เข้าด้วยกันโดยไม่แยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการพิจารณาการ

รูข้อ้เทจ็จรงิอนัเป็นองคป์ระกอบของความผดิ อนัเปน็เรือ่งของ “เจตนา” กระทำาในสิง่ทีต่วัอกัษร

ของกฎหมายห้าม ซึ่งการพิจารณาในขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาโดยไม่นำาเอาการพิจารณาทาง

ศีลธรรมเข้าไปร่วมด้วย (prima facie wrong) กับการรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติการณ์ประกอบ

ที่ทำาให้ตนมีอำานาจกระทำาซึ่งเป็นการประเมินคุณค่าของ “การกระทำา” ว่าสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังลายลักษณ์อักษรของกฎหมาย (justified act) หรือไม่ 

การเอาสองเรื่องนี้มาพิจารณาร่วมกันจึงส่งผลต่อความสับสนในการวินิจฉัยความรับผิด

การพจิารณาเรื่องสำาคญัผดิเปน็เรือ่งภายในของตวัผูก้ระทำา ไมใ่ชต่ัวการกระทำา จึงไม่

ควรสง่ผลเหนอืกวา่หรอืกระทบตอ่ความสมัพนัธท์างกฎหมายระหวา่งผูก้ระทำาและบคุคลอืน่เมือ่

พิจารณาอย่างภาวะวิสัย ดังนั้นผู้กระทำาเมื่อได้สร้างความเสียหายกับผู้อื่นท่ีสมควรได้รับความ

คุ้มครองอย่างน้อยไม่น้อยกว่าผู้กระทำา โดยไม่มีอำานาจท่ีแท้จริง การกระทำานั้นจึงไม่ชอบด้วย

กฎหมาย (wrongful act) เพียงแต่เมื่อผู้กระทำาไม่รู้ถึงสถานะทางกฎหมายของการกระทำาของ

 75 ณรงค์ ใจหาญ (n 42) 101.
 76 Ibid 94-95.

การกำาหนดให้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำามีอำานาจกระทำาได้ฯ
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ตนว่ากำาลังละเมิดกฎหมาย (morally blameless) ผู้กระทำาจึงสมควรได้รับการให้อภัยและ

ยกเวน้โทษ แตก่ารใหอ้ภยันัน้ควรหาทำาใหผู้อ้ืน่ตอ้งอดทนยอมตอ่การกระทำาความผดินัน้แตอ่ยา่ง

ใดไม่

โดยสรุปผู้เขียนเห็นว่ามาตรา 62 เรื่องการสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่ง

อำานาจกระทำานี้มีปัญหาสองอย่างที่เกี่ยวเนื่องกัน

1. มาตรา 62 ในสว่นนีเ้ผยใหเ้หน็วา่ผู้ร่างประมวลกฎหมายอาญามคีวามสับสนจาก

การไม่แยกระหว่าง “การกระทำาตามตัวอักษรของกฎหมาย” ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อที่ 1, “ความ

ชอบด้วยกฎหมายของ ‘การกระทำา’” ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อที่ 2, และ “การขาดความน่าตำาหนิ

ได้ของจิตใจของ ‘ผู้กระทำา’” ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อที่ 3 ของโครงสร้างความผิดทางอาญา

ถึงแม้ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวัฒนกุลเห็นว่ามาตรา 62 เป็นมาตราที่ชี้ให้

เห็นความแตกต่างทางโครงสร้างความรับผิดของการกระทำาและเหตุยกเว้นความรับผิดเหล่านี้ 

โดยแยกว่าเหตุยกเว้นความผิดเป็นเหตุที่ทำาให้ “การกระทำา” ไม่เป็นความผิด ส่วนเหตุยกเว้น

โทษเป็นการยกเว้นโทษให้กับ “ตัวผู้กระทำา”77 ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยสำาหรับกรณีเหตุยกเว้นความ

ผิดและเหตุยกเว้นโทษตามความเป็นจริง แต่เมื่อเป็นกรณีการสำาคัญผิด มาตรา 62 กลับเป็น

มาตราทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความไมเ่ขา้ใจของผูร้า่งประมวลกฎหมายอาญาถงึรากฐานทีแ่ทจ้รงิของ

การแยกเหตุยกเว้นความรับผิดทั้งสองประเทศออกจากกัน

ทั้งนี้เพราะการพิจารณา “เหตุ” ยกเว้นความผิดนั้นหาได้พิจารณาเฉพาะตัว “การ 

กระทำา” เท่านั้นไม่ การกระทำาที่จะได้ยกเว้นความผิดนั้นควรต้องเป็นการกระทำาที่ในทางภาวะ

วิสัยก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม และในทางอัตตะวิสัยเป็นการกระทำาท่ีผู้กระทำาไม่ได้ประสงค์จะ

กระทำาการโดยผิดกฎหมาย นั้นจึงเป็นสาเหตุที่การกระทำาโดยจำาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงภยันตราย

จากไฟป่าด้วยการเผาไร่ของบุคคลอื่น แม้จะเป็นการกระทำาที่ส่งผลดีต่อสังคม แต่เมื่อทำาโดย

กระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์ผู้กระทำาย่อมรู้ว่าการกระทำานั้นฝ่าฝืนกฎหมาย การกระทำานั้นจึงเป็นการ

กระทำาโดยจำาเป็นที่เป็นเหตุยกเว้นโทษ ตามมาตรา 67 ไม่ใช่เหตุยกเว้นความผิด เพราะเหตุที่

จะยกเว้นความผิดนั้นต้องทั้งเป็นการกระทำาที่ถูกต้อง และผู้กระทำาไม่มีความน่าตำาหนิได้                

ของจิตใจ ซ่ึงการป้องกันตัวโดยสำาคัญผิดขาดองค์ประกอบส่วนแรกคือการกระทำาที่ถูกต้อง 

มาตรา 62 นี้จึงเป็นหลักฐานว่าผู้ร่างประมวลกฎหมายอาญาไม่เข้าถึงความแตกต่างของเหตุ

ยกเว้นความรับผิดทั้งสองอย่างแท้จริง

 77 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (n 64) 30-31.
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2. มาตรา 62 ในส่วนของการสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งอำานาจกระทำา 

ยังส่งผลกฎหมายท่ีแปลกประหลาด และแสดงให้เห็นว่าผู้ร่างประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้

พจิารณาภาพกวา้งหรอืผลกระทบของการกำาหนดใหก้ารสำาคญัผดิดงักลา่วเปน็เหตยุกเวน้ความ

ผิดเลย โดยผลที่แปลกประหลาดนั้นคือ

 2.1 ทำาใหผู้ถ้กูกระทำาโดยสำาคญัผิด78 ต้องทนยอมต่อการกระทำานัน้ ทัง้ทีต่นเอง

  เป็นผู้บริสุทธิ์ต่อกฎหมายกลับห้ามไม่ให้ตอบโต้ โดยกำาหนดว่าหากตอบโต้

  ไปจะเป็นการกระทำาความผิดแม้อาจจะยกเว้นโทษให้ก็ตาม 

 2.2 ออกจากนั้นการยกเว้นโทษนั้นก็ไม่ยังอยู่บนเงื่อนไขของหลักสัดส่วนที่ 

  เครง่ครดัมากกวา่กรณทีีเ่ปน็เหตยุกเวน้ความผดิแบบการปอ้งกนั ในขณะที่

  ผู้ที่กระทำาโดยสำาคัญผิดกลับสามารถอ้างหลักสัดส่วนได้อย่างยืดหยุ่น

  มากกว่า

 2.3 ผู้ที่กระทำาโดยสำาคัญผิดสามารถรับการช่วยเหลือจากบุคคลที่สามได้ ขณะ

  ที่บุคคลท่ีสามท่ีเข้าช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ถือว่าได้กระทำาความผิดอาญา และ

  อาจถูกลงโทษได้

 2.4 ผู้ที่ได้กระทำาโดยสำาคัญผิดไม่ต้องชดใช้เยียวยาความเสียหายทางแพ่งอัน

  เกิดจากความสำาคัญผิดของตนแต่อย่างใด ขณะท่ีผู้บริสุทธิ์ถ้าเลือกท่ีจะ

  ตอบโต้แม้จะได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา แต่ยังต้องรับผิดชอบในความ

  เสียหายทางแพ่งเต็มจำานวน

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานที่ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญได้ริเร่ิมไว้เมื่อ 

33 ปีก่อนจะไม่ต้องรอไปอีก 33 ปี กว่าท่ีนักกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องจะเห็นความบกพร่อง 

ของมาตรา 62 และได้แก้ไขเพื่อให้ผลทางกฎหมายไม่ขัดกับสามัญสำานึกของประชาชน อัน

เป็นการลดคุณค่าของกฎหมายในทางฐานะแบบแผนชี้นำาความประพฤติของคนในสังคม และ

ควรจะได้มีการหารือในหมู่นักวิชาการและนักปฏิบัติว่าการอธิบายเรื่องโครงสร้างความรับผิด

แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับแนวความคิดทฤษฎีใดกันแน่ อย่างไร และยังเหมาะสม 

อยู่หรือไม่

การกำาหนดให้การสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำามีอำานาจกระทำาได้ฯ

 77 ผู้เขียนหมายความถึงเฉพาะการกระทำาโดยสำาคัญผิดโดยไม่ได้ประมาท.
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มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ

สาวตรี สุขศรี1

บทนำา

เป็นเวลานานมาแล้วที่พลเมืองที่รอดพ้นจากการถูกรัฐปิดหูปิดตา หรือพยายาม            

ดิ้นรนไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อโดยผู้ปกครองรัฐ (Propaganda) ทั้งไม่ยอม

รว่มมอืดว้ยเพราะหวงัผลประโยชนใ์ด ๆ  จากปฏบิติัการบางอยา่งของรัฐเสียเอง คน้พบวา่บรรดา

อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่ง ๆ นั้นหาได้มีเพียงผู้เล่นที่เป็นเอกชนหรือประชาชนภายใต้

คำาเรียกขานพวกเขาว่า “อาชญากร” ในมุมมองของรัฐเท่านั้นไม่ หากแต่ยังมีรัฐบาล หน่วยงาน

ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐเองที่เป็นได้ทั้งผู้เล่นและผู้อยู่เบื้องหลังการประกอบอาชญากรรม          

เหล่าน้ันด้วย เพียงแต่มันมักมีเหตุผลข้ออ้างสารพัดในนามของ “การปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ”              

คอยสนับสนุน 

ในยุคการปกครองแบบ “รัฐชาติ” (National State) แม้แต่ละรัฐจะอยู่ภายใต้

อุดมการณ์และระบอบเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน แต่ภารกิจหลักซึ่งมีลักษณะร่วมกัน

ประการหนึ่งของรัฐเหล่านี้ ก็คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้เกิด

ขึน้ภายในดนิแดนท่ีอยูใ่นอำานาจอธปิไตยแหง่ตน ดงันัน้ การปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ภายในประเทศก็ดี การต่อกรกับภยันตรายจากภายนอกประเทศก็ดี การสอดแนมหาข่าวสาร            

ก็ดี การทำาร้ายหรือทำาลายศัตรูหรืออริราชศัตรูในสายตาของรัฐก็ดี จึงกลายเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้อง

ทำาเพื่อบรรลุความสำาเร็จแห่งภารกิจหลัก สำาหรับประเทศที่ระบอบการปกครองเป็นแบบ

เผด็จการเบ็ดเสร็จ คงไม่มีใครสนใจหรือกล้าพอท่ีจะลุกข้ึนทวงถามตรวจสอบความชอบด้วย

 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.บ. (เกียรตินิยมดีมาก) 
(ธรรมศาสตร์), นม. (ธรรมศาสตร์), น.บ.ท, LL.M (มหาวิทยาลัยมิวนิค ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี) 
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กฎหมาย กระทั่งเรียกร้องให้รัฐดำาเนินการตามกฎหมาย แต่ในประเทศที่อ้างต่อประชาคมโลก

ว่าปกครองในระบอบนิติรัฐ-ประชาธิปไตย ระบอบที่มอบอำานาจให้ประชาชนเป็นใหญ่และ              

มุ่งจำากัดการใช้อำานาจของผู้ปกครองรัฐด้วยกฎหมาย การปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐจะถูกต้อง                  

ชอบธรรมและทำาให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจที่แท้จริงยอมรับได้ก็ต่อเมื่อ มีกฎหมาย 

บัญญัติให้อำานาจในการปฏิบัติภารกิจนั้น รวมทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรืออยู่ภายในกรอบแห่ง

กฎหมายนั้นอย่างครบถ้วนไม่บิดเบือน แต่ปัญหาก็คือ ในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ใน             

หลาย ๆ รัฐกลับปรากฏว่า การปฏิบัติการในนาม “ภารกิจแห่งรัฐ” มิได้เกิดข้ึนอย่างตรงไป                

ตรงมาตามกฎหมาย แต่มันมักถูกผลักดันหรือขับเคลื่อนไปด้วยพลังอำานาจอื่น ด้วยอุดมการณ์

อันล้าสมัย ด้วยผลประโยชน์บางอย่าง หรือด้วยความต้องการของใครบางคน ซึ่งนอกจากว่า           

มันมักเป็นปรปักษ์กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว ในอีกด้านหนึ่งประชาชนก็มิอาจเข้าถึง

หรือรับรู้ถึงความมีอยู่ของพลังอำานาจเหล่านั้นได้ แน่นอนว่าฝ่ายรัฐเองย่อมไม่เรียกการกระทำา

ของตัวเองว่า “อาชญากรรม” แต่ผู้ที่ยึดถือและต้ังมั่นในหลักกฎหมายย่อมเห็นได้ด้วยตนเอง 

(ไม่ว่าจะกล้าแสดงออกมาหรือไม่) ว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็คือ อาชญากรรม หรือมันก็คือการ             

กระทำาที่ผิดกฎหมาย หลาย ๆ ครั้งอาชญากรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์บางอย่างที่ถูก      

เขียนขึ้นด้วยมุ่งหมายให้อำานาจเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปโดยปราศจากกระบวนการตรวจสอบ2 

(กฎเกณฑ์ประเภทนี้มักมีที่มาไม่ชอบทั้งหลักการและกระบวนการบัญญัติ หลายคนจึงไม่นับว่า

มันคือกฎหมาย) และจำานวนไม่น้อยเกิดจากการตีความหรือการใช้ดุลพินิจอย่างเกินเลยเพื่อ         

ตอบสนองอุดมการณ์ความเชื่อของผู้บังคับใช้เอง และเหล่านี้ก็คือสาเหตุที่ทำาให้การก่อ

อาชญากรรมโดยรัฐ (ที่มักไม่ถูกเรียกว่าอาชญากรรม และถูกแทนที่ด้วยคำาอื่นอย่าง ปฏิบัติการ

ทางการทหาร เพื่อความสงบปรองดอง เพ่ือความมั่นคง เพ่ือศีลธรรมอันดี ฯลฯ) ซ่ึงส่งผล            

 2 ตวัอยา่งรว่มสมยัในประเทศไทย เชน่ มาตรา 44 แหง่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พ.ศ. 2557 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำาเป็นเพื่อประโยชน์ใน               
การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ 
หรือปราบปรามการกระทำาอันเป็นการบ่อนทำาลายความสงบเรียบร้อยหรือความม่ันคงของชาติ ราชบัลลังก์                
เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำานาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำาการ             
ใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำาสั่ง 
หรือการกระทำา รวมทั้งการปฏิบัติตามคำาสั่งดังกล่าว เป็นคำาสั่งหรือการกระทำา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญน้ีและเป็นที่สุด ทั้งน้ี เมื่อได้ดำาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ             
และนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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กระทบกบัประชาชนอยา่งมากปรากฏตัวใหเ้หน็ตลอดมาในประวัตศิาสตรโ์ลก ไมว่า่จะเปน็การ

กอ่การรา้ยโดยรฐั3 การเขน่ฆา่ อุม้หาย ซอ้มทรมานพลเมอืงทีต่่อต้านหรือขดัขนือำานาจรัฐโดยไร้

คำาอธิบายที่ชอบธรรม4 หรือโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมใด ๆ ก่อนเลยอย่างการฆ่าตัดตอน

ในสงครามปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ              

ทั่วโลก กระท่ังในประเทศไทยเองด้วยอย่างเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

25195 เหตุการณ์พฤษภาเลือดในปี 2535 หรือการสลายการชุมนุมของคนเส้ือแดงในเดือน

เมษายนและพฤษภาคมปี 2552 และ 2553 จนทำาให้มีประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำานวนมาก6 

รวมทัง้การจบักมุคมุขงัโดยไมช่อบ การใชค้วามรุนแรง การคกุคามผู้ใกล้ชดิ และการละเมดิสิทธิ

มนุษยชนด้านต่าง ๆ  ของประชาชน นักกิจกรรม นักวิชาการ ฯลฯ ในพื้นที่สามจัดหวัดชายแดน

ภาคใต้7 หรือในพื้นท่ีท่ัวประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารปี 25578 เป็นต้น นี่ยังมิพักต้อง

กลา่ววา่การทำารฐัประหารดว้ยการยดึอำานาจประชาชน โคน่ล้มรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง และ

การฉีกรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยตัวของมันเองนั้นก็คืออาชญากรรม 

อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ผู้เขียนคงมิได้มุ่งหมายชี้ให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจของรัฐ           

ในการประกอบอาชญากรรมในโลกทางกายภาพอย่างมากมายนับไม่ถ้วนดังกล่าวถึงข้างต้น                 

 3 Jonathan Barker (เกษียร เตชะพีระ แปล), คู่มือศึกษาการก่อการร้ายแบบไม่งี่เง่า, กรุงเทพฯ : 
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548, หน้า 71-106.
 4 เช่น กรณีที่คาเลด โมฮาเม็ด ซาอิด ถูกซ้อมจนตายโดยตำารวจสองคนในเมืองอเล็กซานเดรีย และ                 
นำาไปสู่การประทว้งเรยีกรอ้งประชาธปิไตยครัง้ใหญใ่นประเทศอยีปิต ์ซึง่กลายเปน็จดุเริม่ตน้ของปรากฏการณ ์“อาหรบั
สปริง” ในทวีปตะวันออกกลาง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ใน Wael Ghonim (โตมร ศุขปรีชา แปล), ปฏิวัติ 
2.0, สำานักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์, 2555.
 5 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ธงชัย วินิจะกูล, 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำาไม่ลง : รวมบทความว่าด้วย 6 ตุลาคม 
2519, นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558.
 6 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-
พ.ค. 53 (ศปช.), ความจริงเพื่อความยุติธรรม : เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53, 
สิงหาคม 2555; อุเชนทร์ เชียงแสน, บรรณาธิการ, 19 : 19 ภาพ ชีวิต และการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจาก 19 กันยา 
49 ถึง 19 พฤษภาคม 53, กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2554.
 7 สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ใน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม/ศูนย์ทนายความมุสลิม, รวมรายงานข้อเสนอต่อ            
ฝ่ายตุลาการ ต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553.
 8 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, ในนามของความ (อ) ยุติธรรมภายใต้ 
คสช. : รวมรายงานผลกระทบจากการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2557-2558, กรุงเทพฯ : ศูนย์
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2559. หรือที่เว็บไซต์ศูนย์ทนายฯ http://www.tlhr2014.com/th/ 
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ผู้เขียนเพียงจะนำาเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมูลเหตุจูงใจหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการก่อ

อาชญากรรมคอมพวิเตอร/์ไซเบอรร์ปูแบบตา่ง ๆ  ทีก่ระทำาการโดยรฐั หรอืทีม่รีฐัเปน็ผูส้นบัสนนุ

เท่านั้น ซึ่งนับเป็นอาชญากรรมประเภทที่เกิดขึ้นอย่างมากนับแต่ทศวรรษที่ 21 เป็นต้นมา

1. อาชญาวิทยากับการประกอบอาชญากรรมโดยรัฐ

ก่อนหน้าบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ          

และการศึกษาพฤติกรรมของอาชญากรไซเบอร์ เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำาให้บุคคลเหล่านั้น              

ประกอบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์/ไซเบอร์9 ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าเป้าประสงค์ของการศึกษา

วิจัยประเด็นดังกล่าวก็เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือออกแบบกฎหมาย และ/หรือ

มาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์/ไซเบอร์ รวมทั้งแนวทาง

แก้ไขตัวผู้กระทำาความผิด อันถือเป็นภารกิจของรัฐอีกประการหนึ่ง แต่คำาถามที่อาจเกิดขึ้น           

ในบทความชิ้นนี้ ก็คือ การศึกษาหามูลเหตุจูงใจหรือสาเหตุของการประกอบอาชญากรรม           

ซึ่งกระทำาโดยตัวรัฐเองนี้มีประโยชน์อย่างไร ? ในเมื่อภารกิจป้องกันและปราบปรามการ               

กระทำาความผดิกค็อืภารกจิของรฐั หรอืมนัจะเกดิอะไรข้ึนเมือ่ผู้ต้องทำาหนา้ท่ีปอ้งกนัปราบปราม

อาชญากรรมนั้นกลายเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเสียเอง ? ในแง่หนึ่ง เป้าหมายของการศึกษา

อาจไม่แตกต่างไปจากเดิมหากอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นโดย “เจ้าหน้าที่รัฐ” เป็นการเฉพาะตัว 

รัฐยังคงอาศัยการศึกษาในลักษณะนี้เพื่อพัฒนาหรือออกมาตรการป้องกัน หรืออาศัยกฎหมาย

ที่มีอยู่แล้วปราบปรามการกระทำาดังกล่าวของบุคคลที่อยู่ในอำานาจของตนโดยตรงได้ แต่หาก

เป็นกรณีที่อาชญากรรมเกิดขึ้นโดยรัฐ หรือองค์กรของรัฐนั้นเองเป็นผู้กำาหนดแนวทาง ออก

นโยบาย กระทั่งวางแผนดำาเนินการ เป้าหมายของการศึกษามูลเหตุจูงใจในที่นี้จึงอาจแตกต่าง

ออกไป เช่น ในดา้นของการปอ้งกนัการโจมตไีซเบอรน์ัน้ เปน็สิง่สำาคญัมากทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นการ

รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชนจำาเป็นต้องทราบว่ามูลเหตุ

จงูใจของรฐัผูป้ฏบิตักิารคอือะไร เพือ่ประเมนิวา่ขอ้มลูประเภทใดบา้งทีม่คีวามเส่ียงทีจ่ะตกเปน็

เปา้หมาย ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ระดบัความระมดัระวงั หรือมาตรการปอ้งกนัใหม้ากขึน้กวา่ปกติ ส่วนใน

ดา้นการเมอืงการปกครอง กค็อืการศกึษาเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัรูแ้ละเทา่ทนัการใชอ้ำานาจของ

 9 สาวตรี สุขศรี, “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์/ไซเบอร์กับทฤษฎีอาชญาวิทยา”, วารสารนิติศาสตร์,               
ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2560), หน้า 415-432.

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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รฐัหรอืของบรรดาผูป้กครองวา่ ปฏบิตักิารตา่ง ๆ  ของรัฐนัน้อาจไมไ่ด้ชอบด้วยกฎหมายเสมอไป 

หรือเป็นไปเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย หากแต่มีมูลเหตุจูงใจอย่างอื่นอยู่เบื้องหลัง ทั้งมูลเหตุ

นั้นอาจไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือเพื่อสร้างความมั่นคงสงบ

เรียบร้อยตามที่รัฐกล่าวอ้างเลย ในทางกลับกัน การก่ออาชญากรรมเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความ

ไม่ม่ันคงทัง้ตอ่ตวัประชาชนผูต้กเป็นเหยือ่เอง และทัง้กระทบตอ่เสถยีรภาพและความมัน่คงโดย

รวมของประเทศด้วย เนื่องจากรัฐใช้อำานาจของตนไปในทางท่ีสร้างศัตรูทางการเมือง หรือก่อ

ความขัดแย้งกับรัฐอื่น ๆ 

แน่นอนวา่หากเป็นเช่นน้ัน ภารกจิของประชาชนกค็อื ตอ้งจบัตาตรวจสอบการทำางาน 

การบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมท้ังนโยบายของรฐัอยา่งสมำา่เสมอ ประทว้งเรยีกรอ้งหากเหน็วา่ปฏบิติั

การนั้นกำาลังละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ยอมร่วมมือหรือเข้าไปเป็นมือเท้าหรือกลไก

ในการประกอบอาชญากรรมของรฐั ฯลฯ กระทัง่การต้องเร่ิมคดิอยา่งจริงจังวา่ จำาเปน็ใชห่รือไม่

ทีใ่นทีส่ดุแลว้รฐัหนึง่ ๆ  ควรตอ้งยอมตนใหส้ามารถถูกตรวจสอบการกระทำาบางอยา่งในนามของ

ตนโดยองค์การภายนอกรฐัได ้เมือ่ถกูประชาชนรอ้งเรยีน หรอืเมือ่กลไกการตรวจสอบภายในรฐั

นั้นเองทำางานไม่ได้เพราะเหตุผลนานัปการ10 การไม่นำาพาต่อการประกอบอาชญากรรมของรัฐ 

หรือนิ่งนอนใจเพราะเหตุที่ตนไม่ใช่ผู้ตกเป็นเหยื่อ หรือได้รับผลกระทบโดยตรง เป็นวิถีและ        

ความคิดที่อันตราย เพราะถ้าเรายังเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสมอกันต่อหน้ากฎหมาย การ

ล่วงละเมิดสิทธิของใครคนหนึ่งของรัฐโดยไม่นำาพาต่อกฎหมาย ก็เท่ากับการละเมิดสิทธิ                 

และเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างเป็นองค์รวม ถ้าวันนี้เรายอมให้รัฐกระทำากับใครคนหนึ่ง

ได้ รัฐก็สามารถกระทำากับเราแบบเดียวกันนั้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งข้างหน้า อย่างไรก็ตาม การ

นิง่เฉยกค็งยงัไม ่“เลวรา้ย” เทา่กบัการเขา้ไปร่วมมอืหรือเปน็ส่วนหนึง่โดยได้รับผลประโยชนไ์ม่

ทางใดก็ทางหนึง่จากรฐั หากเราเหน็วา่ตวัการรว่มหรอืผูส้นบัสนนุใหผู้อ้ืน่ประกอบอาชญากรรม

มีความชั่วร้ายและต้องรับโทษ พฤติกรรมของตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนรัฐในการประกอบ

อาชญากรรมก็ไม่ควรมีผลลัพธ์แตกต่างกัน

 10 สืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมใน ; สำานักงานกฎหมายอัมสเตอร์ดัม แอนด์ เปรอฟ, คำาร้องเพื่อขอให้มี   
การสอบสวนสถานการณ์เก่ียวกับการกระทำาอันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในราชอาณาจักรไทย, กรุงเทพฯ : 
สำานักงานกฎหมายอัมสเตอร์ดัม แอนด์ เปรอฟ, 2554.
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ในทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศขั้นสุด ประกอบกับความขัดแย้งในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุดการณ์ทางการเมือง

การปกครอง เขตแดน เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ที่ยังคงดำารงอยู่เสมอมานับแต่หลัง

สงครามเย็น ในขณะที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุครัฐสมัยใหม่ และการทำาสงครามกลายเป็นเรื่องล้าสมัย

และไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก บรรดารัฐคู่ขัดแย้งทั้งหลายไม่สามารถใช้กองทัพ อาวุธ

ยุทโธปกรณ์ หรือกำาลังทหารของตนโจมตีทางกายภาพต่อประเทศคู่ขัดแย้งได้ หรือถ้าฝืน            

กระทำาก็อาจถูกประณามหรือคัดค้านจากหลายฝ่าย จึงทำาให้รัฐจำานวนไม่น้อยหันมาใช้การ           

โจมตกีนัทางอนิเทอรเ์นต็แทน ซึง่ท้ังการสอดแนม การโจมตี รวมทัง้การทำาลายลา้งมปีระสทิธภิาพ

สูงกว่าอาชญากรไซเบอร์ทั่ว ๆ ไป หรือแม้กระทั่งสูงกว่าองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ มีข้อ                   

เทจ็จรงิมากมายแสดงใหเ้หน็วา่รฐัตา่ง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรรดาประเทศมหาอำานาจตา่งทุม่เท

ทั้งงบประมาณและเวลาเพื่อควานหาและฝึกฝนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาอาวุธ

ไซเบอร์ เทคนิควิธีการโจมตี รวมทั้งมาตรการป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีนั้น ปัจจุบัน

อาชญากรรมไซเบอร์ที่มีรัฐเป็นผู้เล่นเอง หรือให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก          

ทั้งระดับความถี่ และความซับซ้อน 

นักรบไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ หรือที่สังกัดรัฐ (State affiliated or 

sponsored actors) มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจการค้า 

หรือทางการทหารของรัฐต้นทางที่ให้การสนับสนุน โดยพวกเขาอาจทำางานในหน่วยงาน หรือ

องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนั้น ๆ  เอง (ทั้งเปิดเผยที่ตั้ง และที่ปิดเป็นความลับ) หรือปฏิบัติการ

นอกสำานักงานแต่ภายใต้ผู้จัดการโครงการที่มีงบประมาณสูง มีห้องปฏิบัติการเต็มรูปแบบ และ

เต็มไปด้วยคนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี เป้าหมายของการโจมตีประเภทนี้ นอกจากจะยึด            

หลักการ “ข้อมูลคืออำานาจ” (information is power) ดังนั้นภารกิจหลักจึงต้องเข้าถึง ค้นหา 

และรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวด้านต่าง ๆ ของรัฐอื่นแล้ว หลายกรณียังอาจทำาควบคู่กับการเข้า

ควบคุม รบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคม หรือทำาให้โครงการสำาคัญหรือการให้บริการ              

ของรัฐเป้าหมายถูกทำาลายจนต้องยุติไป รวมท้ังเพ่ือทำาลายหรือขัดขวางความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจ ด้วยการก่อความเสียหายกับบริษัทหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับรัฐนั้นด้วย                  

ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายในการโจมตีจึงมีตั้งแต่หน่วยงานด้านการทหารและความมั่นคง สถานทูต 

โครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีวามสำาคญั (Critical Infrastructure) อยา่งระบบโทรคมนาคม อากาศยาน 

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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ประปา ไฟฟา้ หรอืสาธารณปูโภคอยา่งอืน่ โรงงานอตุสาหกรรม ไปจนถงึองคก์รธรุกจิขนาดใหญ่

ของภาคเอกชนด้วย ท้ังนี้ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทธุรกิจทุกขนาดต่างก็ค้นพบว่าตัวเอง

ตอ้งเผชญิหนา้กบัทหารและหนว่ยขา่วกรองของรัฐอืน่โดยไมไ่ด้รับความคุม้ครองจากรัฐบาลของ

ตัวเองดีพอ การกำาหนดเป้าหมายเป็นบริษัทเอกชนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับรัฐที่ถูกโจมตีนี้  

แม้ข้อมูลที่ได้มาอาจไม่มีความละเอียดอ่อนมากเท่ากับการโจมตีหน่วยงานรัฐโดยตรง แต่

เนือ่งจากบรษิทัเอกชนมกัไมทั่นคดิวา่ตนจะตกเปน็เปา้หมาย จงึมรีะดบัการรกัษาความปลอดภยั

และการตอบสนองต่อการถูกโจมตีไม่ดีพอ ทำาให้ง่ายต่อการปฏิบัติการ11

รูปแบบและวิธีการที่รัฐ หรือผู้ที่รัฐสนับสนุนใช้โจมตีมีได้ต้ังแต่วิธีการและเคร่ืองมือ 

พ้ืนฐานที่ใช้กันท่ัวไป จนถึงมัลแวร์หรือโปรแกรมอันตราย (Malware12) ที่มีความซับซ้อน                  

มาก ๆ ยากแก่การป้องกันและตรวจจับ และนับแต่ปี 2011 เป็นต้นมาหลายประเทศก็เร่ิม               

ประสบปัญหา “ภัยคุกคามขั้นสูง” (The advanced persistent threat [APT]) จากมัลแวร์ที่

รวบรวมเอาความสามารถของมัลแวร์หลาย ๆ  อย่างไว้ด้วยกัน (Hybrid Malware) ทั้งสอดแนม 

โจรกรรม และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่โจรกรรมเพื่อควบคุมหรือโจมตีเหยื่อในรูปแบบอื่นต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ ผู้โจมตีไซเบอร์ที่สังกัดรัฐเหล่านี้มักใช้วิธีการโจมตีแบบมาตรฐานที่

ใช้โดยอาชญากรไซเบอร์ทั่วไป หรือโดยนักทดสอบช่องโหว่ของระบบก่อน เหตุผลก็เพราะมัน

เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว และทั้งเมื่อเวลาถูกจับได้ก็ไม่ค่อยมีคนคิดถึงหรือเชื่อมโยง

ไป ได้ว่าการโจมตีน้ันเป็นการกระทำาของกลุ่มเฉพาะที่มีรัฐอยู่เบื้องหลัง ปกติแฮกเกอร์สังกัด              

รัฐที่มีฝีมือจะปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบ ไม่สร้างผลกระทบอันโจ่งแจ้ง ดังนั้น จึงสามารถเข้าถึง

และแฝงตัวอยู่ในระบบของเหยื่อโดยท่ีเหยื่อไม่รู้ตัวได้เป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปีกว่าจะถูก

ตรวจพบ ซึ่งแน่นอนว่าทำาให้พวกเขามีเวลามากในการค้นหาข้อมูลอ่อนไหวที่ต้องการแล้ว

 11 Paul Pratley, “State-Sponsored Cyber Attacks”, August 14, 2015. https://www.mwrin-
fosecurity.com/our-thinking/state-sponsored-cyber-attacks/ (3/11/2560) .
 12 Malware ย่อมาจากคำาว่า “Malicious Software” หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ หมายถึง โปรแกรม
คอมพวิเตอรท์กุชนดิซึง่ผูส้รา้งตัง้ใจสรา้งขึน้ และมกัถกูออกแบบใหผ้นวกรวมหรอืแทรกซมึเขา้ไปในระบบคอมพวิเตอร์
เป้าหมายโดยมีจุดประสงค์ร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งสำาคัญที่ทำาให้ Malware แตกต่างจาก programming bugs ก็
คือ โปรแกรมเมอร์หรือผู้สร้างโปรแกรมตั้งใจเขียน Malware ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ร้าย ในขณะที่ Bug ซึ่งหากเกิดขึ้น
แล้วอาจส่งผลบางประการต่อระบบ หรือทำาให้ระบบทำางานผิดพลาด (error) ได้ด้วยนั้น เกิดจากความผิดพลาดใน 
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม โดยที่โปรแกรมเมอร์ไม่ได้ตั้งใจหรือต้องการให้เกิดขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 
Thomas M. Chen, “Malicious Software”. https://lyle.smu.edu/~tchen/papers/malicious-software.
pdf (25/10/2560).
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โจรกรรมออกไป เฉพาะแตภ่ารกจิใหญ ่ๆ  อย่างการโจมตีโรงงานอตุสาหกรรมสำาคญั หรือบริษทั

ใหญ่ทีมี่ระดบัการรกัษาความปลอดภยัขัน้สงูเทา่นัน้ทีก่ารโจมตแีบบทัว่ไปอาจลม้เหลว และตอ้ง

ใชโ้ปรแกรมพเิศษทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้โดยเฉพาะเพ่ือปฏบิติัการ เชน่ กรณขีองการใช ้Stuxnet 

โจมตโีรงงานพลงัไฟฟา้นวิเคลยีรข์องประเทศอหิรา่น เปน็ตน้ ลกัษณะเชน่นีเ้องทีท่ำาใหก้ารโจมตี

โดยรฐัดแูตกตา่งไปจากการโจมตโีดยอาชญากรไซเบอรท์ัว่ไป เพราะโดยสว่นใหญก่ารโจมตทีัว่ไป

มักเกิดในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นพวกที่มีแรงจูงใจเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน หรือกระทั่ง

ประเภทที่โจมตีด้วยแรงจูงใจทางความเช่ือและอุดมการณ์แบบนักเจาะระบบที่เป็นนักกิจกรรม 

(hacktivists) เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน กลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายเพื่อผล

ประโยชน์ทางการเงินโดยแท้ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เทคนิคและขั้นตอนในการก่ออาชญากรรม

ไซเบอรใ์ห้ซบัซอ้นขึน้จนทำาใหก้ารตรวจจบัทำาไดย้าก องคก์รกจ็ดัระเบยีบการปฏบิตักิารมากขึน้ 

หลายกลุ่มมีระบบการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย หรือ

เทียบเท่ากับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าสถาบันการเงิน 

และบรรดาธรุกจิท่ีสำาคญัในระดบัประเทศตา่งกต็กเปน็เปา้หมายของทัง้องคก์รอาชญากรรมเหลา่

นี้ และของกองกำาลังไซเบอร์ของรัฐ ทำาให้มีนักวิจัยด้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตบางฝ่ายเห็น

ว่า มันแทบไม่เหลือความแตกต่างระหว่างแฮกเกอร์ของรัฐกับอาชญากรในองค์กรอาชญากรรม

ไซเบอร์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนอยู่อีกต่อไปแล้ว13 

แต่เราไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาชญากรทั้งสองกลุ่มนี้ออกจากกันได้

จริง ๆ หรือ ? เดือนตุลาคมปี 2014 หน่วยงานวิจัยด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ FireEye14 เผยแพร่รายงานที่เปิดเผยถึงการมีอยู่ของกลุ่มแฮกเกอร์รัสเซียท่ีใช้ชื่อว่า 

“APT28” เป็นองค์กรท่ีทำางานด้านการสอดแนมมาตลอดนับแต่เริ่มก่อต้ังในปี 2007 โดยมี     

เป้าหมายอยู่ท่ีหน่วยงานรัฐ ทหารและหน่วยรักษาความปลอดภัย องค์กรที่เคยตกเป็นเหยื่อ           

ของ APT28 มาแลว้เชน่ หนว่ยงานดา้นความมัน่คงของสหรฐัอเมรกิา องคก์รรกัษาความปลอดภยั

ในยุโรป และหน่วยงานของรัฐบาลยุโรปตะวันออก เป้าหมายของ APT28 ยังรวมไปถึงระบบ

 13 Danny Palmer, “What's the difference between state-backed hackers and cybercrime 
gangs? Nothing at all”, March 14, 2017. http://www.zdnet.com/article/whats-the-difference-between-
state-backed-hackers-and-cybercrime-gangs-nothing-at-all/ (25/10/2560) .
 14 https://www.fireeye.com/ 
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ฐานข้อมูลของงานประชุมหรือนิทรรศการต่าง ๆ ด้านการป้องกันประเทศในยุโรปด้วย อาทิ 

EuroNaval 2014, EUROSATORY 2014, Counter Terror Expo และงาน Airshow ของ 

Farnborough ในปี 2014 ประเด็นสำาคัญในกรณีของ APT28 ก็คือ FireEye วิเคราะห์ว่า             

วิธีการและมัลแวร์ที่ APT28 ใช้ สามารถเชื่อมโยงกลุ่มดังกล่าวกับรัฐบาลรัสเซียได้ รวมท้ังต้ัง            

ข้อสังเกตว่ากลุ่ม APT28 จะไม่โจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลเพ่ือประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ แต่มุ่งเน้นไปที่การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมากที่สุด            

ในรายงานระบุว่า

“APT28 ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปท่ีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรักษาความปลอดภัยใน

ยุโรป และสถาบันพหุภาคีทั่วโลก รัฐบาลรัสเซียได้อ้างถึงองค์กรรักษาความปลอดภัยในยุโรป

อย่าง NATO และ OSCE ว่าเป็นภัยคุกคาม โดยเฉพาะช่วงที่เกิดความตึงเครียดขึ้นในยุโรป”15

เดือนเมษายนปี 2015 FireEye ค้นพบหน่วยสืบราชการลับทางไซเบอร์แห่งใหม่ชื่อ 

“Operation Russian Doll” ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่ม APT28 และแฮกเกอร์ก็โจมตีเป้าหมายที่

แตกต่างไปจากการโจมตีก่อนหน้า แต่ก็ยังคงคอนเซปต์ทางการเมืองไว้นั่นก็คือพุ่งเป้าไปที่ 

“หน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ” 

แม้โดยเป้าหมายและปฏิบัติการที่ผ่าน ๆ มาจะทำาให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่ากลุ่ม 

APT28 มีแรงจูงใจทางการเมืองและห่างไกลจากการประกอบอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วไป แต่

รายงานใหมท่ีเ่ผยแพรโ่ดยหนว่ยขา่วกรองชือ่วา่ root9B ยนืยนัวา่เปา้หมายของ APT28 มสีถาบนั

การเงินระหว่างประเทศอย่าง Bank of America, The Commercial Bank International 

(CBI) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, TD Canada Trust, กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ และ 

Commerzbank ของเยอรมนีรวมอยู่ด้วย16 แต่การเบนเป้าหมาย หรือเพิ่มเติมเป้าหมายไปที่

สถาบนัการเงนิใหญ ่ๆ  ดว้ยนัน้ หาไดท้ำาให ้APT28 ถูกลดอนัดับใหก้ลายเปน็องคก์รอาชญากรรม

ทั่วไป จากเดิมที่เป็นหน่วยงานที่มีรัฐอยู่เบื้องหลังไม่ โดยเหตุผลที่ถูกนำามาอธิบาย “การขยาย

ประเภทของเหยื่อ” ในครั้งนี้ก็คือ 1) สถาบันการเงินก็คือหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ          

ของประเทศ จงึแนน่อนวา่สถาบันเหลา่นีย้อ่มตกเปน็เปา้หมายสำาหรบัแฮกเกอรข์องรฐัด้วย และ          

2) แม้การซ้อนทับกันระหว่างกิจกรรมของอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วไป กับอาชญากรรมที่ได้รับ

 15 Infosec, “APT28 : Cybercrime or State-sponsored Hacking?”, June 4, 2015. http://  
resources.infosecinstitute.com/apt28-cybercrime-or-state-sponsored-hacking/#gref (25/10/2560).
 16 Ibid.
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การสนับสนุนจากรัฐจะทำาให้การแยกแยะประเภทองค์กรให้ชัดเจนทำาได้ยากก็จริง แต่องค์

ประกอบที่ทำาให้เชื่อได้ว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งปฏิบัติการในนามรัฐหรือไม่ ก็คือ องค์กรนั้นมี

แฮกเกอร์ที่มีทักษะสูงมากเป็นสมาชิกอยู่จำานวนมาก และมีสถานที่ปฏิบัติการเต็มรูปแบบ 

เนื่องจากการจะเกิดองค์กรลักษณะนี้ได้จำาเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาล

3. ปรากฏการณก์ารโจมตทีางไซเบอรท์ีม่รีฐัเปน็ผูก้ระทำา หรอืสนบัสนนุ
อยู่เบื้องหลัง

นับตั้งแต่ปี 2013 รายงานการสืบสวนการละเมิดข้อมูลของ Verizon 2013 (DBIR)17 

แสดงให้เห็นว่าสถิติการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyberattack) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพิ่ม    

จำานวนขึ้น18 ในขณะที่รายงานของปี 2015 ระบุว่าหากอาชญากรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

ต้องการข้อมูลของเป้าหมาย ด้วยความสามารถและศักยภาพภายใต้อาวุธไซเบอร์และเทคนิค    

ขั้นสูง พวกเขาจะได้มันไปอย่างแน่นอน นอกเสียจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ตกเป็นเป้าหมาย  

นั้นจะได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดีจากกองกำาลังไซเบอร์ของรัฐที่ดูแลตนอยู่ และแม้สถิติ

การขโมยขอ้มลูทางธรุกจิอยา่งทรพัยส์นิทางปญัญา หรือความลับทางการคา้จากบริษทัทางธรุกจิ 

เฉพาะอย่างยิ่งโดยอาชญากรของรัฐบาลจีนจะลดลงไปบ้างในปี 2016 แต่การโจรกรรมข้อมูล

ทางเศรษฐกิจก็ยังเกิดขึ้นเนื่อง ๆ โดยกลุ่มของรัฐอื่นทั่วโลก19 รายงานของ Symantec20 ปี    

2017 พบว่าเป้าหมายของการโจมตีไซเบอร์ในปี 2016 อยู่ที่เหตุการณ์ทางการเมืองอย่างมีนัย

สำาคัญ ดูเหมือนผู้โจมตีต้องการมีอิทธิพลหรือสร้างความวุ่นวายทางการเมืองให้เกิดกับประเทศ

เปา้หมาย เหตกุารณ์ใหญท่ี่สดุกค็อืการโจรกรรมขอ้มลูของพรรคเดโมแครตมาเปดิเผยในชว่งการ

 17 http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/ 
 18 รายงานการสืบสวนการละเมิดข้อมูลของ Verizon 2013 ประมาณการว่าเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของ
เหตุการณ์ของรายงานการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยมากกว่า 47,000 ฉบับถูกระบุว่าเป็นการกระทำาขององค์กร           
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 
 19 Symantec พบว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การโจรกรรมข้อมูลทางเศรษฐกิจลดลง น่าจะมาจากการบรรลุ
ข้อตกลงระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงนั้นก็คือ รัฐบาลของทั้งสองประเทศจะไม่
ดำาเนินการ หรือสนับสนุนการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า หรือข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับ              
อืน่ ๆ  โดยเจตนา เพือ่ใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั; ดบูนัทกึขอ้ตกลงใน https://obamawhitehouse.archives.
gov/the-press-office/2015/09/25/fact-sheet-president-xi-jinpings-state-visit-united-states (4/11/2560).
 20 https://www.symantec.com/ 
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เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2016 นอกจากนี้หน่วยข่าวกรองเยอรมันยังออกมา

เปิดเผยว่ามีการโจมตีระบบของประเทศเยอรมนีในช่วงการเลือกต้ัง และมีหลักฐานท่ีเชื่อได้ว่า 

ผู้โจมตีไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการสร้างความไม่แน่นอนทางการเมือง21 อย่างไรก็ดี การ

โจมตีในลักษณะทำาลายล้างหรือขัดขวางระบบของโครงสร้างพื้นฐาน (Sabotage) เกิดขึ้นอย่าง

มากเช่นกันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศยูเครน โดยการโจมตีดังกล่าวน่าจะเป็น

ฝีมือของหนว่ยสบืราชการลบัไซเบอรใ์นรสัเซยีชือ่ “Sandworm” ผา่นมลัแวรโ์ทรจนั “Disakil” 

ทีม่ปีระสทิธภิาพในการทำาลายลา้งสงู และอนัทีจ่ริงองคก์รด้านส่ือ และอตุสาหกรรมพลังงานใน

ยูเครนก็เริ่มถูกโจมตีมาตั้งแต่ปลายปี 2015 แล้ว22 

จากรายงานฉบับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ย่อมทำาให้เห็นได้ว่าปฏิบัติการโจมตีไซเบอร์

โดยรัฐหรือท่ีรัฐให้การสนับสนุนนั้นมีเป้าประสงค์อันหลากหลาย โดยอาจจำาแนกสาเหตุและ         

เป้าหมายของการโจมตีผ่านปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคของโลกออกได้ ดังนี้ 

4. คูข่ดัแยง้ทางการเมอืง : แทรกแซงการเมอืง โจมตีโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
รวบรวมข้อมูลอ่อนไหว มุ่งหวังความได้เปรียบในการต่อรองด้านผล
ประโยชน์และนโยบาย

นักรบไซเบอร์จีนผู้ดุดัน ขยัน และปฏิบัติการอันโจ่งแจ้ง : มีข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลจีน

เริม่ตน้และประสบความสำาเรจ็มาอยา่งยาวนานในการโจมตทีางอนิเทอรเ์นต็ตอ่ระบบตา่ง ๆ  ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาและเริ่มขยายขอบเขตไปทั่วโลก เหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้น อาทิ ปี 1999 

กระทรวงพลงังานสหรฐัฯ เชือ่วา่กองกำาลงัสอดแนมของรฐับาลจนีเปน็ผูค้กุคามระบบรกัษาความ

ปลอดภัยนิวเคลียร์ของตน23 ปี 2009 จีนโจรกรรมแผน F-35 ซึ่งเป็นแผนการรบของเครื่องบิน

รบที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นของสหรัฐฯ ไป24 และในปีเดียวกันนี้นักวิจัยชาวแคนาดาพบว่าจีน

 21 Symantec, Internet Security Threat Report (ISTR), Vol. 22, April 2017, pp 17-18. https://
digitalhubshare.symantec.com/content/dam/Atlantis/campaigns-and-launches/FY17/Threat%20
Protection/ISTR22_Main-FINAL-JUN8.pdf?aid=elq_ (4/11/2560) .
 22 Ibid.
 23 Jeff Gerth/James Risen, “1998 Report Told of Lab Breaches and China Threat”, May 
2, 1999. http://www.nytimes.com/1999/05/02/world/1998-report-told-of-lab-breaches-and-china-
threat.html (23/10/2560) . 
 24 Siobhan Gorman/August Cole/ Yochi Dreazen, “Computer Spies Breach Fighter-Jet 
Project”, April 21, 2009. https://www.wsj.com/articles/SB124027491029837401 (23/10/2560) .
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สอดแนมและควบคุมเครือข่ายหน่วยสืบราชการลับไซเบอร์ของกว่า 100 ประเทศทั่วโลก25                    

ปีต่อมาคือ 2010 มีหลักฐานว่าบริษัทโทรคมนาคมของจีนตั้งใจส่งข้อมูลเส้นทางที่ผิดพลาด

สำาหรบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอรจ์ำานวน 37,000 แหง่ เปน็ผลทำาใหก้ารสญัจรผา่นทางอนิเทอรเ์นต็

ถูกส่งผ่านไปยังเครือข่ายของจีนนานถึง 20 นาที เปิดเผยข้อมูลจากเครือข่ายของสหรัฐฯ                 

ราว 8,000 แห่ง เครือข่ายของออสเตรเลีย 1,100 แห่ง รวมทั้งของฝรั่งเศสอีก 230 แห่ง26 ปี 

2011 จีนเจาะระบบของ Google, Intel, Adobe และเทคโนโลยีการตรวจสอบสิทธิ์ Secure 

AID ของ RSA27 และในปีเดียวกันจีนโจมตีพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นฐานข้อมูลส่วนบุคคล             

ของประชาชนเกาหลีใต้ถึง 35 ล้านคน28 ด้านธุรกิจและบริการทางการเงิน หอการค้าสหรัฐฯ 

และธนาคารหลายแห่งถูกเจาะระบบโดยแฮกเกอร์จีน29 และแน่นอนว่าสำานักข่าวใหญ่ ๆ อย่าง 

The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post และอื่น ๆ ก็เคยตกเป็น

เปา้การโจมตขีองรฐับาลจนีดว้ย30 ป ี2013 กระทรวงความมัน่คงแหง่มาตุภมู ิ(Department of 

Homeland Security - DHS) สหรัฐฯ รายงานว่าบริษัทท่อส่งก๊าซ 23 บริษัทถูกเจาะระบบเพื่อ

ก่อวินาศกรรม และน่าจะเป็นฝีมือของจีน31 และในปีนั้นเองรัฐบาลจีนยังถูกกล่าวหาว่าขโมย

เอกสารพิมพ์เขียวสำาหรับอาคารใหม่มูลค่า 631 ล้านดอลลาร์ขององค์กรความมั่นคงแห่งใหม่

 25 Information Warfare Monitor, Tracking GhostNet : Investigating a Cyber Espionage 
Network, March 29, 2009. http://www.nartv.org/mirror/ghostnet.pdf (25/10/2560) .
 26 Jaikumar Vijayan, “Update : Report sounds alarm on China’s rerouting of U.S. Internet 
traffic”, November 18, 2010. https://www.computerworld.com/article/2514493/network-security/
update--report-sounds-alarm-on-china-s-rerouting-of-u-s--internet-traffic.html (26/10/2560) .
 27 Michael Joseph Gross, “Enter the Cyber-dragon”, September 1, 2011, https://www.
vanityfair.com/news/2011/09/chinese-hacking-201109 (26/10/2560) .
 28 Jeson Mick, “Chinese Hackers Score Heist of 35 Million South Koreans’ Personal Info”, 
July 28, 2011. http://www.dailytech.com/Chinese+Hackers+Score+Heist+of+35+Million+South+Ko
reans+Personal+Info/article22284.htm (26/10/2560) .
 29 Siophan Gorman, “China Hackers Hit U.S. Chamber”, December 21, 2011. https://www.
wsj.com/articles/SB10001424052970204058404577110541568535300 (26/10/2560) . 
 30 Nicole Perlroth, “Washington Post Joins List of News Media Hacked by the Chinese”, 
February 1, 2013. http://www.nytimes.com/2013/02/02/technology/washington-posts-joins-list-of-
media-hacked-by-the-chinese.html (25/10/2560) . 
 31 Mark Clayton, “Exclusive : Cyberattack leaves natural gas pipelines vulnerable to 
sabotage”, February 27, 2013. https://www.csmonitor.com/Environment/2013/0227/Exclusive- 
Cyberattack-leaves-natural-gas-pipelines-vulnerable-to-sabotage (25/10/2560) .
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ของออสเตรเลยีไปดว้ย32 จากการวจิยัของ FireEye พบวา่มลัแวร์ของจีนไมไ่ด้ใชเ้ทคโนโลยหีรือ

ความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูง แต่ในหลาย ๆ กรณีมันกลับทรงประสิทธิภาพ ตัวอย่างโปรแกรม

สอดแนม (Spyware) สำาคัญของจีน เช่น NetTraveler โปรแกรมนี้ได้รับความสำาเร็จจากการ

ขโมยข้อมูลของเป้าหมายซึ่งเป็นองค์กรสำาคัญ ๆ ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ถูกออกแบบมาให้

สามารถแอบแฝงเข้าไปในระบบคอมพวิเตอรแ์ลว้โจรกรรมขอ้มลูออ่นไหว ขอ้มลูจากการกดแปน้

พิมพ์ รายชื่อไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่มีสกุลเป็น .pdf เหยื่อมีความหลากหลายไม่ว่าจะ

เป็นหน่วยงานในทิเบต นักเคลื่อนไหวอุยกูร์ อุตสาหกรรมนำ้ามัน สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย สถานทูต รวมทั้งกองทัพ สำาหรับรูปแบบและลักษณะการโจมตีไซเบอร์นั้นจีนมัก

ใช้วิธีการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสูง แต่เน้นที่ความดุดัน รุนแรง และความถี่ของการโจมตี 

ประกอบกับความไม่เคยแยแสว่าตัวเองจะถูกจับได้หรือไม่ 

เกาหลีเหนือ – เกาหลีใต้คู่ขัดแย้งสองโลก : ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลจีน ปี  

2009 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือเกาหลีเหนือก็สามารถประกาศการโจมตี

ในโลกเสมือนเป็นครั้งแรกที่ทำากับเว็บไซต์ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ คู่ขัดแย้ง

ทีป่ะทะห้ำาหัน่กนัมานบัครัง้ไมถ้่วนในโลกทางกายภาพ แมก้ารโจมตีครัง้นัน้จะทำาใหฝ้า่ยตรงขา้ม

ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างมากจาก

สือ่มวลชน33 อยา่งไรกต็าม ปี 2013 เกาหลเีหนอืกพ็ฒันาการโจมตขีองตนเปน็ภยัคกุคามเตม็ขัน้

ได้ผ่านปฏิบัติการของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “Dark Seoul Gang” ซึ่งอาศัยทั้งโปรแกรมอันตราย                

และการโจมตีแบบกระจาย (Distributed Denial of Service Attack หรือ DDos-Attack)34 

 32 Report : Plans for Australia spy HQ hacked by China, Mai 28, 2013. https://www.           
usatoday.com/story/news/world/2013/05/28/china-hackers-australia-spy-agency-headquarters/ 
2364863/ (25/10/2560) .
 33 Choe Sang-Hun/ John Markoff, “Cyberattacks Jam Government and Commercial Web 
Sites in U.S. and South Korea”, July 8, 2009. http://www.nytimes.com/2009/07/09/technology/09cyber.
html (26/10/2560) . 
 34 การทำาใหร้ะบบคอมพวิเตอรห์รอืสารสนเทศปฏเิสธการใหบ้รกิารดว้ยการระดมสง่คำาขอใชบ้รกิารแบบ
ปลอม ๆ ไปที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศเป้าหมาย ซึ่งเป็นการก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง
และเปน็ความผดิตามกฎหมายของหลายประเทศ เนือ่งจากสง่ผลเปน็การชะลอหรอืขดัขวางการทำางานของระบบตาม
ปกติ ทำาให้ระบบที่ตกเป็นเป้าหมายไม่มีทรัพยากร (CPU, Memory, Bandwidth) เหลือเพียงพอที่จะให้บริการแก่          
ผู้ใช้ธรรมดาได้ เพราะต้องเสียเวลาและทรัพยากรทั้งหมดไปกับการประมวลผลข้อมูลจำานวนมาก เป้าหมายหรือวัตถุ
แห่งการกระทำาโดยทั่วไปมีทั้งระบบเครือข่าย (Network) คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเว็บไซต์ (Website)



| 317 |

ตอ่ระบบคอมพวิเตอรข์องหนว่ยงานสำาคญั ๆ  ของเกาหลีใต้ ไมว่า่จะเปน็สถาบนัการเงิน ธนาคาร 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร พร้อมกับทิ้งข้อความทางการเมืองไว้ให้ดูต่างหน้า 

เหตกุารณ์ตา่ง ๆ  มกัเกดิขึน้ในวนัสำาคญัทางประวตัศิาสตรข์องเกาหลใีต ้รวมทัง้วนัที ่4 กรกฎาคม 

ซึ่งเป็นวันชาติของสหรัฐฯ ผู้ได้ชื่อว่าคอยหนุนหลังและให้ความช่วยเหลือเกาหลีใต้มาตลอด35 

นอกจากน้ี ยงัมขีอ้ทีน่า่สงสยัวา่เปา้หมายของเกาหลเีหนอื มอีงคก์รและสถาบนัของสหรฐัฯ รวม

อยู่ด้วย คือ หน่วยงานด้านการทหารของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ องค์กรสิทธิมนุษยชนของ

สหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือ รวมท้ังทำาเนียบขาว ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือเคยกล่าวถึง

แผนกอาชญากรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือว่า กำาลังเติบโตเต็มที่มีเจ้าหน้าที่ถึงราว 3,000 คน 

ซึ่งได้รับการอบรมและฝึกฝนทั้งจากจีนและรัสเซีย และดูเหมือนเกาหลีเหนือเร่ิมหลงใหลการ

โจมตีไซเบอร์แล้ว เนื่องจากเป็นวิธีการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถพัฒนาศักยภาพให้

ทัดเทียมคู่ต่อสู้ได้ไม่ยาก และไม่แตกต่างจากประเทศจีนหรือรัสเซีย เพราะนอกเหนือจาก

วัตถุประสงค์ของการโจมตีไซเบอร์ในแง่ของการทำาลายล้างหรือหยุดระบบของศัตรูแล้ว 

เกาหลีเหนือใช้การโจมตีเพื่อรวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อนท่ีอยู่ในเครือข่ายของรัฐบาลประเทศ            

อื่น เพื่อช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองทางการทูต หรือการกำาหนดนโยบาย            

ในอนาคต โปรแกรมสอดแนมของเกาหลีเหนือที่พบ เช่น Kimsuky ซึ่งใช้โจรกรรมข้อมูลและ

โจมตีระบบความมั่นคงของเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังทำาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดเชื้ออยู่ใน           

ความควบคุมด้วย36 

สำาหรบัวธิดีำาเนนิการนัน้ หากเป็นการโจมตเีพื่อใหร้ะบบปฏเิสธการทำางานแบบธรรมดาทีเ่รยีกวา่ Denial of Service 
Attack หรือ Dos-Attack การระดมยิงคำาขอจะมาจากคอมพิวเตอร์ของผู้กระทำาความผิดเท่านั้น แต่หากกระทำาใน
รูปแบบของการโจมตีแบบกระจาย หรือ Distributed Denial of Service Attack (DDos-Attack) นอกจากคำาขอ
จะถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์ของผู้กระทำาความผิดเองแล้ว ยังถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นด้วยซึ่งถูก                 
ควบคุมการทำางานจากระยะไกลโดยผู้กระทำาความผิด (Master) อาจเรียกบรรดาคอมพิวเตอร์ที่ถูกควบคุมเหล่านี้             
ว่า “Zombies” “Botnet” หรือ “Drones” ทั้งนี้ Master เครื่องหนึ่งสามารถควบคุม Zombies ได้ครั้งละ               
หลาย ๆ เครื่อง
 35 Symantec, “Four Years of Dark Seoul Cyberattacks Against South Korea Continue on 
Anniversary of Korean War”, June 27, 2013. https://www.symantec.com/connect/blogs/four-years-
darkseoul-cyberattacks-against-south-korea-continue-anniversary-korean-war (27/10/2560) .
 36 Michael Mimoso, “Researchers uncover Kimsuky Espionage campaign against South 
Korea.”, September 11, 2013. https://threatpost.com/researchers-uncover-kimsuky-espionage-
campaign-against-south-korea/102265/ (26/10/2560) .

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ



| 318 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

อินเดีย – ปากีสถาน คู่กัดที่ผลัดกันรุกผลัดกันรับ : ในเอเชียแปซิฟิก นอกจากคู่ขัด

แย้งตลอดกาลอย่างเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้แล้ว คู่ขัดแย้งอีกคู่หนึ่งที่กระโจนเข้าสู่การโจมตีทาง

อินเทอร์เน็ตเช่นกัน ก็คือ ประเทศอินเดียกับประเทศปากีสถาน โดยในปี 2009 รัฐบาลอินเดีย

ประกาศว่า อาชญากรไซเบอร์ของปากีสถานปล่อยมัลแวร์ในเว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงยอดนิยม

ในอินเดีย37 ปีถัดมากองกำาลังไซเบอร์ปากีสถาน (The Pakistani Cyber Army) ก็บุกรุกและ

ทำาลายระบบทำาให้เว็บไซต์ของสำานักงานสืบสวนกลางแห่งอินเดียล่มให้บริการไม่ได้38 และ             

ปี 2012 มีรายงานว่าเว็บไซต์ของรัฐบาลอินเดียกว่า 100 แห่งถูกบุกรุก39 แน่นอนว่าประเทศที่

มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่างอินเดียไม่มีทางนิ่งเฉยต่อการถูก

โจมตีนี้ เพราะในปี 2013 โครงการ “Operation Hangover” ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของ

หน่วยสืบราชการลับทางไซเบอร์ของอินเดียปฏิบัติการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                

เหมอืงแร ่อตุสาหกรรมยานยนต ์หนว่ยงานดา้นกฎหมาย องคก์รวศิวกรรม ระบบบริการอาหาร 

กองทัพ และเครือข่ายทางการเงินของปากีสถาน40 ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะไม่สามารถสรุปได้

แน่ชัดว่าการโจมตีดังกล่าวมีรัฐบาลอินเดียอยู่เบื้องหลัง แต่หากพิจารณาจากเป้าหมายที่ถูก             

โจมตซีึง่มคีวามสำาคญัและเป็นตวัแทนดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงของประเทศปากสีถานแลว้ 

ก็น่าเชื่ออย่างยิ่งว่ากลุ่มอาชญากรไซเบอร์ผู้ปฏิบัติการนั้นน่าจะอยู่ในสังกัด หรือทำางานภายใต้

การสนับสนุนของรัฐบาลอินเดีย

แฮกเกอร์รัสเซียกับเทคนิคโจมตีข้ันสูง ซุ่มเงียบ ตรวจจับยาก : เป็นท่ีรับรู้กันว่า  

กองกำาลงัไซเบอรข์องประเทศรสัเซยีเป็นแหลง่รวบรวมนกัคอมพวิเตอรอ์จัฉรยิะทีม่คีวามสามารถ

และศักยภาพสูงในการโจมตีไซเบอร์ทุกรูปแบบ เทคนิควิธีการที่ใช้ผ่านการคิดค้น พัฒนา และ

 37 Center for Strategic and International Studies, “Significant Cyber Incidents Since 2006”, 
2006. http://cs.brown.edu/courses/csci1800/static/files/documents/SR1-4.pdf (27/10/2560) .
 38 Al-Jazeera, “India and Pakistan in cyber war”, December 4, 2010. http://www.aljazeera.
com/news/asia/2010/12/20101241373583977.html (27/10/2560) .
 39 Pierluigi Paganini, “Operation Hangover : Unveiling an Indian Cyberattack Infrastructure”, 
May 20, 2013. https://www.scribd.com/document/150496528/Unveiling-an-Indian-Cyberattack-In-
frastructure or http://securityaffairs.co/wordpress/14550/cyber-crime/operation-hangover-indian-
cyberattack-infrastructure.html (30/10/2560) .
 40 Symantec, “Operation Hangover : Q&A on Attacks”, May 20, 2013. https://www.syman-
tec.com/connect/blogs/operation-hangover-qa-attacks (30/10/2560) .
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เตม็ไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์แตร่สัเซยีถกูรบัรูใ้นสถานะเชน่นีไ้ดอ้ยา่งไร ? นบัแตก่ลางทศวรรษ

ที ่1990 อนัเปน็ชว่งรุง่อรณุของเวลิดไ์วดเ์วบ็ (WWW) ในยคุท่ีรัสเซียต่อสู้ยดืเยือ้มาอยา่งยาวนาน

กับกลุ่มกบฏเชชเนียท่ีต้องการแยกตัวออกจากรัสเซียไปสู่ความเป็นรัฐอิสระ ในเวลานั้นเองที่    

ชาวเชชเนียกลายเป็นผู้บุกเบิกการโฆษณาชวนเชื่อทางไซเบอร์ (Cyber Propaganda) ส่วน

รัสเซียก็กลายเป็นผู้บุกเบิกการปิดเว็บไซต์ ปี 1998 ในขณะที่ประเทศเซอร์เบียพันธมิตรของ

รัสเซียถูกโจมตีจากกองกำาลังขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) แฮกเกอร์ที่

สนับสนุนเซอร์เบียก็เข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนั้น ด้วยการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธีระดมยิงคำาสั่ง 

(Dos Attack) และแพร่ไวรัสผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2007 รัสเซียตกเป็นผู้ต้องสงสัย

หมายเลขหนึ่งในการก่ออาชญากรรมไซเบอร์อันลือลั่นระดับโลกด้วยการโจมตีเว็บไซต์รัฐสภา 

กระทรวง ธนาคาร หนังสือพิมพ์ และสถานีโทรทัศน์ของประเทศเอสโตเนียจนล่มหรือปฏิเสธ

การให้บริการ เพราะเหตุที่เอสโตเนียย้ายรูปปั้นยุคโซเวียตจากจัตุรัสในเมืองหลวงทาลลินน์             

จนทำาให้ชาวรัสเซียไม่พอใจและออกมาเดินประท้วง41 ปีต่อมาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษา             

ความปลอดภัยไซเบอร์ค้นพบหลักฐานที่ชัดเจนว่าหน่วยงานด้านการจัดการเครือข่าย

คอมพวิเตอรข์องรสัเซยีมบีทบาทอยา่งสงูในการสนบัสนนุกองทพัรสัเซียระหวา่งการบกุประเทศ

จอร์เจีย42 และในปีเดียวกันรัสเซียยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการโจมตีระบบชนิดที่ วิลเลียม ลินน์ 

เลขาธิการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเรียกมันว่า “การละเมิดระบบคอมพิวเตอร์ทางการ

ทหารของสหรัฐอเมริกาครั้งที่สำาคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมา”43 

ปี 2010 องค์การ NATO และสหภาพยุโรปประกาศเตือนภัยคุกคามที่เกิดจากการ

โจมตีไซเบอร์ของรัสเซียที่มีจำานวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ The Federal Bureau of Investigation 

(FBI) ของสหรัฐฯ จับกุมและเนรเทศ Alexey Karetnikov เจ้าหน้าที่ด้านงานข่าวกรองรัสเซีย

ซึ่งเคยทำางานเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ที่บริษัท Microsoft ออกจากประเทศ44 หรือเหตุการณ์

 41 Damien McGuinness, “How a cyberattack transformed Estonia”, April 27, 2011. http://
www.bbc.com/news/39655415 (28/10/2560) .
 42 John Bumgarner/Scott Borg, “Overview by the US-CCU of the Cyber Campaign against 
Georgia in August of 2008”, August 2009, http://www.projectcyw-d.org/resources/items/show/138 
(27/10/2560) .
 43 William J. Lynn, “Defending a New Domain : The Pentagon’s Cyberstrategy”, October 
2010, pp 97-108. http://www.projectcyw-d.org/resources/items/show/121 (27/10/2560) .
 44 Anastasia Ustinova, “Microsoft Says 12th Alleged Russian Spy Was Employee”, July 
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ร่วมสมัยที่เพิ่งเกิดข้ึนในปี 2016 ท่ีบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนั้น ขับทูต 

รัสเซียจำานวน 35 คนออกจากประเทศด้วยข้อหาว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจรกรรม  

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคเดโมแครต จนส่งผลเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ45 โดยปฏิบัติการครั้งนี้กระทำาผ่าน FSB (หน่วยสืบราชการลับรัสเซีย อดีต 

KGB หรอืทีอ่เมรกิาเรยีกวา่ “APT29”) และ GRU (หนว่ยขา่วกรองทางทหารของรสัเซีย อเมรกิา

เรียกว่า “APT28”)46 แม้ในด้านหนึ่ง เพื่อการก้าวสู่ยุคไซเบอร์ด้วยความผ่อนคลายสหรัฐฯ และ

รสัเซยีจะทำาขอ้ตกลงในปี 2013 สรา้งโครงการ Cyber-hotline ขึน้เพือ่ชว่ยกนัขจดัวกิฤตการณ์

ทางคอมพิวเตอร์ในอนาคต47 แต่ในอีกด้านหนึ่งกองทัพรัสเซีย (เช่นเดียวกับกองทัพสหรัฐฯ จีน 

และอิสราเอล) ต่างก็พยายามสร้างหน่วยงานพิเศษของตนที่มุ่งเน้นทั้งการป้องกันตัว และการ

ทำาสงครามไซเบอร์กับประเทศอื่นด้วย

อนึ่ง กองกำาลังแฮกเกอร์ โปรแกรม เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ และรูปแบบการโจมตีของ

รสัเซยีมลีกัษณะโดดเดน่และแตกตา่งไปจากการโจมตแีบบประเทศจนีหรอืหลายประเทศในทวปี

เอเชีย โดยจากการวิเคราะห์ของ FireEye พบว่าอาวุธไซเบอร์ที่รัสเซียใช้อาศัยเทคนิคขั้นสูงใน

การพฒันา และมคีวามสลบัซบัซอ้น นกัเจาะระบบของรสัเซยีจะเชีย่วชาญในการเปลีย่นรปูแบบ

การโจมต ีการแสวงหาประโยชนจ์ากชอ่งโหวข่องระบบ และการหลบเลีย่งการตรวจจบั ทีส่ำาคญั

นักรบไซเบอร์เหล่านี้มักทำางานแบบปิดบังอำาพรางหรือกระทั่งปลอมแปลงตัวตนเพื่อไม่ให้มีคน

รู้ได้ว่าพวกเขาเป็นใคร หรือทำางานให้กับองค์กรใด ในแง่ของเป้าหมายนั้นรัสเซียยังต้องการ              

แผ่ขยายอิทธิพลทางความคิดและอุดมการณ์ความเชื่อของตนไปยังที่อื่น ๆ ด้วย กองกำาลังของ

รัสเซียมีพนักงานนับร้อยคนที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ความคิดตามกระดานสนทนาและใน              

14, 2010. https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-07-14/microsoft-says-12th-alleged- 
russian-spy-worked-at-its-redmond-headquarters (30/10/2560) .
 45 Andy Greenberg, “Obama’s Russian Hacking Retaliation Is Biggest ‘Since the Cold War’”, 
December 12, 2016. https://www.wired.com/2016/12/obama-russia-hacking-sanctions-diplomats/ 
(31/10/2560) .
 46 อ่านเอกสารสรุปการสอบสวน “GRIZZLY STEPPE” ซึ่งจัดทำาโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ 
(Department of Homeland Security - DHS) และ FBI ได้ที่ https://assets.documentcloud.org/docu-
ments/3248231/Report-on-Russian-Hacking.pdf (31/10/2560) .
 47 Sean Gallagher, “US, Russia to install ‘cyber-hotline’ to prevent accidental cyberwar”, 
June 18, 2013. https://arstechnica.com/information-technology/2013/06/us-russia-to-install-cyber-
hotline-to-prevent-accidental-cyberwar/ (31/10/2560) .
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สื่อสังคมออนไลน์ และนอกจากภารกิจของประเทศตัวเองแล้ว ต่างก็เป็นที่รับรู้เช่นกันว่ารัสเซีย

ให้บริการฝึกอบรมและบริการแฮกเกอร์รับจ้างให้กับประเทศอื่น ๆ อย่างประเทศเกาหลีเหนือ

หรือประเทศอิหร่านด้วย48 

นกัโจมตไีซเบอรต์ะวนัออกกลางท่ีสร้างสรรคแ์ละหลอกลวง : กองกำาลงัไซเบอรข์อง

รฐัในทวปีตะวนัออกกลางไมม่คีลงัสรรพาวธุไซเบอรท์ีก่อรป์ดว้ยเทคนคิขัน้สงูแบบรสัเซยี ในขณะ

เดียวกันก็ไม่มีกองกำาลังที่ดุดันและขยันโจมตีแบบของจีน แฮกเกอร์ในตะวันออกกลางจึงต้อง

พึ่งพากลยุทธ์ทางไซเบอร์ที่เน้นความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับกลอุบายหลอกลวง 

เช่น ปี 2012 มัลแวร์ “Mahdi” ซึ่งมีเป้าหมายโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในอิหร่าน และประเทศ

ในตะวันออกกลางด้วยกันเอง ใช้เอกสารไฟล์ Word, PowerPoint และ PDF เป็นพาหะใน

การนำาโปรแกรมอันตรายไปแพร่กระจายสู่ระบบ แม้วิธีการดังกล่าวจะเหมือนการโจมตีที่อื่น

ทั่วไป แต่ Mahdi อาศัยจินตนาการและสร้างสรรค์กว่า เช่น ใช้เกม ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่

ออกแบบมาดงึดคูวามสนใจของเหยือ่ ซึง่บางกรณไีดร้บัการปรบัแตง่ใหเ้หมาะกบักลุม่เปา้หมาย

โดยเฉพาะด้วย เช่น นำาเสนอเกมที่ไม่ซำ้ากันสำาหรับแต่ละองค์กร และไม่เพียงแต่การหลอกลวง

ผู้ใช้ในการรันคำาสั่งเพื่อติดตั้งโค้ดอันตรายเท่านั้น แต่ยังมีการหลอกล่อให้ผู้ใช้เลิกสนใจข้อความ

เตือนที่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์ด้วย49 

ปกติแล้ว เมื่อใดก็ตามที่มีกิจกรรม หรือเหตุการณ์สำาคัญปะทุขึ้นในโลกทางกายภาพ 

(รวมถึงอาชญากรรม การโจรกรรม หรือสงคราม) กิจกรรมหรือเหตุการณ์แบบคู่ขนานมักเกิด

ขึ้นในโลกไซเบอร์ด้วย ดังน้ัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่อิหร่านประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศตึงเครียด และมุ่งมั่นอยู่กับการผลิตระเบิดนิวเคลียร์ จะมีประสบการณ์ถูกโจมตีทาง

ไซเบอร์ที่ซับซ้อนมากที่สุดครั้งหนึ่งในโลก เป็นที่รับรู้กันว่า Stuxnet ที่มีความสามารถหลาก

หลาย (Multi Malware) เป็น “ขีปนาวุธไซเบอร์” ระดับตำานานที่มีศักยภาพในการทำาลายล้าง

สูงและถูกค้นพบในปี 2010 ภายหลังมีระบบติดเชื้อไปกว่า 3 แสนระบบ ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือ             

โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทพลังงาน 

 48 David Venable, “State-Sponsored Cybercrime : A Growing Business Threat”, May 26, 
2015. https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/state-sponsored-cybercrime-a-growing-
business-threat/a/d-id/1320555? (1/11/2560) .
 49 Doug Bernard, “The Coming of the Mahdi Virus : A New Computer Worm Hits Iran and 
the Mideast”, July 19, 2012; https://blogs.voanews.com/digital-frontiers/2012/07/19/the-coming-
of-the-mahdi-virus/ (1/11/2560) 
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บริษัทผลิตชิ้นส่วน รวมทั้งบริษัทผลิตเครื่องหมุนเหวี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีต้ังอยู่ในประเทศ

อหิรา่น ผูเ้ชีย่วชาญและนกัวเิคราะหจ์งึเชือ่กนัวา่โปรแกรมนีส้รา้งโดยหนว่ยงานของสหรฐัฯ และ

อิสราเอลซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับอิหร่านโดยตรง การโจมตีคร้ังนั้นส่งผลกระทบรุนแรงไม่เฉพาะกับ

ระบบในโลกเสมือน แต่ยังรวมไปถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำาคัญในโลกกายภาพด้วยจนทำาให้

อิหร่านต้องประกาศยุติโครงการระเบิดนิวเคลียร์50 แน่นอนว่าอิหร่านไม่ยอมตกเป็นแค่เป้านิ่ง 

แหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับเปิดเผยว่า อาจเพื่อเป็นการแก้แค้นกรณี Stuxnet อิหร่านน่าจะ

อยู่เบื้องหลังการโจมตีไซเบอร์แบบกระจาย (DDoS Attack) ที่เริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2012 

โดยกลุ่ม “Izz ad-Din Al-Qassam” ในแคมเปญ “Operation Ababil” ซึ่งมีเป้าหมายหลัก

อยู่ที่สถาบันการเงินในสหรัฐฯ หลายแห่ง รวมท้ังตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วย แม้ว่ากลุ่มดัง

กล่าวจะยืนยันว่ากระทำาไปด้วยตั้งใจที่จะระงับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับประเด็นศักดิ์สิทธิ์และจิต

วิญญาณที่นับถือตามศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนไหนเชื่อ51 และในปีต่อ ๆ  มา

ก็มีความพยายามในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญในสหรัฐฯโดยนักโจมตีอิหร่านอีก

มากมาย52 เป้าหมายของประเทศในตะวันออกกลางนั้น นอกจากสหรัฐฯแล้ว ประเทศที่อยู่ใกล้

กว่าแต่ชัดเจนว่าเป็นศัตรูที่มีอเมริกาหนุนหลังคือประเทศอิสราเอลก็ตกเป็นเป้าหลักด้วย ปี                  

2012 มัลแวร์ “Mahdi” ทำาลายเป้าหมายอย่างน้อย 54 เป้าหมายในอิสราเอล และปี 2013 สื่อ

อิหร่านรายงานว่ากองทัพซีเรียโจมตีทางไซเบอร์แหล่งนำ้า และโครงสร้างพ้ืนฐานสำาคัญ                   

ของอิสราเอลในเมือง Haifa ในทางกลับกัน นับต้ังแต่ปี 2000 มาแล้วที่แฮกเกอร์ฝ่ายโปร 

อสิราเอลกำาหนดเปา้หมายเปน็เวบ็ไซตท์างการเมอืงและกองทพัของประเทศในตะวนัออกกลาง53 

และก็เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่อสิราเอลมหีนว่ยสบืราชการลบัและปฏบิตักิารดา้นไซเบอรท์ีแ่ขง็แกรง่

ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีศักยภาพเทียบเท่ากับสำานักความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ (National 

 50 David Kushner, “The Real Story of Stuxnet.”, February 26, 2013. https://spectrum.ieee.
org/telecom/security/the-real-story-of-stuxnet (1/11/2560) .
 51 Danielle Walker, “Hacktivists plan to resume DDoS campaign against U.S. banks”, 
March 8, 2013. https://www.scmagazine.com/hacktivists-plan-to-resume-ddos-campaign-against-us-
banks/article/542254/ (30/10/2560) .
 52 Siobhan Gorman/ Danny Yadron,“Iran Hacks Energy Firms, U.S. Says”, May 23, 2013. 
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323336104578501601108021968 (30/10/2560) .
 53 Ward Carroll, “Israel’s Cyber Shot at Syria”, November 26, 2007. https://www.defen-
setech.org/2007/11/26/israels-cyber-shot-at-syria/ (1/11/2560) .
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Security Agency - NSA) คือ “Unit 8200” รับผิดชอบภารกิจสังเกตการณ์ สอดแนมการ

สือ่สารอเิลก็ทรอนกิส ์รวมทัง้โจมตแีละตัง้รบัภยัคกุคามไซเบอร์ ต้ังขึน้ต้ังแต่กลางทศวรรษที ่90 

รวบรวมกองทพัแฮกเกอรร์ะดบัหวักะทแิละมอีายนุอ้ย (สว่นใหญม่อีาย ุ18-21 ป)ี จากทัว่ประเทศ

เพื่อมาฝึกฝนและปฏิบัติการ54 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างก็วิเคราะห์กันกว่า Unit 8200 นี่เองที่

มีศักยภาพถึงขั้นที่จะพัฒนา Stuxnet ร่วมกับสหรัฐฯ ได้

สหรัฐอเมริกา ตำารวจไซเบอร์โลกหรืออันธพาลออนไลน์ : นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่า

สหรัฐอเมริกาคือประเทศแถวหน้าท่ีมีปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก            

โดยมมีลัแวรท์ีไ่ดร้บัการพฒันา และออกแบบเพ่ือภารกจิเฉพาะท่ีซับซ้อนไมเ่หมอืนใครเปน็อาวธุ 

ไม่ว่าจะเป็น Stuxnet Duqu Flame และ Gauss มัลแวร์ชุดนี้ได้รับการออกแบบอย่างประณีต 

และมีความสามารถหลากหลาย (Multi Malware) เช่น เข้าถึงระบบเป้าหมายที่เข้ารหัส ถอด   

รหัส ติดตั้งตัวเองบนอุปกรณ์เป้าหมาย สอดแนม ควบคุม และทำาลายล้าง มัลแวร์เหล่านี้ยัง                  

มีระบบที่ซับซ้อนสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับ และทำาวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse                  

Engineering) เพื่อค้นหาโครงสร้างและฟังชั่นการทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบได้ยากลำาบาก 

ลักษณะการโจมตีทางไซเบอร์ของสหรัฐฯ มักใช้งบประมาณสูง เทคนิคการพัฒนาที่ซับซ้อน             

รวมทั้งการสนับสนุนด้วยข้อกฎหมาย ที่ผ่านมาสหรัฐฯมักกล่าวอ้างต่อประชาคมโลกว่าการ

กระทำาของตนมีความชอบธรรม และกระทำาไปก็เพื่อต่อสู้กับภัยก่อการร้าย หรือภัยคุกคาม                

ขั้นสูงต่าง ๆ ที่หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อโลก แต่ข้อเท็จจริงและหลักฐานบางอย่างแสดง               

ให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ได้กล่าวความจริงทั้งหมด มันมักมีประเด็นที่เกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากร 

ธรรมชาติ หรือความได้เปรียบทางการเมืองแฝงอยู่เบื้องหลัง กรณีการออกมาเปิดเผยโครงการ

สอดแนมพลเมืองโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศ

มหาอำานาจอ่ืน ๆ ของ Edward Joseph Snowden เมื่อปี 2013 คือตัวอย่างข้อยืนยันนั้น            

ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อข้างหน้า 

สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศผู้ดีที่มักตกเป็นเป้าหมาย แต่ไม่โจมตีใคร : ไม่มีการค้น

พบตวัอยา่งทีโ่ดดเดน่ของกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป สภายโุรป กระทัง่ขององคก์ารสนธสิญัญา

 54 ดูรายละเอียดและภารกิจของ Unit 8200 เพิ่มเติมได้ที่ John Reed, “Unit 8200 : Israel’s cyber 
spy agency”, July 10, 2015. https://www.ft.com/content/69f150da-25b8-11e5-bd83-71cb60e8f08c 
หรือ https://electronicintifada.net/tags/unit-8200 (1/11/2560) .

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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ป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) ที่เกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ต่อใคร ในทางตรงกัน

ข้ามบรรดาประเทศผู้นำาแถวหน้าในยุโรปกลับตกเป็นเป้าหมายของการสอดแนมและโจมตีทาง

ไซเบอร์จากกองกำาลังอื่น ๆ ของโลกมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐบาลจีนและรัสเซีย 

ตั้งแต่ปี 2009 ระบบกองทัพเรือฝรั่งเศสถูกโจมตีและติดไวรัส กระทรวงการต่างประเทศของ

อังกฤษถูกโจมตีในปี 2010 โดยอาชญากรทำาทีว่ามาจากทำาเนียบขาว ปี 2011 ตำารวจเยอรมัน

พบว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลอาชญากรร้ายแรงและผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายถูกเจาะ  

ในขณะที่ตลาดการค้าคาร์บอนของสหภาพยุโรป (the European Union’s carbon trading 

market) ถูกโจมตี และขโมยเงินให้สินเชื่อจำานวนมากถึงกว่า 7 ล้านเหรียญจนทำาให้ตลาด             

ต้องปิดตัวลงชั่วคราว ปี 2012 บริษัทผลิตอากาศยานและระบบป้องกันประเทศของยุโรป           

(European Aeronautic Defense and Space (EADS) ) และผู้ผลิตเหล็กเยอรมัน                   

(ThyssenKrupp) ตกเป็นเหยือ่การโจมตทีีส่ำาคญัโดยอาชญากรไซเบอรจ์นี เหลา่นีย้งัไมร่วมการ

เจาะและโจมตีระบบในการประชุมสำาคัญต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสหภาพยุโรป เช่น ประชุมสุดยอด

สหภาพยุโรป (EU Summit) หรือการประชุม G-20 เป็นต้น ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ของ

สหภาพยุโรป และ NATO จะมุ่งหมายไปที่การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ และร่วมกันหาแนวทาง

และมาตรการในการป้องกันการโจมตีไซเบอร์จากประเทศอื่น ๆ  มากกว่าที่จะโจมตีกลับใคร ซึ่ง

แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาที่ประกาศว่าจะตอบโต้ประเทศที่โจมตีระบบของตนอย่างสาสม55

5. คูแ่ขง่ทางเศรษฐกจิ : สถาบนัการเงนิ ความลบัทางการคา้ ทรพัยส์นิ
ทางปัญญา และอุตสาหกรรมสำาคัญ 

ดังกล่าวไปตอนต้นบ้างแล้วว่า ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่รัฐบาล หน่วยงานรัฐ โครงสร้าง 

พื้นฐานสำาคัญของนานาประเทศเท่านั้น ที่จะรู้สึกหวาดหวั่นจากการถูกโจมตีที่ก่อขึ้นโดย            

องค์กรของรัฐอื่น หรือท่ีรัฐอื่นสนับสนุน มีข้อมูลที่ถูกเปิดเผยว่าแม้กองกำาลังเหล่านี้ในระยะ           

เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การเข้าถึง และสอดแนมข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ            

เป้าหมาย แต่ในระยะหลังมากิจกรรมต่าง ๆ เริ่มมีประเด็นทางเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องมากขึ้น 

 55 William Marmon (Managing Editor European Affairs), “Main Cyber Threats now coming 
from Governments as ‘State Actors’”, 2011. https://www.europeaninstitute.org/index.php/136-
european-affairs/ea-november-2011/1464-main-cyber-threats-now-coming-from-governments-as-
state-actors (4/11/2560) . 
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อุตสาหกรรม บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชนก็อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของ            

กองกำาลงัแหง่ชาตเิหลา่นีด้ว้ย56 มรีายงานวา่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัด้านเทคโนโลยชีัน้นำา

ของโลก อวกาศ นำ้ามันและก๊าซธรรมชาติถูกเจาะระบบโดยกลุ่มนักเจาะระบบที่ได้รับการ

สนบัสนนุจากรฐับาลจนีบ่อยครัง้ ซึง่ไมไ่ดจ้ำากดัขอบเขตอยูเ่ฉพาะในประเทศคูป่รบัอยา่งสหรฐัฯ 

เท่านั้น แต่หมายรวมถึงประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก57 ทั้งการเข้าถึงระบบเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อการ

ข่มขวัญหรือแสดงอำานาจเชิงการเมือง หากแต่ยังมีการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ความลับ

ทางการค้า รวมทั้งข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลในองค์กรเป้าหมาย เคยมีผู้เชี่ยวชาญด้านจีน            

กล่าวว่า 

“หากบริษัทใดพัฒนาเทคโนโลยี หรือวิธีการทำาบางส่ิงบางอย่างข้ึนโดยเฉพาะ พวก

เขาจะเข้าถึงและขโมยข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่บริษัทของประเทศจีน 

เช่น การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ หรือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร

รายใหญ่ หรือบางครั้งจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางธุรกิจที่อาจช่วยให้มีข้อมูลเชิง

ลึกที่จำาเป็นสำาหรับการเข้าถึงระบบของบริษัทอื่น ๆ ต่อไป”58 

และตั้งแต่ปี 2010 ภัยคุกคามข้ันสูง (APT) ) จำานวนมาก (มีแนวโน้มว่าจะมาจาก

ประเทศจีน) มุ่งเป้าไปที่รัฐบาล กองทัพ และธุรกิจของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และยังเป็นเหยื่อที่มี

ความอ่อนแอด้านความปลอดภัยไซเบอร์ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ โทรคมนาคม ธนาคาร 

และการขนส่งนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ59 

 56 Kimberly Peretti/ Jared Slade, “State-Sponsored Cybercrime : From Exploitation to 
Disruption to Destruction”, March 13, 2014; https://www.alston.com/-/media/files/insights/                        
publications/2014/03/icyber-alerti-statesponsored-cybercrime-from-explo/files/click-to-view-cyber-
alert-pdf/fileattachment/14183statesponsoredcybercrime.pdf (30/10/2560) . 
 57 Maria Korolov, “10 deadliest differences of state-sponsored attacks”, December 1, 
2014. https://www.csoonline.com/article/2852855/advanced-persistent-threats/10-deadliest-                 
differences-of-state-sponsored-attacks.html (2/11/2560) .
 58 Ibid.
 59 Jim Finkle, “’State actor’ behind slew of cyber attacks”, August 3, 2011. https://www.
reuters.com/article/us-cyberattacks/state-actor-behind-slew-of-cyber-attacks-idUSTRE-
7720HU20110803 (2/11/2560) .

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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อุตสาหกรรมพลังงาน ถือเป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ตกเป็นเป้าหมายมากขึ้นในการ

โจมตทีางอินเทอรเ์นต็ทีม่ผีูเ้ลน่เป็นรฐั ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความปลอดภยัทางอนิเทอรเ์นต็วเิคราะห์

ว่าสาเหตอุาจเปน็เพราะขอ้ไดเ้ปรยีบทางการทหารทีเ่กดิขึน้จากการเขา้ถงึระบบพลงังานของรฐั

คู่กรณี การโจมตโีครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังานไมเ่พยีงสง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่รฐัทีต่กเปน็

เป้าหมายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนในประเทศเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้

บริษัทด้านพลังงานก็ยังเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่ามหาศาล

ในทางการตลาด การโจมตีอุตสาหกรรมพลังงานที่เกิดขึ้นและเป็นที่รู้จักดีก็เช่น เดือนสิงหาคม 

ปี 2012 Aramco บริษัทนำ้ามันรายใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศซาอุดีอาระเบียตกเป็นเหยื่อ  

ของการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต เป็นผลทำาให้คอมพิวเตอร์จำานวน 30,000 เคร่ืองเสียหาย              

เอกสารและข้อมูลถูกทำาลาย และต้องปิดระบบเครือข่ายภายในบริษัทนานกว่าสัปดาห์ บริษัท

ยืนยันว่าการโจมตีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางการผลิตนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติใน

ประเทศ กลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า “Cutting Sword of Justice” ซึ่งปฏิบัติการจากประเทศ  

ต่าง ๆ ใน 4 ทวีปออกมาอ้างความรับผิดชอบว่าตนเป็นผู้โจมตีโดยมีเป้าหมายทางการเมือง (ใน

การโจมตีครั้งนั้นมีการทิ้งภาพธงชาติสหรัฐฯถูกเผาไว้ในระบบด้วย) แม้ในท้ายท่ีสุดแล้ว จะยัง      

ไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุด แต่การโจมตีครั้งนั้นโดยใช้มัลแวร์ชื่อ “Shamoon” ก็เป็นหนึ่งในการ

โจมตีทางธุรกิจที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด60 เดือนพฤศจิกายนปี 2015 และเดือนมกราคมปี 2016 

Shamoon ถูกนำากลับมาใช้อีกครั้งโดยกลุ่มที่ชื่อว่า “Greenbug” และ “Timberworm” ตาม

ลำาดับ และยังคงพุ่งเป้าไปท่ีองค์กรในประเทศตะวันออกกลาง ทั้งบริษัทด้านการบิน พลังงาน 

หน่วยงานการลงทุนของรัฐบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษา61

อุตสาหกรรมด้านพลังงานในตะวันออกกลางไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายอันโดดเด่ียวของ

การโจมตีทางอินเทอร์เน็ต สหรัฐฯ เคยรายงานการบุกรุกท่ีพุ่งเป้าหมายไปท่ีระบบการบริหาร

จัดการของบริษัทพลังงานรายใหญ่ ๆ ในประเทศ ซึ่งโปรแกรมอันตรายที่อาชญากรใช้มักได้รับ

การออกแบบมาเพื่อควบคุมระบบเหล่านั้น นอกจากนี้อันตรายยังอาจเกิดจากการดาวน์โหลด 

มัลแวร์โดยไม่ตั้งใจของคนงานที่เคยส่งผลทำาให้ระบบเครือข่ายต่าง ๆ บนแท่นขุดเจาะถูกปิด            

 60 Nicole Perlroth, “In Cyberattack on Saudi Firm, U.S. Sees Iran Firing Back”, October 23, 
2012. http://www.nytimes.com/2012/10/24/business/global/cyberattack-on-saudi-oil-firm-disquiets-
us.html?pagewanted=all&_r=0 (2/11/2560).
 61 รายงาน Symantec ปี 2017, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 20.
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มาแล้ว กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) เปิดเผยว่าตัวเลขการโจมตีอุตสาหกรรม                 

พลังงานเคยเพิ่มขึ้นจาก 81 แห่งเป็น 111 ภายในวงรอบแค่ 6 เดือน เหล่านี้ยังไม่รวม                 

การโจมตีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและอุปกรณ์ของบริษัทด้านไฟฟ้าและนิวเคลียร์ที่

เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยยะสำาคัญ

6. การเมอืงภายใน : สอดแนมขอ้มลู ความคิด พฤตกิรรมของประชาชน 
ขัดขวาง ทำาลายล้างผู้เห็นต่าง

ประเด็นน่าขันขื่นของการโจมตีทางไซเบอร์ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศที่

เป็นเผด็จการ ก็คือ ประเทศเหล่านี้จำานวนมากมักหันอาวุธไซเบอร์ที่ใช้โจมตีต่างประเทศเข้าหา

พลเมืองของตัวเองด้วย ปี 2012 Kaspersky Lab62 บริษัทรักษาความปลอดภัยของรัสเซีย 

ประกาศการคน้พบ “Red October” โปรแกรมโจรกรรมชัน้สงู ทีน่อกจากมเีปา้หมายอยูท่ีส่ถาน

ทูต หน่วยวิจัยทางการทหาร อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ บริษัทนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ

แล้ว แคมเปญการโจมตีไซเบอร์นี้ยังพุ่งเป้าไปที่ผู้คนนับล้านทั่วโลกด้วย (แต่ส่วนใหญ่อยู่ใน

ประเทศที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียต) ทำานองเดียวกันในปี 2013 ผู้เชี่ยวชาญค้นพบมัลแวร์            

ในอุปกรณ์แอนดรอยด์นับล้านในรัสเซียและในประเทศที่ใช้ภาษารัสเซีย โดยการโจมตีทั้งสอง                

คร้ังดงักลา่ว ผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะหว์า่รฐับาลรสัเซยีตอ้งการจบัตาดปูระชากรของตนเอง และของ

ประเทศเพื่อนบ้าน63 

ในทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐมักนำาวิธีการสอดแนมแบบนี้มาใช้ ด้วยเหตุผล          

ข้ออ้างต่าง ๆ  อาทิ เพื่อสืบสวนกิจกรรมที่ต้องสงสัย สอบสวนการกระทำาผิด หรือแสวงหาข้อมูล

ในราชการลับทำานองเดียวกับการดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ ทั้งกรณีที่รัฐบัญญัติ

กฎหมายรับรองการกระทำาน้ันไว้ และกรณีที่ไม่มีกฎหมาย แต่อาศัยอำานาจอื่น จนเกิดคำาถาม

จากประชาชนว่ารัฐกำาลังใช้อำานาจโดยมิชอบหรือล่วงลำ้าสิทธิพลเมืองเกินความจำาเป็นหรือไม่ 

และแม้ในอดีตการกระทำาแบบนี้มักเกิดข้ึนโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นเผด็จการ แต่ปัจจุบัน

แม้แต่ประเทศประชาธิปไตยอย่างเยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส รวมทั้งสหรัฐฯ ก็หันมาใช้กันมาก

 62 https://www.kaspersky.com/ 
 63 Jackson Higgins, “Anatomy of a Russian Cybercrime Ecosystem Targeting Android”, 
August 3, 2013. https://www.darkreading.com/attacks-breaches/anatomy-of-a-russian-cybercrime-
ecosystem-targeting-android/d/d-id/1140238 (1/11/2560) 

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ขึน้ภายใตข้อ้อา้งอนัหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่ปอ้งกนัการกอ่การรา้ย มรีายงานวา่การ

ดกัฟงัโทรศัพทแ์ละดกัรบัขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์กดิขึน้อยา่งมหาศาลภายหลงัเหตกุารณ ์9/11 โดย

ผลพวงของ The USA Patriot Act64 ดว้ยเหตผุลวา่ปอ้งกนัการกอ่การร้าย The Data Intercept 

Technology Unit (DITU) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ FBI สหรัฐฯถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้

เห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลโดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่อดีตจนถึง

ปจัจุบนั โดย DITU รบัผดิชอบและดำาเนนิการดกัฟงัโทรศพัท ์หรอืดกัรบัจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์

และขอ้มูลคอมพวิเตอรอ์ืน่ ๆ  จากผูต้อ้งสงสยัวา่เปน็ผูก้อ่การรา้ย และบางครัง้กด็กัรบัขอ้มลูของ

หนว่ยงานตา่งประเทศทีเ่ขา้มาดำาเนนิการในสหรัฐฯด้วย หนว่ยงานดังกล่าวไมค่อ่ยเปน็ทีรั่บรู้วา่

มีอยู่ แต่ในความเป็นจริงถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1997  ปัจจุบันยังคงดำาเนินการอยู่แต่ภายใต้ชื่อ                  

อื่น ๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป และกรณีร่วมสมัยที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วโลกก็คือ ปี 2013          

Edward Joseph Snowden นักวิเคราะห์ข่าวกรองชาวอเมริกัน อดีตผู้รับจ้างทางเทคนิคของ

สำานกังานความมัน่คงแหง่ชาต ิ(National Security Agency – NSA) และอดีตลกูจา้งของหนว่ย

สืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (CIA) ออกมาเปิดเผยรายละเอียดของโครงการปริซึม 

(PRISM, 2007) โครงการลับของสหรัฐฯและอังกฤษที่มีเป้าหมายในการสอดแนมพลเมืองของ

ตัวเอง ผู้นำาประเทศ และคนอื่น ๆ ทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลต่างชาติ โดยได้

รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริษัทโทรคมนาคม Snowden ยืนยันว่า

โครงการสอดแนมนี้ขยายขอบเขตของ “ข้อมูลเป้าหมาย” ไปไกลกว่าที่ประชาชนอเมริกันคิด 

หรือได้รับการบอกกล่าวจากรัฐบาลมากนัก และบรรดาบริษัทโทรคมนาคมก็ถูกบังคับให้ต้อง

ถ่ายโอนข้อมูลการติดต่อสื่อสารบนช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ 

รวมทั้งประวัติการค้นหามายังโครงการฯด้วย65 ด้วยโครงการนี้สหรัฐฯ สามารถแอบดูความ

เคลื่อนไหว พฤติกรรมของประชาชนทั่วไปและทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่ผู้ก่อการร้าย ความลับทาง 

 64 The Patriot Act คอื กฎหมายปอ้งกนัการกอ่การรา้ยทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิาผา่นออกมาบงัคบัใชอ้ยา่ง
เร่งรัดหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ด้วยกฎหมายฉบับนี้ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกางสามารถกักตัวผู้
อาศัยในสหรัฐฯ ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันไว้นานเพียงใดก็ได้ และโดยไม่ต้องตั้งข้อหาอาญาใด ๆ และแม้แต่พลเมือง
อเมริกันเองที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าทำางานให้กับกลุ่มอัลเคด้าก็อาจถูกจำาขังไว้จนกว่าปฏิบัติการที่เป็นอริต่อกันจะยุติลง ดู
รายละเอียดกฎหมยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf 
(1/11/2560) 
 65 BBC News, Edward Snowden : Leaks that exposed US spy programme, January 17, 
2014. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23123964 (4/11/2560) ; The Guardian, Prism. 
https://www.theguardian.com/us-news/prism (4/11/2560) 
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การค้า เส้นทางการเงินของนักธุรกิจ กระทั่งแผนการพัฒนาของประเทศอื่น ๆ และแน่นอนว่า

มันย่อมเป็นประโยชน์ต่อการที่สหรัฐฯ จะครองความเป็นประเทศมหาอำานาจ ที่กุมความลับ         

ของทุกคน และยังสามารถวางแผนปฏิบัติการหรือต่อรองผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ กับนานา

ประเทศได้บนพื้นฐานที่สหรัฐฯ มีข้อมูลของคู่เจรจาอยู่ในมือ   

สำาหรบัประเทศท่ีปกครองแบบเผดจ็การ หรอืเผดจ็การแฝง การใชโ้ปรแกรมเพือ่โจมตี

ระบบและสอดแนมข้อมูลอาจมีเป้าหมายแตกต่างออกไปจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือ

ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล หรือความเคลื่อนไหวเพ่ือใช้เล่นงานหรือทำาลายฝ่ายที่มีความเห็นต่าง

จากตนอย่างนักกิจกรรม นักวิชาการ หรือนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งบางกรณีเราอาจ

พบวา่ปฏบิติัการสอดแนมเหลา่น้ัน รฐัหรอืผูก้มุอำานาจรฐัอาจไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชก้องกำาลงัแฮกเกอร์

ที่ทรงประสิทธิภาพ หรือลงทุนพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวเอง หากแต่ได้รับความสนับสนุนหรือว่า

จ้างกองกำาลังจากรัฐอื่น หรือซื้อโปรแกรมจากบริษัทผู้ประกอบการด้านนี้ เดือนมิถุนายน               

ปี 2017 นักข่าวสืบสวนสอบสวนชาวเม็กซิกัน นักกิจกรรมที่คอยตรวจสอบการคอรัปชั่น และ

นกัเคลือ่นไหวดา้นสทิธมินษุยชนตกเป็นเป้าหมายของการสอดแนมผา่นการเจาะระบบโทรศพัท์

มือถือ (smartphone) โดยมัลแวร์ชื่อ “Pegasus” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทอิสราเอล “NSO 

Group”66 โดยผู้ตกเป็นเป้าหมายจะได้รับข้อความที่มีลักษณะส่วนบุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับ

คนในครอบครวัซึง่มาพรอ้มกบัลงิก ์หากคลกิลงิกร์ะบบจะทำาการติดต้ังซอฟต์แวรท์ีเ่ปน็อนัตราย

และยากแก่การตรวจจับนี้ เมื่อติดแล้วสมาร์ทโฟนจะจับข้อมูลต่าง ๆ ส่งไปยังผู้สอดแนม ไม่ว่า

จะเป็นความเคลื่อนไหวและตำาแหน่งท่ีอยู่ของเหยื่อ มันยังสามารถถ่ายภาพหน้าจอ เปิดกล้อง

และไมโครโฟนของโทรศัพท์ รวมท้ังเรียกดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความใน WhatsApp          

หรือรหัสผ่านต่าง ๆ ได้ กรณีที่เป้าหมายไม่หลงกล ผู้โจมตีจะเปล่ียนไปสอดแนมบุคคลใน

ครอบครัวหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดเป้าหมายแทน จากการตรวจวิจัยโดย Citizen Lab 

มหาวิทยาลัยโตรอนโต แม้จะไม่สามารถระบุตัวผู้ส่งข้อความทางโทรศัพท์ได้แน่ชัด แต่มีพยาน

หลักฐานแวดล้อมที่ชี้ได้ว่าน่าจะมาจากลูกค้าของบริษัท NSO รายหนึ่งหรือหลายรายที่อยู่ใน

 66 NSO Group เปน็หนึง่ในเครอืบรษิทัของอสิราเอลซึง่หลายแหง่กอ่ตัง้ขึน้โดยอดตีสายลบั และบคุลากร
ทางการทหาร ขายผลติภณัฑท์างเทคโนโลยเีพือ่การเจาะระบบระบบสือ่สารโทรคมนาคม โดยอา้งองิจาก Frobs ผูก้อ่
ตั้ง NSO คือ Omri Lavie และ Shalev Hulio ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกของ “Unit 8200” หรือกองกำาลังสงครามไซเบอร์
ของอิสราเอล ปัจจุบันบริษัทยังคงตั้งอยู่อย่างลับ ๆ ที่ไหนสักแห่งในเมือง Herzliya ประเทศอิสราเอล ผู้ก่อตั้งมักไม่
คอ่ยใหส้มัภาษณส์ือ่มวลชน และบรรดาอดตีพนกังานกจ็ะปฏเิสธทีจ่ะเปดิเผยขอ้มลูใด ๆ  เกีย่วกบักจิกรรมของตนโดย
อ้างถึงความกลัวการตอบโต้
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ประเทศเม็กซโิก และประเดน็กค็อื รฐับาลเมก็ซโิกเคยซือ้โปรแกรมสอดแนมนีด้ว้ยมลูคา่ประมาณ 

80 ล้านเหรียญสหรัฐจากบริษัท NSO ตั้งแต่ปี 2011 ในขณะที่กลุ่ม NSO เองก็อ้างว่าบริษัทจะ

ขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าที่เป็นรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 

เช่น เพื่อต่อต้านการก่ออาชญากรรม หรือการก่อการร้าย เป็นต้น บริษัทยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาล

เม็กซิโกเคยใช้โปรแกรมดังกล่าวจนสามารถจับหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ในประเทศได้ 

อย่างไรก็ตาม Citizen Lab ยืนยันว่า ค้นพบการใช้งานสปายแวร์ของ NSO โดยรัฐบาลเม็กซิ

โกซำา้หลายครัง้และเป็นไปในทางท่ีมชิอบดว้ยกฎหมาย โดยบคุคลและองคก์รทีต่กเปน็เปา้หมาย

ไมใ่ชท่ัง้อาชญากรหรอืผูก้อ่การรา้ยหากแตเ่ป็นสมาชกิของภาคประชาสังคม67  และเมือ่ป ี2016 

มัลแวร์ “Pegasus” นี้ก็ถูกใช้เพื่อสอดแนมโทรศัพท์มือถือของ Ahmed Mansoor68 นัก

เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย69

แม้ความสามารถและศักยภาพยังไม่อาจเทียบเท่ากับประเทศใหญ่ ๆ อย่างสหรัฐ 

อเมริกา รัสเซีย และจีน แต่ประเทศเผด็จการซ่อนรูปอย่างประเทศไทยก็เคยมีความพยายาม

หลายต่อหลายครั้งในการสอดแนมประชาชนผ่านกฎหมายหรือนโยบายของรัฐมาแล้วเช่นกัน 

อย่างกรณีท่ีปรากฏในช่วงท่ี ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีในสมัย

รฐับาลของนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ (ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ถงึมถินุายน พ.ศ. 2553) มกีารประกาศ

โครงการติดตั้งระบบดักจับข้อมูลของประชาชนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Sniffer) โดยอ้างว่า

เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่ทันทีที่นโยบายดังกล่าวกระจายออกไป                           

ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ นกัไอที และนกักฎหมายในประเทศต่างแสดงการต่อต้านคดัคา้น เนือ่งจากเหน็

ว่าเป็นวิธีการที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว และหากมีการนำาข้อมูลท่ีดักเก็บไว้ไปใช้ในทางไม่ชอบ

ย่อมเกิดผลเสียต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตาม “หลักความได้สัดส่วน” ในการออก

กฎหมายหรือใช้มาตรการของรัฐเมื่อพิจารณากับข้ออ้างเรื่องปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าในที่สุดแล้วโครงการดังกล่าวไม่ได้มีเพื่อปกป้องทรัพย์สินทาง

ปญัญาเทา่นัน้ แตย่งัมเีป้าหมายเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูทีอ่าจเขา้ขา่ยเปน็ความผดิในเรือ่งอืน่ ๆ  รวม

 67 Ali Abunimah, “Is Israel spying on your smartphone?”, June 29, 2017. https://                       
electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-spying-your-smartphone (1/11/2560) .
 68 Ahmed Mansoor ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในปี 2015 และถูกจับกุมคุมขังโดย
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรต (UAE) เมื่อเดือนมีนาคมปี 2017 ด้วยข้อหาว่าก่ออาชญากรรมไซเบอร์ด้วยการเผยแพร่
ข้อมูลที่ผิดพลาด และทำาให้ประชาชนเข้าใจผิด
 69 Ali Abunimahn, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 66.
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ท้ังเพื่อจับตาพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอีกด้วย70 หรือในปี พ.ศ. 2558 ท่ีรัฐบาล

รัฐประหารของประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศนโยบาย Single Internet Gateway หรือการที่

รฐัจะทำาให้ประตทูีจ่ะเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ภายในประเทศออกไปสูต่า่งประเทศ (International 

Internet Gateway [IIG]) เหลือเพียงบานเดียว จากที่ประเทศไทยมี IIG ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการ

ภาคเอกชนในประเทศลงทุนสรา้งไวแ้ลว้กวา่สบิบาน ด้วยเหตุผลตามทีฝ่า่ยรฐับาลใหไ้วก้ค็อื เพือ่

ความมั่นคงปลอดภัยเพราะสามารถตรวจสอบคัดกรองข้อมูลได้ง่ายจากทางเข้า-ออกเพียงจุด

เดียว ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายองค์กรเช่นกันว่ารัฐต้องการสอดแนมข้อมูลและ

พฤติกรรมของประชาชน มีการลงชื่อคัดค้านที่เว็บไซต์ Change.org จำานวนกว่าหนึ่งแสนสอง

หมืน่รายชือ่ภายในเวลาไมก่ีว่นั จนทีส่ดุรฐับาลต้องรีบออกมาชีแ้จงแกตั้ววา่นโยบายดังกล่าวอยู่

ในชั้นของการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น71 

7. ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์โดยรัฐ หรือท่ีรัฐสนับสนุนเป็นอาชญากรรม ?

นิยามคำาว่า “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ที่ชัดเจน ครอบคลุมและเป็นเอกภาพ

อนัเปน็ทีย่อมรบัในระดบัสากลยงัไมป่รากฏจนถงึปจัจบุนั ในขณะทีก่ารกระทำาความผดิตอ่ระบบ

หรอืขอ้มูลคอมพวิเตอร ์ความผดิทีก่ระทำาบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์หรอืการกระทำาทีมุ่ง่กระทำา

ต่อระบบคอมพิวเตอร์แต่อาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ ก็มีคำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่าง

หลากหลาย อาทิ Computer Crime, Computer Related Crime, Computer Misuse, 

Cybercrime, Online Crime หรือ Information Technology Crime กระทั่งอนุสัญญาว่า

ด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ (Convention on Cybercrime) ของคณะมนตรียุโรป อนุสัญญา  

ฉบับแรกที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์             

และออนไลน์ ก็มิได้ให้คำาจำากัดความใด ๆ แก่คำาว่า “อาชญากรรมไซเบอร์” ไว้ คงมุ่งหมายให้

แตล่ะประเทศท่ีรว่มลงนามแสวงหาคำานยิาม และวางขอบเขตของการกำาหนดฐานความผดิกนัเอง

 70 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สาวตรี สุขศรี/ ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ/ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา, อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์? : งานวิจัยหัวข้อ ‘ผลกระทบจากพระราชยัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น’, กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย
ประชาชน (iLaw) ในมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2555, หน้า 210-211.
 71 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สาวตรี สุขศรี, “นโยบาย Single Internet Gateway เพื่อรัฐ เพื่อประชาชน 
หรือเพื่อใคร?”, หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์, 2558. https://prachatai.com/journal/2015/10/61774 
(4/11/2560).
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โดยอาศัยอนุสัญญาดังกล่าวเป็นกรอบกว้าง ๆ ทั้งนี้ หากพิจารณากฎหมายของแต่ละประเทศ

แล้วจะพบว่า รูปแบบของการกระทำาท่ีบัญญัติให้เป็นความผิด การแบ่งหมวดหมู่ของความผิด 

รวมทัง้ชือ่ของกฎหมายตา่งกส็ือ่ถงึความหมายของอาชญากรรมประเภทนีใ้นลักษณะกวา้งแคบ

แตกต่างกัน72 และทั้งไม่มีการให้นิยามแก่คำานี้เป็นการเฉพาะ เหตุผลหนึ่งที่นานาประเทศ          

เลอืกทีจ่ะไมบั่ญญตัคิำานยิามไวน้า่จะมาจากความรวดเรว็ของพฒันาการทางเทคโนโลยปีระเภท

นี้ ซึ่งย่อมส่งผลต่อลักษณะ วิธีการ เครื่องมือ รูปแบบ รวมทั้งเป้าหมายของการกระทำาความผิด

ดว้ย อยา่งไรกด็ ีผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมาย ดา้นความผดิทางคอมพวิเตอร ์รวมทัง้นกัวทิยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ต่างก็พยายามให้คำานิยามเพื่ออธิบายความหมายของอาชญากรรมในกลุ่มนี้ไว้ แต่

คำานิยามต่าง ๆ ที่ถูกให้ไว้ยังคงขึ้นอยู่กับมุมมอง ความรู้ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 

อาทิ K. Jaishankar นักอาชญาวิทยาชาวอินเดียผู้คิดค้น “ทฤษฎีการเปล่ียนพ้ืนท่ี” (Space 

Transition Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางอาชญาวิทยาให้คำานิยาม “อาชญากรรมไซเบอร์” ว่า

หมายถึง ความผิดท่ีกระทำาข้ึนต่อปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคลด้วยมูลเหตุจูงใจทาง

อาญา ซึ่งผู้กระทำามีเจตนาทำาให้เหยื่อเสียชื่อเสียง ทำาร้ายร่างกาย หรือจิตใจของเหยื่อ ไม่ว่าทาง

ตรงหรือทางอ้อม โดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ73 The Criminal Police 

Working Group of the Federation and the Lands ของประเทศเยอรมนเีหน็วา่อาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ หมายถึง พฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยระบบประมวลผลข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการกระทำาผิด หรือให้ระบบประมวลผลนั้นเป็นวัตถุแห่งการ       

กระทำาผดิในขณะทีค่ณะผูจ้ดัทำารา่งกฎหมายอาชญากรรมคอมพวิเตอรฉ์บบัแรกของประเทศไทย 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชา เคยอธิบายลักษณะของ “อาชญากรรม

 72 เช่น กฎหมายของประเทศมาเลเซียใช้ชื่อว่า “Computer Crime Act” ส่วนประเทศอังกฤษและ
สิงคโปร์ใช้คำากว้าง ๆ ว่า “กฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่มิชอบ” (Computer Misuse Act) ในขณะที่
ประเทศอินเดียกลับเลือกใช้คำาว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” มาเป็นชื่อกฎหมาย ก็คือ “Information Technology 
Crime Act” สำาหรบัประเทศไทยนัน้ รา่งกฎหมายฉบบัแรกใชช้ือ่วา่ “พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยอาชญากรรมคอมพวิเตอร”์ 
ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อในร่างกฎหมายฉบับต่อมาในปี 2546 เป็น “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยว
กบัคอมพวิเตอร”์ แทน ดว้ยเหตผุลวา่ฐานความผดิบางฐานทีก่ำาหนดในรา่งกฎหมายไมม่คีวามรนุแรงถงึขนาดทีจ่ะนบั
เป็น “อาชญากรรม” ได้ เช่น การเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร เป็นต้น จึงน่าจะสอดคล้องกับคำาในภาษาอังกฤษว่า 
“Computer Misused” มากกว่าคำาว่า “Computer Crime” และชื่อเดิมก็ไม่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์และสาระ
สำาคัญของกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างแท้จริง
 73 Debarati Halder/ K. Jaishankar, Cybercrime and the Victimization of Women : Laws, Rights, 
and Regulations, IGI Global (USA), 2011.
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ทางคอมพิวเตอร”์ วา่หมายถงึการใชค้อมพวิเตอร์ในการกระทำาความผิด ซ่ึงอาจกระทำาต่อระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบข้อมูล74 เป็นต้น 

ในบทความนี้ผู้เขียนคงมุ่งหมายถึงคำานิยามกว้าง ๆ ครอบคลุมทั้งลักษณะของการ 

กระทำาความผิด บทบาทของระบบคอมพิวเตอร์ในการกระทำาความผิด ไปจนถึงความยุ่งยากใน

การปอ้งกนัและปราบปรามเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอาชญากรรมในรปูแบบอืน่วา่ “อาชญากรรมทาง

คอมพวิเตอร”์ หมายถงึ การกระทำาใด ๆ  ทีฝ่า่ฝืนต่อบทบญัญติัแหง่กฎหมาย โดยผู้กระทำาอาศยั

ความรูด้า้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์นการกระทำาผดิ ไมว่า่ลกัษณะของการกระทำานัน้จะเปน็การ

ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ หรือมีระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย ซึ่งจำาเป็นต้อง

อาศยับคุลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ขา้มาดำาเนนิการกบัผูก้ระทำา

ความผิด ตัง้แตก่ระบวนการสบืสวนสอบสวน การฟอ้งรอ้ง ตลอดจนการพจิารณาคดเีพือ่ลงโทษ 

ในส่วนของ “อาชญากรรมไซเบอร์” นั้น อันที่จริงแล้วก็คือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์รูปแบบ

หนึง่ เพยีงแตผู่ก้ระทำามุง่หมายกระทำาความผดิในพ้ืนทีซ่ึ่งถกูสร้างขึน้โดยเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network) ทีเ่รยีกวา่ “Cyberspace” หรือมเิชน่นัน้ผู้กระทำากอ็าศยัความสามารถ

และคุณสมบัติการทำางานที่ไร้พรมแดนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นในการกระทำาความผิดต่อ

ระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ทำาให้รูปแบบการกระทำาความผิดถูกพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงไป ใช้เวลาน้อยในการสร้างความเสียหาย ท้ังยังขยายผลแห่งความเสียหายนั้นได้

อย่างกว้างขวาง ในขณะที่การติดตามหาตัวผู้กระทำาความผิด นำาตัวมาดำาเนินคดี รวมทั้งค้นหา

และรวบรวมพยานหลักฐานทำาได้ยากลำาบากขึ้น โดยคำาว่า “เครือข่ายคอมพิวเตอร์” ในที่นี้ ไม่

เฉพาะแต่อินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการเชื่อมต่อภายในองค์กรเดียวกันด้วยอย่าง

อินทราเน็ต หรือระบบ LAN เป็นต้น

สำาหรับรูปแบบของการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์น้ัน อนุสัญญา 

ว่าด้วยอาชญากรรไซเบอร์ของคณะมนตรียุโรป จำาแนกประเภทความผิดไว้เป็นหมวดหมู่แบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม (4 Titles) ดังนี้75 

 74 โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่2), ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา,                  
หน้า 51.
 75 ETS 185 – Convention on Cybercrime, 23.XI.2001. http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf (2/10/2560) 

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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1) ความผิดที่กระทำาต่อความลับ, ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความพร้อมในการใช้

งานของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ (Title 1 – Offences against the confidentiality, 

integrity and availability of computer data and systems) ซึ่งประกอบด้วย การเข้าถึง

ระบบโดยปราศจากอำานาจ (Illegal access) การดักรับข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegal 

interception) การรบกวนระบบและขอ้มลู (Data interference and System interference) 

รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่มิชอบอื่น ๆ (Misuse of devices) 

2) ความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Title 2 – Computer-related offences) 

คือ การบิดเบือนปลอมแปลงที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer-related forgery) และการ

ฉ้อฉลหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Computer-related fraud) 

3) ความผิดที่เกี่ยวกับเนื้อหา (Title 3 – Content-related offences) ซึ่ง                       

ได้แก่ การกระทำาความผิดที่เกี่ยวกับภาพลามกอนาจารเด็ก (Offences related to child 

pornography) และ

4) ความผิดที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Title 4 – Of-

fences related to infringements of copyright and related rights) 

อนสุญัญาฉบับนีม้ปีระเทศตา่ง ๆ  ทัว่โลกทัง้ทีเ่ปน็และไมเ่ปน็สมาชกิของสหภาพยโุรป

อยา่งประเทศสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ รวมทัง้ประเทศไทยร่วมลงนามและนำามาเปน็แนวทางในการ

บัญญัติกฎหมายภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ทัง้นี ้หากพจิารณาปรากฏการณก์ารโจมตีไซเบอร์ของรัฐ หรือทีรั่ฐเปน็ผู้สนบัสนนุกรณี

ต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อน ประกอบกับคำานิยามและการจำาแนกกลุ่มอาชญากรรมย่อม

พบว่า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบโดยปราศจากอำานาจ (Illegal access) การโจรกรรมข้อมูล 

(Data Espionage) หรือการดักรับข้อมูล (Data Intercepted) การก่อวินาศกรรมคอมพิวเตอร์ 

(Computer Sabotage) รวมทัง้การรบกวนขอ้มลูและระบบ (Data interference and System 

interference) ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาชญากรรมที่นานาประเทศต่างก็วิตกกังวล และเห็นว่าต้อง

มีการแก้ไขหรือบัญญัติกฎหมายภายในห้ามไว้ท้ังส้ิน โดยนอกจากกฎหมายท่ีบังคับใช้ภายใน

ประเทศของตนแล้ว ความตกลงร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมประเภทนี้ยังเกิดขึ้นอีกจำานวนมาก อาทิ Computer Related Crime : Analysis 

of Legal Policy 1986 ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), 

The United Nations Manuel on the Prevention and Control of Computer Related 
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Crime 1995 ขององค์การสหประชาชาติ, Security and technical guidelines that can 

be used be government and corporations in their fight against cybercrime ของ

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) หรือ ASEN Network Security            

Coordination Center that will help combat cybercrime and cyber terrorism ของ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นต้น นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่การ

โจมตีไซเบอร์โดยรัฐเกิดขึ้นอย่างมากทั่วมหาสมุทรแอตแลนติก สหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดี

บารัค โอบามา ยังพยายามแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการโจมตี                

ไซเบอร์จากพันธมิตรอย่างสหภาพยุโรป และ NATO ด้วย ทั้งยังออกเอกสารจากทำาเนียบขาว 

(International Strategy for Cyberspace) ประกาศว่าสหรัฐอเมริกาถือว่าการโจมตี                           

ทางไซเบอร์เป็น “ภัยคุกคาม” ท่ีมีความรุนแรงเทียบเท่ากับการโจมตีทางอาวุธในโลกทาง

กายภาพ และอเมริกาจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวในระดับเดียวกับการตอบโต้ภัยคุกคามแบบ

อื่น ๆ ซึ่งเท่ากับว่าสหรัฐฯยกระดับระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คของตนให้เป็น “เขตแดน” 

เหมือนกับพื้นดิน พื้นนำ้า หรืออากาศด้วยนั่นเอง76

ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์ หรือการกระทำาต่าง ๆ ในนามของรัฐ หรือท่ีรัฐให้การ

สนบัสนนุนี ้ในกรณขีองการกระทำาทีม่รีฐัอืน่ หนว่ยงานหรือภาคเอกชนของรัฐอืน่เปน็เปา้หมาย

ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีกฎหมายภายในของประเทศใด หรืออนุสัญญาขององค์การระหว่าง

ประเทศใดใหก้ารรบัรองวา่ปฏบัิตกิารเหลา่นัน้เปน็สิง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายหรอืกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่ารัฐผู้กระทำาจะอ้างเหตุผลว่าตนกระทำาไปเพื่ออะไรก็ตาม ดังนั้น แม้แต่กรณีที่

เชื่อว่าสหรัฐฯร่วมมือกับอิสราเอลปล่อยมัลแวร์ Stuxnet โจมตีโรงงานอุตสาหกรรมพลังงาน

นวิเคลยีร ์เพือ่ใหร้ะบบของอหิรา่นไดร้บัความเสยีหายจนตอ้งยตุโิครงการไปจงึยงัคงถกูประณาม

จากนานาชาติ และยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำาเยี่ยงอาชญากรอย่างแท้จริงของรัฐบาลจีนซ่ึง

เจาะระบบและโจรกรรมข้อมูลของรัฐบาลและองค์กรธุรกิจสำาคัญทั่วโลกเพราะต้องการสถานะ

ที่ได้เปรียบประเทศอื่นในเชิงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สำาหรับการสอดแนมจับตาพฤติกรรม             

และความคดิของประชาชนพลเมอืงของประเทศตัวเองนัน้ แมห้ลายประเทศจะชอบอา้งเหตุผล

เรื่องความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อป้องกันการก่อการร้าย รวมทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยภายใน               

 76 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน International Strategy for Cyberspace https://obamawhitehouse.
archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf (3/11/2560) .

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ



| 336 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

แตจ่ากหลายกรณีท่ีเกดิข้ึนจรงิยอ่มทำาให้เราเหน็และตระหนกัไดว้า่มลูเหตทุีแ่ทจ้รงิอาจไมไ่ดเ้ปน็

เช่นน้ัน และเป้าหมายของรัฐก็ไม่ใช่อาชญากร หรือผู้ก่อการร้าย หากแต่เป็นประชาชนทั่วไป  

นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม นักสิทธิมนุษยชน ส่ือมวลชน ไปจนถึงผู้บริหารองค์กร          

หรือนักธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ ทั้ง ๆ ที่ในทางหลักการและตามกฎหมายแล้วบุคคลเหล่านี้

ไม่ได้กระทำาความผิดหรือประกอบอาชญากรรมใด ๆ เลย ที่น่าตกใจก็คือ การสอดแนมเหล่านี้

เกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศเผด็จการ/เผด็จการแฝงที่ไม่เคยสนใจ “ความชอบด้วยกฎหมาย” เป็น

ทนุเดมิอยูแ่ลว้ และประเทศเสรปีระชาธปิไตยทีอ่า้งและชกูฎหมายเปน็ใหญอ่ยูต่ลอดเวลาอยา่ง

สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ

8. มูลเหตุจูงใจการประกอบอาชญากรรมไซเบอร์โดยรัฐ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือการโจมตีไซเบอร์นั้น โดยทั่วไปมักประกอบขึ้นด้วย             

มูลเหตุจูงใจท่ีหลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อลักษณะและรูปแบบของการกระทำาความผิดด้วย John 

Vranesevich อดีตนักเจาะระบบ (Cracker – Black Hat Hacker) ที่ภายหลังหันมาทำาธุรกิจ

ด้านระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับ FBI77 แบ่งแรงจูงใจของ

บรรดานักเจาะระบบไว้หลายแบบ ตั้งแต่ “แรงจูงใจทางสังคม” (Social Motivation) กล่าวคือ 

กระทำาไปเพราะตอ้งการการยอมรบัจากเพือ่นในกลุม่ ผูก้ระทำาความผดิในกลุม่นีส้ว่นใหญจ่งึมกั

เป็นวัยรุ่นหรือเยาวชนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การกระทำาก็มีต้ังแต่เข้าถึงระบบ

ขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีสำาคัญซึ่งมีความซับซ้อน ไปจนถึงควบคุมไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง                 

หรือขโมยข้อมูลออกมาโชว์ “แรงจูงใจทางเทคนิค” (Technical Motivation) คือ บุกรุกระบบ

เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของตนในด้านนี้ หรือเพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือความอ่อนแอ

ของระบบ บางครั้งอาจทำาไปโดยมีเจตนาช่วยเหลือ หรือเพื่อก้าวไปสู่พัฒนาการทางเทคโนโลยี 

“แรงจงูใจทางการเงนิ” (Financial Motivation) กค็อื กระทำาความผิดเพ่ือผลประโยชนท์างการ

เงินหรือในทางทรัพย์สินอย่างอ่ืน ซึ่งอาจเกิดจากการริเริ่มของตนเองหรือจากบุคคลอื่นที่เสนอ

ผลประโยชนต์อบแทนการโจมตนีัน้ “แรงจงูใจทางการเมอืง” (Political Motivation) คอื กรณี

ทีผู่ก้ระทำา ๆ  ไปดว้ยความเชือ่หรอือดุมการณ ์หรือเพ่ือเปา้หมายทางการเมอืง เชน่ เพ่ือประทว้ง

คัดค้านการใช้อำานาจรัฐ หรือต่อต้านกลุ่มท่ีมีความเชื่อที่แตกต่างจากกลุ่มตน โดยลักษณะการ  

 77 Matt Richtel, “Tracker of Hackers Goes From Friend to Foe”, October 8, 1999. http://
events.nytimes.com/1999/10/08/technology/08hackers.html (7/11/2560) .
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กระทำามีทัง้การโจมตรีะบบใหล้ม่และหยดุใหบ้รกิาร หรอืเพยีงเจาะระบบเขา้ไปทิง้ขอ้ความหรอื

สัญลักษณ์เชิงการเมืองไว้ และ “แรงจูงใจทางรัฐบาล” (Governmental Motivation) ซึ่ง             

หมายถึง การกระทำาโดยหรือเพื่อรัฐหนึ่ง ต่ออีกรัฐหนึ่งด้วยเหตุผลต่าง ๆ นั่นเอง แต่แน่นอนว่า

แรงจูงใจที่สำาคัญที่สุดในการประกอบอาชญากรรมไซเบอร์ในระดับปัจเจกชน (รวมทั้งองค์กร

อาชญากรรมไซเบอร์) ในปัจจุบัน ก็คือ ผลประโยชน์ทางการเงิน และไม่เป็นเรื่องที่ต้องแปลกใจ

หากจะมีการทำานายว่าอาชญากรรมไซเบอร์อาจสร้างความเสียหายได้ถึง 2.1 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐภายในปี พ.ศ. 256278

จากตัวอย่างปรากฏการณ์ที่ยกมาจะเห็นได้ว่า แรงจูงใจในการโจมตีทางไซเบอร์               

โดยหน่วยงานของรัฐ หรือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐนั้นไม่ได้มุ่งหมายอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เพียงเรื่องเดียวโดยเฉพาะ แต่มักผสมผสานกันหลายอย่าง แต่เมื่อไหร่ต้องการขับเน้นไปที่ด้าน

ใดก็แล้วแต่อุดมการณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อของรัฐนั้น รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นซึ่งจะ

นำาไปสูก่ารกำาหนดทัง้รปูแบบภารกจิและเปา้หมาย บางกรณภีารกจิกถู็กกำาหนดโดยสถานการณ์

โลกในภาพรวม บางกรณีก็เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ากับคู่กรณี หรือบางกรณีก็เกิด

จากสถานการณก์ารเมอืงภายในประเทศเอง ลองพิจารณาผู้เล่นหลักสองอนัดับแรกอยา่งรัฐบาล

รัสเซีย จะเห็นได้ว่า บางครั้งพวกเขาก็เจาะข้อมูลทางธุรกิจที่อาจช่วยให้ตนเองอยู่ในสถานะ              

ได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจซึ่งอาจเทียบได้กับ “แรงจูงใจทางการเงิน” (Financial 

Motivation) แตส่ิง่ทีด่เูหมอืนจะสำาคญัเปน็อนัดบัแรก ๆ  ของรสัเซยี คอื การคน้หา และรวบรวม

ข้อมูลทางทหาร หน่วยงานความมั่นคง และทางการทูต และนั่นก็คือ “แรงจูงใจทางการเมือง” 

(Political Motivation) รัสเซียทุ่มเททั้งเงินทุน ทรัพยากร และความสามารถอย่างมากไปที่

ระบบเน็ทเวิร์คของสหรัฐฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการทูตที่จะทำาให้เกิดประโยชน์กับรัสเซียใน

การตกลงเจรจา หรือเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทศาสตร์ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้รัสเซียคาด

การณส์ถานะ และการตดัสนิใจเชิงยทุศาสตรข์องสหรฐัฯ ได ้การโจรกรรมขอ้มลูในชว่งเหตกุารณ์

ทางการเมืองสำาคัญ ๆ  อย่างการเลือกตั้งผู้นำาของประเทศใหญ่ ๆ  เพื่อแทรกแซง ก่อให้เกิดความ

วุ่นวาย หรือเพื่อให้ผู้สมัครบางคนที่อาจมีสายสัมพันธ์หรือแนวโน้มการดำาเนินนโยบายที่ดีกับ

ฝ่ายตนได้เปรียบผู้สมัครเข้าแข่งขันรายอื่นก็รวมอยู่ในแรงจูงใจประเภทนี้ด้วย 

 78 Limor Kessem, “2016 Cybercrime Reloaded : Our Predictions for the Year Ahead”, 
January 15, 2016. https://securityintelligence.com/2016-cybercrime-reloaded-our-predictions-for-
the-year-ahead/ (1/11/2560) .

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

หากเปรียบเทียบกับประเทศจีนซึ่งนับเป็นผู้เล่นอันดับสองในเรื่องการโจมตีไซเบอร์ 

อาจพบว่าเป้าหมายของการโจมตีไซเบอร์ท่ีรัฐบาลจีนขับเน้น คือ การทำาให้ภาคธุรกิจของจีน

สามารถแข่งขันและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกได้ กว่าทศวรรษที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านความ

ปลอดภัยไซเบอร์ตั้งข้อสังเกตว่าการบุกรุกเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากของจีน เน้นไปที่การ

โจรกรรมข้อมูลด้านธุรกิจจำานวนมากไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สินทางปัญหา การสื่อสารในระดับ                   

ผู้บริหาร หรือความลับทางการค้า แสดงว่าจีนมีแรงจูงใจหลักอยู่ที่เรื่องทางการเงินและความ            

ได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และแม้ในบทความนี้จะไม่ได้ยกตัวอย่างเอาไว้ แต่นานาประเทศต่างก็

รับรู้ว่าประเทศจีนทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพื่อการสอดแนม และปิดกั้นความคิดเห็นอันเสรี

ของพลเมืองจีน ซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นการดำาเนินการไปภายใต้แรงจูงใจทางการเมือง (Political 

Motivation) ทีร่ฐับาลตอ้งการรกัษาอำานาจการปกครองในรูปแบบทีต่นต้องการเอาไว ้และแรง

จูงใจแบบเดียวกันน้ีก็อาจใช้เพื่ออธิบายการกระทำาของรัฐต่าง ๆ อีกมากมายที่สอดแนมหรือ

พยายามสอดแนมความคิดประชาชนของตนเองเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย เม็กซิโก หรือไทย 

นอกจากนี ้การโจมตเีพือ่กอ่วนิาศกรรม ทำาลาย หรือสร้างความเสียหายใหก้บัโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การสือ่สารโทรคมนาคม ระบบในองคก์รหรอืหนว่ยงานสำาคญัของประเทศอืน่ รวมทัง้ระบบของ

บรษิทัหรอือตุสาหกรรมขนาดใหญ ่ไมว่า่จะทำาไปเพ่ือแสดงความเปน็ปรปกัษ ์หรือความเปน็ศตัรู

ต่อกันอย่างที่เกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้ ตอบโต้เพราะถูกโจมตีก่อนอย่างประเทศอินเดียกับ

ปากีสถาน หรือที่อิหร่านโต้ตอบสหรัฐฯ และอิสราเอล รวมท้ังทำาเพ่ือขัดขวางโครงการสำาคัญ

โดยอา้งเหตผุลดา้นความปลอดภยัของโลก อยา่งกรณทีีส่หรฐัฯ และอสิราเอลใช ้Stuxnet โจมตี

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่าน เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มแรงจูงใจ             

ทางการเมืองได้ทั้งสิ้น 

บทสรุป

รัฐแต่ละรัฐย่อมมีประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม            

รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ เป็นของตัวเอง การโจมตีทางอินเทอร์เน็ตท่ีเกิดข้ึนโดยรัฐ หรือท่ีได้รับ           

การสนับสนุนจากรัฐจึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปด้วย ตั้งแต่เป้าหมายที่เลือก วิธีการที่ใช้ 

วัตถุประสงค์ รวมทั้งมูลเหตุหรือแรงจูงใจในการปฏิบัติการ ดังเช่นที่ FireEye สรุปลักษณะและ

รปูแบบปฏิบตักิารของกลุม่นกัโจมตทีางอนิเทอร์เนต็ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุจากรัฐในแต่ละภมูภิาค

ไวอ้ยา่งนา่สนใจวา่ หากเป็นการโจมตโีดยกลุม่ทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยีแปซิฟกิ กลา่วคอื จนี อนิเดีย 
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 79 Kenneth Geers/ Darien Kindlund/Ned Moran/Rob Rachwald, World War C : Understanding 
Nation-State Motives Behind Today’s Advanced Cyber Attacks, 2014. https://www.fireeye.com/
content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/fireeye-wwc-report.pdf (6/11/2560).

หรือเกาหลีเหนือ จำานวนไม่น้อยเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์หลากหลายในการ

โจมตี และกระทำาด้วยความรุนแรงและมีความถี่ในการดำาเนินการสูง ในขณะที่ทางฝั่งรัสเซีย/

ยุโรปตะวันออก เน้นการโจมตีที่อาศัยเทคนิคชั้นสูง และมีประสิทธิภาพในการหลบเลี่ยงการ

ตรวจจับ ส่วนแฮกเกอร์ของประเทศในตะวันออกกลางมีลักษณะลื่นไหล (dynamic) มักใช้           

ความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับการหลอกลวงและกลฉ้อฉล ในขณะที่การโจมตีจากค่ายอเมริกัน

จะใช้งบประมาณสูง เครื่องมือทันสมัย และการกำาหนดเป้าหมายมีความซับซ้อน78 ซึ่งการจะ

ปกปอ้งตนเองจากการโจมตขีองรฐัผูเ้ลน่สำาคญัในเวทโีลกเหลา่นี ้หรอืวเิคราะหว์า่หนว่ยงานของ

ตนตกหรืออาจตกเป็นเหยื่อของกองกำาลังแห่งชาติใด รัฐทั้งหลายจำาเป็นต้องศึกษาและทำา             

ความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว อีกทั้ง ปัจจุบัน รัฐต่าง ๆ ควรตระหนักได้แล้วว่า ไม่จำาเป็น

ตอ้งเปน็คู่ขดัแยง้ในเรือ่งอดุมการณท์างการเมอืง หรอืเกดิการขดักนัในผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ

กับประเทศใดมาก่อน รัฐก็อาจตกเป็นเหยื่อของกองกำาลังไซเบอร์แห่งชาติเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ 

นอกจากนี้ การเฝ้าระวังและยกระดับการรักษาความปลอดภัยระบบก็มิอาจตีกรอบหรือหมาย

เฉพาะแตร่ะบบของรฐัเทา่นัน้ หากแตย่งัตอ้งครอบคลมุไปถงึกลุม่ธรุกจิหรอือตุสาหกรรมประเภท

ที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย และสุดท้าย แน่นอนว่าบรรดาประชาชนพลเมือง

ในประเทศหนึ่ง ๆ เองก็ควรต้องระมัดระวังตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายของตน 

รวมทัง้คอยตรวจสอบทัง้กฎหมาย แนวนโยบาย และการใชม้าตรการด้านเทคโนโลยขีองรัฐบาล

ตัวเองให้ดี ๆ  เพราะทุกวันนี้ไม่ว่ารัฐไหน ๆ  ภายใต้อุดมการณ์การปกครองแบบใด ก็ล้วนแล้วแต่

เป็น “Big Brother” คอยจับตาดูคุณได้.  

มูลเหตุจูงใจการก่ออาชญากรรม (ไซเบอร์) โดยรัฐ
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การใช้ การตีความและการบัญญัติกฎหมาย :
การคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล1

ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ มีอายุครบ 60 ปี ซึ่งโดยปกติจะเกษียณอายุ

ราชการแต่ได้ต่ออายุราชการจนถึงอายุ 65 ปี ใน พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์จึงได้ตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อจัดทำาหนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นการ

แสดงมุทิตาจิตในโอกาสนี้

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ เป็นอาจารย์ประจำาภาควิชากฎหมายอาญาและ                  

อาชญาวิทยา ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ และสาขากฎหมายสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาการหลากหลายสาขา ทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโดยในระดับ

มหาวทิยาลยัเคยดำารงตำาแหนง่รองอธกิารบดีฝ่ายบริหารศนูยล์ำาปาง และในระดับคณะเคยดำารง

ตำาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในทางสว่นตวั ศาสตราจารยณ์รงค์ ใจหาญ เปน็นกัศกึษาคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับผู้เขียนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2518 และทำางานด้วยกันทั้งในทาง

วิชาการ และทางบริหาร โดยศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ได้ช่วยงานผู้เขียนในตำาแหน่ง                

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้อำานวยการศูนย์นิติศาสตร์ในสมัยที่ผู้เขียนดำารงตำาแหน่งคณบดี               

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 

ผู้เขียนเลือกท่ีจะเขียนบทความทางวิชาการในหัวข้อ “การใช้ การตีความและการ

บัญญัติกฎหมาย : การคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา” เนื่องจากเป็นประเด็นเรื่อง

เด็กที่ศาสตราจารย์ณรงค์ เคยเขียนไว้ในสมัยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น

เจ้าภาพจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ท่ีหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผู้เขียนเป็น                  

 1 ศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบในการจัดทำาหนังสือในขณะนั้น

บทนำา

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ “เด็ก” ไว้ใน 2 มิติด้วยกันคือ

1. เด็ก ในฐานะที่เป็นผู้กระทำาผิดกฎหมาย และ

2. เด็ก ในฐานะที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เด็ก ในฐานะที่เป็นผู้กระทำาผิดกฎหมาย จะได้รับการยกเว้นโทษ หรือ Excuse 

เนื่องจากเด็กยังไม่มีความรู้ผิดชอบชั่วดีเพียงพอที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดไม่ควรทำา หรือสิ่งใดที่              

ควรทำาซึ่งกฎหมายท่ัวโลกจะบัญญัติในทำานองเดียวกันทั้งสิ้น แต่มีส่ิงที่แตกต่างคือ เกณฑ์               

ระดับอายุที่จะยกเว้นโทษให้อาจมีความแตกต่างกันบ้าง สำาหรับประเทศไทยได้มีการปรับ               

เกณฑร์ะดบัอายทุีจ่ะยกเวน้โทษใหส้งูกวา่เดมิโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 25512 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการแก้ไขเกณฑ์ระดับอายุหลังจาก                

 2 โดยมีเหตุผลในการแก้ไขว่า 
  “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการกำาหนดเกณฑ์อายุของเด็ก
ในกรณทีีเ่ดก็กระทำาความผดิทางอาญายงัไมเ่หมาะสม และยงัไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑอ์ายขุองเดก็ทีก่ำาหนดในกฎหมาย
หลายฉบบัของไทย และอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ค.ศ. 1989 และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธขิองพลเมอืงและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ของสหประชาชาติ ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการศึกษาทางการแพทย์แสดงให้
เห็นว่า เด็กท่ีมีอายุระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปี มีพัฒนาการด้านความคิด สติปัญญา และจริยธรรมยังไม่สมบูรณ์                 
ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และไม่สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำาของตนได้ ประกอบกับได้มีการ
ศึกษาสถิติในการกระทำาความผิดของเด็กช่วงวัยต่าง ๆ ปรากฏว่า เด็กที่มีอายุระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปี มีสถิติการ 
กระทำาความผิดน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ กฎหมายของไทยหลายฉบับกำาหนดเกณฑ์อายุเด็กไว้ที่อายุสิบห้าปี เช่น 
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 กำาหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยต้องทำาบัตรประจำาตัว
ประชาชนเมื่อมีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์ มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำาหนดห้ามมิ
ให้นายจ้างจ้างเด็กอายุตำ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
กำาหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจำานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               
จนอายยุา่งเขา้ปทีีส่บิหก แสดงใหเ้หน็วา่เดก็อายสุบิหา้ปกีฎหมายยอมรบัวา่เริม่กา้วสูค่วามเปน็ผูใ้หญ ่มคีวามสามารถ
รับผิดชอบได้ ประกอบกับเด็กช่วงอายุดังกล่าวยังอยู่ในวัยเรียน สมควรได้รับโอกาสเพื่อบำาบัดและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมากกว่าจะมารับโทษทางอาญา ในขณะเดียวกันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ของสหประชาชาติ และพระราชบัญญัติจัดตั้ง             
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ก็ได้กำาหนดเกณฑ์อายุเด็กไว้ที่          
อายตุำา่กวา่สบิแปดป ีสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาเพือ่กำาหนดเกณฑอ์ายขุองเดก็ในกรณทีีเ่ดก็กระทำา
ความผิดอาญาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายของไทยและอนุสัญญาระหวา่งประเทศดังกล่าว จึงจำาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้”

การใช้ การตีความและการบัญญัติกฎหมาย : การคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
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ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทยซึ่งได้แก่ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 

(พ.ศ. 2451)3 หรือเป็นการแก้ไขเกณฑ์ระดับอายุครั้งแรกในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา

ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งจะศึกษาเด็ก ในฐานะที่ได้รับความคุ้มครองตามประมวล

กฎหมายอาญาในประเด็นการใช้ การตีความและการบัญญัติกฎหมายว่ามีประเด็นอย่างไรบ้าง

1. เด็กในฐานะที่ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยกำาหนดให้การกระทำาต่อเด็กเป็น 

ความผิดอาญา (Criminalization) ไว้หลายประการดังนี้

1) ความผิดทางเพศ ได้แก่ 

 ก. การชำาเราเด็กไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม4 

 ข. การกระทำาอนาจารแก่เด็กไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม5 

 ค. การเป็นธุระจัดหาเด็กที่ยินยอมเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น6

 ง. การเป็นธุระจัดหาเด็กที่ไม่ยินยอมเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น7 

 จ. การพาเด็กที่ยินยอมไปเพื่อการอนาจาร8

 ฉ. สื่อลามกอนาจารเด็ก9

2) ความผิดต่อชีวิต ได้แก่ 

 ก. การยุยงเด็กให้ฆ่าตัวตาย10

 ข. ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก11

 3 ซึ่งกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 กำาหนดเกณฑ์ระดับอายุไว้ว่า เด็กอายุยังไม่เกินเจ็ดปี กระทำาการ
อันกฎหมายบญัญตัเิปน็ความผดิเดก็นัน้ไมต่อ้งรบัโทษในมาตรา 56 และ เดก็อายกุวา่เจด็ปแีตย่งัไมเ่กนิสบิสีป่ ีกระทำา
การอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอำานาจที่จะดำาเนินการใช้วิธีการสำาหรับเด็กได้ 
ซึ่งปัจจุบันปรากฏในมาตรา 73 และ 74
 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277
 5 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279
 6 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรค 2 และวรรค 3
 7 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรค 2 และวรรค 3
 8 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ วรรคแรก และวรรค 2 
 9 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 มาตรา 287/2 และมาตรา 1 (17) 
 10 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293
 11 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 306 
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 ค. การทารุณกรรมเด็ก12

3) ความผิดต่อเสรีภาพ ได้แก่ 

 ก. การหน่วงเหนี่ยวกักขังเด็ก13

 ข. การจับเด็กไปเรียกค่าไถ่14

 ค. ความผิดฐานพรากเด็ก15

4) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่

 ก. ความผิดฐานฉ้อโกงเด็กเบาปัญญา16

 ข. ความผิดฐานหลอกลวงเด็กเบาปัญญาให้จำาหน่ายทรัพย์สิน17

จากฐานความผิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ในเบื้องต้นก็คือ เกณฑ์ระดับอายุ

ในการคุ้มครองเดก็ในประมวลกฎหมายอาญาไมเ่ปน็ไปในแนวเดยีวกนั แมจ้ะเปน็เรือ่งทีก่ฎหมาย

คุ้มครองใกล้เคียงกันเช่น18

1) อายุไม่เกิน 9 ปี ในความผิดฐานทอดทิ้งเด็กตามมาตรา 30619

2) อายุไม่เกิน 13 ปี ในความผิดฐานชำาเราเด็กตามมาตรา 277 วรรค 320 

 12 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 398
 13 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ทวิ และ มาตรา 312 ตรี
 14 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 313 (1) 
 15 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 
 16 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342
 17 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 346
 18 โปรดพิจารณาเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จะ
กำาหนดเกณฑ์ระดับอายุที่เป็นทำานองเดียวกันดังนี้
  มาตรา 8 ผูใ้ดกระทำาชำาเราหรอืกระทำาอืน่ใดเพือ่สำาเรจ็ความใครข่องตนเองหรอืผูอ้ืน่แกบ่คุคลอายกุวา่
สบิหา้ปแีตย่งัไมเ่กนิสบิแปดปใีนสถานการคา้ประเวณ ีโดยบคุคลนัน้จะยนิยอมหรอืไมก่ต็าม ตอ้งระวางโทษจำาคกุตัง้แต่
หนึ่งปีถึงสามปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท
  ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทำาแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษจำาคุก
ตั้งแต่สองปีถึงหกปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
  ถ้าการกระทำาตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทำาต่อคู่สมรสของตน โดยมิใช่เพื่อสำาเร็จความใคร่ของผู้อื่น          
ผู้กระทำาไม่มีความผิด
 19 มาตรา 306 ผูใ้ดทอดทิง้เดก็อายยุงัไมเ่กนิเกา้ปไีว ้ณ ทีใ่ด เพือ่ใหเ้ดก็นัน้พน้ไปเสยีจากตน โดยประการ
ที่ทำาให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 20 มาตรา 277 วรรค 3 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทำาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี 
ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำาคุกตลอดชีวิต

การใช้ การตีความและการบัญญัติกฎหมาย : การคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
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3) อายุไม่เกิน 15 ปี ในความผิดฐานชำาเราเด็กตามมาตรา 27721 ความผิดฐาน  

อนาจารเดก็ตามมาตรา 27922 ความผดิฐานเปน็ธรุะจัดหาเด็กทีย่นิยอมเพ่ือสนองความใคร่ของ

ผู้อื่นตามมาตรา 282 วรรค 323 ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเด็กที่ไม่ยินยอมเพื่อสนอง             

ความใคร่ของผู้อื่นตามมาตรา 283 วรรค 324 ความผิดฐานพาเด็กที่ยินยอมไปเพื่อการ             

อนาจารมาตรา 283 ทวิ วรรค 225 ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังเด็กตามมาตรา 312 ทวิ26 

ความผิดฐานจับตัวเด็กไปเรียกค่าไถ่ตามมาตรา 313 (1)27 ความผิดฐานพรากเด็กตามมาตรา 

31728 ความผิดฐานทารุณกรรมเด็กตามมาตรา 39829

1) อายุไม่เกิน 16 ปี ในความผิดฐานยุยงเด็กให้ฆ่าตนเองตามมาตรา 29330

 21 มาตรา 277 ผู้ใดกระทำาชำาเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้อระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
 22 มาตรา 279 ผู้ใดกระทำาอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 23 มาตรา 282 วรรค 3 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้า
ปี ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
 24 มาตรา 283 วรรค 3 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำาแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้า
ปี ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำาคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวิต
 25 มาตรา 283 ทวิ วรรค 2 ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำาแก่เด็กอายุยังไม่เกิน    
สิบห้าปี ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 26 มาตรา 312 ทวิ ถ้าการกระทำาความผิดตามมาตรา 310 ทวิ หรือมาตรา 312 เป็นการกระทำาต่อเด็ก
อายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
 27 มาตรา 313  ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่
  (1) เอาตัวเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไป
   ………………………………………………
 28 มาตรา 317 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา            
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
 29 มาตรา 398 ผู้ใดกระทำาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทารุณต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี คนป่วยเจ็บ
หรือคนชรา ซ่ึงต้องพ่ึงผู้น้ันในการดำารงชีพหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน                  
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 30 มาตรา 293 ผู้ใดช่วยหรือยุยงเด็กอายุยังไม่เกินสิบหกปี หรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจว่าการกระทำาของ
ตนมีสภาพหรือสาระสำาคัญอย่างไร หรือไม่สามารถบังคับการกระทำาของตนได้ ให้ฆ่าตนเอง ถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้
เกิดข้ึนหรือได้มีการพยายามฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจำา                             
ท้ังปรับ



| 345 |

2) อายุไม่เกิน 18 ปี ในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเด็กที่ยินยอมเพื่อสนองความใคร่

ของผู้อื่นตามมาตรา 282 วรรค 231 ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเด็กที่ไม่ยินยอมเพื่อสนองความ

ใครข่องผูอ้ืน่ตาม มาตรา 283 วรรค 232 ความผดิฐานพาเดก็ทีย่นิยอมไปเพือ่การอนาจารมาตรา 

283 ทวิ วรรคแรก33

1) ไมก่ำาหนดอาย ุในบางกรณปีระมวลกฎหมายกำาหนดคุม้ครองเด็กแต่ไมไ่ด้กำาหนด

เกณฑ์ระดับอายุไว้ เช่น ในความผิดฐานความผิดฐานฉ้อโกงเด็กเบาปัญญา34                   

ความผิดฐานหลอกลวงเด็กเบาปัญญาให้จำาหน่ายทรัพย์สิน35

การกำาหนดเกณฑ์ระดับอายุเด็กที่มีความแตกต่าง หรือ การไม่กำาหนดอายุทำาให้เกิด

ปัญหาในการบังคับใช้ได้ง่าย เช่น การกำาหนดอายุไม่เกิน 9 ปี ในความผิดฐานทอดทิ้งเด็กตาม

มาตรา 306 การกำาหนดอายุไม่เกิน 13 ปี ในความผิดฐานชำาเราเด็กตามมาตรา 277                    

วรรค 3 แต่กลับไม่บัญญัติคุ้มครองในความผิดฐานอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี หรืออายุ              

ไม่เกิน 16 ปี ในความผิดฐานยุยงเด็กให้ฆ่าตนเองตามมาตรา 293 ซึ่งไม่สอดคล้องกับกรณี        

อื่น ๆ ที่กำาหนดอายุไม่เกิน 15 ปี หรือ กว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี

 31 มาตรา 282 วรรค 2 ถา้การกระทำาความผดิตามวรรคแรกเปน็การกระทำาแกบ่คุคลอายเุกนิสบิหา้ปแีต่
ยังไม่เกินสิบแปดปี ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึง                         
สามแสนบาท
 32 มาตรา 282 วรรค 3 ถา้การกระทำาความผดิตามวรรคแรกเปน็การกระทำาแกบ่คุคลอายเุกนิสบิหา้ปแีต่
ยังไม่เกินสิบแปดปี ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาทถึง                      
สี่แสนบาท หรือจำาคุกตลอดชีวิต
 33 มาตรา 283 ทวิ ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะ
ยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 34 มาตรา 342 ถ้าในการกระทำาความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำา
  (1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ
  (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูก             
หลอกลวง
  ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 35 มาตรา 346 ผูใ้ดเพือ่เอาทรพัยส์นิของผูอ้ืน่เปน็ของตนหรอืของบคุคลทีส่าม ชกัจงูผูห้นึง่ผูใ้ดใหจ้ำาหนา่ย
โดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอ หรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตาม
ควรซึ่งสาระสำาคัญแห่งการกระทำาของตน จนผู้ถูกชักจูงจำาหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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นอกจากนั้นในบางกรณีประมวลกฎหมายอาญายังคุ้มครอง “เด็ก” โดยไม่กำาหนด

อายุไว้อีกด้วยเช่น ในความผิดฐานความผิดฐานฉ้อโกงเด็กเบาปัญญา ความผิดฐานหลอกลวง

เด็กเบาปัญญาให้จำาหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งหากพิจารณาการกำาหนดอายุเด็กที่กระทำาความผิดตาม

มาตรา 73-76 แล้ว “เด็ก” น่าจะหมายถึงบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีหรือไม่

การกำาหนดเกณฑร์ะดบัอายเุดก็ทีม่คีวามแตกตา่งเชน่นีท้ำาใหเ้กดิความไมค่งเสน้คงวา 

(Consistency) ในการคุ้มครองเด็กหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีการกำาหนดอายุเด็กที่

กระทำาความผิดตามมาตรา 73-7636 แล้ว จะมีความคงเส้นคงวากว่าดังนั้นหากมีการพิจารณา

การกำาหนดระดบัเกณฑ์อายเุดก็ท่ีกฎหมายใหค้วามคุม้ครอง หรอืกำาหนดอายใุหเ้กดิความชดัเจน

ก็จะใช้บังคับกฎหมายได้ดีด้วย

2. เกณฑ์อายุเด็กในฐานะองค์ประกอบความผิด

ประเด็นการกำาหนดเกณฑ์ระดับอายุเด็กที่มีความแตกต่างดังกล่าวแล้วยังมีปัญหา 

น้อยกว่าการนำาบทบัญญัติดังกล่าวมาพิจารณาเพ่ือลงโทษผู้กระทำากล่าวคือ อายุของเด็กที่ได้             

รับความคุ้มครองดังกล่าวถือเป็น “องค์ประกอบภายนอกของความผิด” ซึ่งผู้กระทำาผิดจะต้อง

รูถ้งึขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วจงึจะถอืวา่มเีจตนาในการกระทำาความผิดได้ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 59 วรรค 337 

แต่เนื่องจากภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นของประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ส่ง    

ผลใหร้า่งกายเดก็ไทยเตบิโตอยา่งรวดเรว็ มนีำา้หนักและการสะสมไขมนัรวมทัง้ฮอร์โมนทางเพศ

เพิม่ขึน้จึงทำาใหเ้ดก็ไทยมรีปูรา่งทีส่งูใหญ ่และการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเนือ่งจากหลายปจัจยัทัง้

 36 อายุเด็กที่กระทำาความผิดตามมาตรา 73-76ได้แก่
  1) เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี
  2) เด็กอายุกว่า 10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี
  3) บุคคลอายุกว่า 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี
  4) บุคคลอายุกว่า 18 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี
 37 มาตรา 59 บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเม่ือได้กระทำาโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำาโดย
ประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำาโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้
โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำาโดยไม่มีเจตนา
  กระทำาโดยเจตนา ไดแ้กก่ระทำาโดยรูส้ำานกึในการทีก่ระทำาและในขณะเดยีวกนัผูก้ระทำาประสงคต์อ่ผล 
หรอืยอ่มเลง็เหน็ผลของการกระทำานัน้ถา้ผูก้ระทำามไิดรู้ข้อ้เทจ็จรงิอนัเปน็องคป์ระกอบของความผดิ จะถอืวา่ผูก้ระทำา
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำานั้นมิได้
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ในเด็กชาย และเด็กหญิง การพิจารณาทางกฎหมายท่ีว่าผู้กระทำาจะต้องรู้ว่าเด็กนั้นต้องมีอายุ

ของเด็ก เชน่ อายุไม่เกิน 15 ปีผูก้ระทำาจึงจะมีเจตนาในการกระทำาความผิด ถ้าผูก้ระทำาไมรู่้อายุ

ของเด็กตามที่กฎหมายกำาหนดก็ถือว่าผู้นั้นไม่มีเจตนาในการกระทำาความผิดจึงไม่ต้องมีความ   

รับผิดทางอาญาดังเช่นในคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 19960/2555 ซึ่งวินิจฉัยว่า

“ขณะจำาเลยรับผู้เสียหายเข้าทำางานไม่ได้ตรวจดูหลักฐานเกี่ยวกับอายุของผู้เสียหาย

ก่อน ผู้เสียหายมีรูปร่างโตกว่าเด็กทั่วไปตัวใหญ่และมีส่วนสูงประมาณ 155 เซนติเมตร และเมื่อ

พิจารณาภาพถ่ายของผู้เสียหายแล้วก็มีรูปร่างสูงใหญ่และลักษณะสูงใหญ่เกินกว่าเด็กหญิงที่

มีอายุ 15 ปี โดยท่ัวไป เช่นนี้จึงมีเหตุผลที่จำาเลยจะเข้าใจโดยสุจริตว่าผู้เสียหายมีอายุ 17              

ถึง 18 ปี การที่จำาเลยสำาคัญผิดเกี่ยวกับอายุของผู้เสียหายนี้เป็นการไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็น              

องค์ประกอบของความผดิ การกระทำาของจำาเลยจงึไมเ่ปน็ความผดิฐานกระทำาชำาเราเดก็อายยุงั

ไม่เกินสิบห้าปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ประกอบมาตรา 59 วรรค

สาม วรรคสอง และวรรคหนึง่ แมจ้ะมบีทบัญญตัคิวามผดิฐานขม่ขนืกระทำาชำาเราในมาตรา 276 

วรรคแรก แต่เมื่อผู้เสียหายยินยอมให้จำาเลยกระทำาชำาเรา การกระทำาของจำาเลยก็ไม่เป็น              

ความผิดมาตรา 276 วรรคแรก” 

โดยเฉพาะหากพจิารณาในรายละเอยีดของคำาพิพากษาทีว่า่ “...ประกอบกบัได้ความ

ตามคำาเบิกความของนางสาว ส. น้าของผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายมีรูปร่างโตกว่าเด็กทั่วไป ทั้งใน

ชั้นพิจารณาศาลชั้นต้นได้บันทึกว่า ผู้เสียหายมีส่วนสูงและตัวใหญ่กว่านักจิตวิทยาซ่ึงมีส่วนสูง

ประมาณ 155 เซนติเมตร ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาภาพถ่ายของผู้เสียหายแล้ว เห็นว่า                        

ผู้เสียหายมีรูปร่างและลักษณะสูงใหญ่เกินกว่าเด็กหญิงที่มีอายุ 15 ปี โดยทั่วไป เช่นนี้จึงมี            

เหตุผลที่จำาเลยจะเข้าใจโดยสุจริตว่าผู้เสียหายมีอายุ 17 ถึง 18 ปี การที่จำาเลยสำาคัญผิด                  

เก่ียวกับอายุของผู้เสียหายน้ีเป็นการไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด การกระทำา 

ของจำาเลยจึงไม่มีความผิดฐานกระทำาชำาเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 277 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 59 วรรคสาม วรรคสองและวรรคหนึ่ง” ซึ่ง

แสดงให้เห็นปัญหาว่าการกำาหนดเกณฑ์ระดับอายุเด็กทำาให้เกิดอุปสรรคในการคุ้มครองเด็ก            

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา38 

 38 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6405/2539 ซึ่งวินิจฉัยว่า “...จำาเลยสำาคัญผิดโดยเข้าใจว่าผู้เสียหายอายุ              
17 ปี ย่อมมีผลให้จำาเลยไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าผู้เสียหายอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของ                 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง เมื่อจำาเลยไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือว่าจำาเลยไม่มี

การใช้ การตีความและการบัญญัติกฎหมาย : การคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

โดยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 

285/139 และ มาตรา 321/140 เพื่อให้การคุ้มครองเด็กทางเพศมากขึ้น41 โดยหลักการคือ               

ผู้กระทำาทางเพศต่อเด็กจะอ้าง “ความไม่รู้ข้อเท็จจริง” เกี่ยวกับอายุของเด็กเพ่ือให้พ้นความ           

รับผิดทางอาญาไม่ได้อีกต่อไป หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้กระทำาจะอ้างว่าไม่มีเจตนากระทำาต่อเด็ก   

ดงักลา่วไมไ่ดอี้กตอ่ไป42 แตป่ระเดน็ปัญหายงัอยูท่ีว่า่ระวางโทษในความผดิทีเ่ปน็ความรบัผดิโดย

เจตนากระทำาความผดิฐานนี ้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสาม (http://deka.supremecourt.or.th/
search) 
  และโปรดดู คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 11683/2556 ซึ่งวินิจฉับว่า “...จำาเลยเบิกความว่า จำาเลย           
เข้าใจว่าผู้เสียหายที่ 1 อายุประมาณ 18 ปี ถึง 19 ปี เพราะรูปร่างสูงใหญ่ ซึ่งในข้อนี้ผู้เสียหายที่ 2 เบิกความ                     
ตอบทนายจำาเลยถามค้านว่า ผู้เสียหายที่ 1 มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าอายุ หากดูภายนอกเพียงผิวเผินอาจเข้าใจได้ว่ามี             
อายุเกิน 18 ปีแล้ว เจ้าของร้านอาหารริมชีรับผู้เสียหายที่ 1 เข้าทำางานเนื่องจากเข้าใจว่าผู้เสียหายที่ 1 มีอายุเกิน
18 ปี ส่วนผู้เสียหายที่ 3 ก็เบิกความทำานองเดียวกันว่า หากเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ผู้เสียหายที่ 1 จะรูปร่างสูง 
ใหญ่กว่าเพื่อน บุคคลทั่วไปมองผู้เสียหายที่ 1 แล้วอาจเข้าใจได้ว่ามีอายุ 17 ถึง 18 ปี จึงเจือสมกับคำาเบิกความของ
จำาเลยดังกล่าว นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 เคยทำางานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารริมชีมา
ก่อนโดยทำางานต้ังแต่เวลา 9 ถึง 19 นาฬิกา อีกทั้งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 บอกผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 ว่า             
นอกจากจำาเลยแล้วยังมีชายอ่ืนกระทำาชำาเราผู้เสียหายที่ 1 อีก 11 คน จึงมีเหตุผลเชื่อได้ว่ารูปร่างและลักษณะ           
ของผู้เสียหายที่ 1 ทำาให้ผู้พบเห็นเข้าใจว่าผู้เสียหายที่ 1 มีอายุเกินกว่า 18 ปี จำาเลยอาจสำาคัญผิดว่าผู้เสียหายที่ 1 
อายุเกิน 18 ปี ดังที่อ้างก็เป็นได้ หากเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นการสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด
ทั้งสองฐานตามฟ้องและทำาให้เป็นการกระทำาที่ขาดเจตนาตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสาม              
พยานหลกัฐานทีโ่จทกน์ำาสบืมายงัมคีวามสงสยัตามสมควรวา่จำาเลยกระทำาความผดิตามฟอ้งหรอืไม ่ตอ้งยกประโยชน์
แห่งความสงสัยให้แก่จำาเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง” (http://deka.supremecourt.or.th/search) 
 39 มาตรา 285/1 การกระทำาความผิดตามมาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 282 วรรคสาม มาตรา 283 
วรรคสาม และมาตรา 283 ทวิ วรรคสอง หากเป็นการกระทำาต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของ
เด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น
 40 มาตรา 321/1 การกระทำาความผดิตามมาตรา 312 ตร ีวรรคสอง และมาตรา 317 หากเปน็การกระทำา
ต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น
 41 ในการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวในชั้นคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา สำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการพิจารณาเรื่องความรับผิดทางอาญาโดยเด็ดขาด หรือโดยไม่มีเจตนา หรือ Strict 
Liability จากกฎหมายต่างประเทศด้วยเช่น ในกฎหมายอังกฤษ ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตัดสินว่าเรื่องดังกล่าวไม่
ขัดต่อสิทธิมนุษยชน โปรดดู “Strict liability for offence of under-age sex does not offend presumption 
of innocence” http://bit.ly/2z8gYVA
 42 มีข้อสังเกตว่าโดยปกติความรับผิดทางอาญาโดยเด็ดขาด หรือโดยไม่มีเจตนา หรือ Strict Liability   
แต่เดิมประมวลกฎหมายอาญาไทยจะมีกรณีเดียวคือ ความผิดลหุโทษตาม มาตรา 104 ซึ่งบัญญัติว่า “การกระทำา 
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แม้กระทำาโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้น
จะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอื่น” 
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เด็ดขาดเช่นนี้ยังเป็นระวางโทษท่ีสูงมากเกินไปหรือไม่43 นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องระดับ

เกณฑ์อายุที่จะให้ความยินยอมได้อีกด้วย44

3. ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

แต่เดิมในประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับ “วัตถุ

ลามก” ไว้ในมาตรา 28745 ซึ่งคุณธรรมทางกฎหมายที่สำาคัญคือ ความดีงามของสังคม หรือ  

ความรู้สึกในทางอับอายและในทางศีลธรรมของสังคม46 ซ่ึงในหลายประเทศได้มีการยกเลิกไป

โดยให้เหตุผลเรื่อง “เสรีภาพส่วนบุคคล” เช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ และ เยอรมนี47 

แต่อย่างไรก็ตาม สำาหรับสื่อลามกอนาจารเด็กนั้นทุกประเทศบัญญัติให้เป็นความผิด

เพื่อให้สอดคล้องตาม “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” หรือ Convention on the Rights of the 

Child ในส่วนที่ 1 (ข้อ 1-41) ที่กล่าวถึงหลักการและเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่เด็กพึงได้รับ

ซึ่งประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพของเด็กโดยทั่วไป การคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และ

 43 เช่น ความผิดฐานชำาเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีตามมาตรา 277 ระวางโทษจำาคุกสูงสุดถึง 20 ปี                     
เป็นต้น 
  “ผูใ้ดกระทำาชำาเราเดก็อายยุงัไมเ่กนิสบิหา้ปซีึง่มใิชภ่รยิาหรอืสามขีองตน โดยเดก็นัน้จะยนิยอมหรอืไม่
ก็ตาม ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท”
 44 “A Tale of Two Countries : A Comparative Perspective on Sexual Consent of Minors 
in England and France” http://bit.ly/2Amu0gH
 45 มาตรา 287 ผู้ใด
  (1) เพือ่ความประสงคแ์หง่การคา้ หรอืโดยการคา้ เพือ่การแจกจา่ยหรอืเพือ่การแสดงอวดแกป่ระชาชน 
ทำา ผลิต มีไว้ นำาเข้าหรือยังให้นำาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยัง              
ให้พาไปหรือทำาให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ               
ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก
  (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว 
จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น
  (3) เพ่ือจะชว่ยการทำาใหแ้พรห่ลาย หรอืการคา้วตัถหุรอืสิง่ของลามกดงักลา่วแลว้ โฆษณาหรอืไขขา่ว
โดยประการใด ๆ  วา่มบีคุคลกระทำาการอนัเปน็ความผดิตามมาตรานี ้หรอืโฆษณาหรอืไขขา่ววา่วตัถ ุหรอืสิง่ของลามก
ดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด
  ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 46 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์คร้ังที่ 11, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559,                          
หน้า 582 
 47 เพิ่งอ้าง
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สวัสดิภาพของเด็ก การให้สวัสดิการสังคมแก่เด็ก การคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง การคุ้มครองเด็ก            

ที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระทำาความผิดทางอาญา การคุ้มครองเด็กผู้ด้อยโอกาส48 นอก 

จากนั้น ยังมี “พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณี 

และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก” ซึ่งเป็นพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 32, 34 และ 35 

ซึ่งว่าด้วยการแสวงประโยชน์จากเด็กทางเศรษฐกิจและทางเพศ โดยมีสาระสำาคัญในส่วนที่ 1 

(ข้อ 1-3) ที่กล่าวถึงการห้ามให้มีและกำาหนดให้เป็นความผิดทางอาญาสำาหรับการขายเด็ก              

การค้าประเวณี และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก49 ซึ่งแนวโน้มความต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก50 

หรือ Pedophilia มีมากขึ้น ประเทศไทยจึงได้เพิ่มเติมฐานความผิดเกี่ยวกับ “สื่อลามกอนาจาร

เด็ก” ขึ้นมาในมาตรา 287/1 และ 287/251 โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล                 

กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 24) พ.ศ. 255852 ซึ่งสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองก็คือ การ            

 48 “CRC-อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” http://bit.ly/2ADL9Xo

 49 Ibid.

 50 https://www.gotoknow.org/posts/218961 

 51 มาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำาหรับตนเอง

หรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำาทั้งปรับ

  ถ้าผู้กระทำาความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน

เจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

  มาตรา 287/2 ผู้ใด

  (1) เพือ่ความประสงคแ์หง่การคา้ หรอืโดยการคา้ เพือ่การแจกจา่ยหรอืเพือ่การแสดงอวดแกป่ระชาชน 

ทำา ผลิต มีไว้ นำาเข้าหรือยังให้นำาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้

พาไปหรือทำาให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก

  (2) ประกอบการคา้ หรอืมสีว่นหรอืเขา้เกีย่วขอ้งในการคา้เกีย่วกบัสือ่ลามกอนาจารเดก็ จา่ยแจกหรอื

แสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก

  (3) เพื่อจะช่วยการทำาให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดย

ประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทำาการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสื่อลามกอนาจารเด็ก                 

ดังกล่าวแล้วจะหาไดจ้ากบุคคลใด หรือโดยวิธีใดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตัง้แตห่กหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท

 52 เหตุผลในการประกาศใชค้อื โดยทีก่ารครอบครองสือ่ลามกอนาจารเดก็เปน็การละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐาน

ของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและส่งผลกระทบ                   

ตอ่สวสัดภิาพของเดก็ ประกอบกบัความผดิเกีย่วกบัการคา้หรอืทำาใหแ้พรห่ลายซึง่วตัถหุรอืสิง่ลามกไมไ่ดแ้ยกประเภท

ระหว่างส่ือลามกอนาจารผู้ใหญ่กับสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ทั้งที่ลักษณะความผิดมีความร้ายแรงแตกต่างกัน ดังนั้น     
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ป้องการกระตุ้นความต้องการทางเพศต่อเด็กซึ่งจะเป็นการกระทบต่อศีลธรรมทางเพศของเด็ก

4. ปัญหาการการใช้ การตีความ และการบังคับใช้กฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ตามมาตรา 287/1 และ 287/2 อาจมี

ปญัหาในประเดน็การใช้ การตคีวาม และการบงัคบัใชก้ฎหมายเนือ่งจากประมวลกฎหมายอาญา

ได้บัญญัติคำานิยามไว้ในมาตรา 1 (1) ดังนี้

“สือ่ลามกอนาจารเดก็” หมายความวา่ วตัถหุรอืสิง่ทีแ่สดงใหรู้ห้รอืเหน็ถงึการกระทำา

ทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไป

ในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี               

สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 

หรือรูปแบบอ่ืนใดในลักษณะทำานองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือส่ิงต่าง ๆ                

ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นท่ีสามารถแสดงผล            

ให้เข้าใจความหมายได้

จากบทนิยามดังกล่าวประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่สำาคัญที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น

1) เกณฑ์ระดับอายุคือ “ไม่เกินสิบแปดปี” เป็นเกณฑ์ที่แตกต่างจากบทบัญญัติ

คุม้ครองเดก็อืน่ ๆ ในประมวลกฎหมายอาญา โดยแทท้ีจ่ริงแล้วประมวลกฎหมายอาญาจะบญัญติั

คำาว่า “เด็ก”เฉพาะบุคคลที่ไม่เกินสิบห้าปีเท่านั้น หากอายุเกินสิบห้าปีจะใช้คำาว่า “ผู้ใด” เช่นที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 75 และมาตรา 76 เป็นต้น53

2) วตัถหุรอืสิง่ทีแ่สดงใหรู้ห้รอืเหน็ถึงการกระทำาทางเพศของเด็กหรือกบัเด็กซ่ึงมอีายุ

เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองและป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น สมควรกำาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับ     
การค้าหรือทำาให้แพร่หลายซ่ึงวัตถุหรือส่ิงลามกที่เป็นสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิดที่ผู้กระทำาต้องได้รับโทษ                
หนักขึ้น รวมทั้งกำาหนดให้การครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิด จึงจำาเป็นต้องตราพระราช
บัญญัตินี้ 

 53 มาตรา 75 ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ตำ่ากว่าสิบแปดปี กระทำาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้

ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้น

หรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษ 

ก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง 

  มาตรา 76 ผู้ใดอายุต้ังแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระทำาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด           

ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้
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ไม่เกินสิบแปดปี ในบางลักษณะอาจจะเป็นการยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ หรืออาจจะเกิด

ความไมชั่ดเจนในการบังคบัใชเ้ชน่ แถบบันทกึเสยีงทีส่ือ่ไปในทางลามกอนาจารของเดก็หรอืกบั

เด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี

3) ปัญหาที่สำาคัญที่สุดก็คือ ข้อความจากคำานิยามที่ว่า “เด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่

เกินสิบแปดปี” นั้นถือเป็น “องค์ประกอบความผิด”ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 

วรรค 3 ดังนั้น หากผู้กระทำาไม่รู้ถึงอายุของเด็กผู้ถูกกระทำาแล้วจะทำาให้มีผลทางกฎหมาย                  

คือ เป็นการกระทำาที่ขาดองค์ประกอบภายใน หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ ถือว่าผู้กระทำาไม่มีเจตนา 

ซึ่งจะมีผลทำาให้ผู้กระทำาไม่มีความรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกับปัญหาที่เคยแก้ปัญหามาแล้ว                

ดังกล่าว54

ปัญหานี้ผู้เขียนเองก็ไม่เห็นด้วยที่จะบัญญัติความผิดในกลุ่มนี้ให้เป็นความรับผิดโดย

เด็ดขาดเช่นที่บัญญัติในมาตรา 287/1 และ มาตรา 321/1 แต่อย่างใด ผู้เขียนเห็นว่ากรณีดัง

กล่าวหากบัญญัติให้เกณฑ์ระดับอายุในเรื่องดังกล่าวนี้เป็น “เงื่อนไขในการลงโทษทางภาวะ

วสิยั”55 ทำานองเดยีวกบัหลกัการในเรือ่งความผิดฐานรับของโจรตามมาตรา 35756 ทีผู้่กระทำาไม่

จำาเป็นต้องรู้ว่าทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำาความผิดนั้นเกิดจากความผิดฐานใด หรือ              

ความผิดตามมาตรา 13057 ที่ผู้กระทำาไม่จำาเป็นต้องรู้ว่าเป็นประเทศ “ซ่ึงมีสัมพันธไมตรี”              

เป็นต้น

 54 ประเด็นนี้ผู้เขียนเคยเสนอในการอภิปรายเรื่อง “ประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่เพื่อคุ้มครองเด็ก 

:ความผิดฐานครอบครองสือ่ลามกเดก็ และการหา้มอา้งความไมรู่อ้ายใุนการกระทำาความผดิเกีย่วกบัเพศ” ซึง่ภาควชิา

กฎหมายอาญาฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 55 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว, หน้า 471 และ 891

 56 มาตรา 357 ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำานำาหรือรับไว้โดยประการใด

ซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำาความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์               

ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานรับของโจร ต้อง                     

ระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 57 มาตรา 130 ผู้ใดทำาร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท

หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ซึ่งมีสัมพันธไมตรี ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี
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สรุป

โดยที่ความผิดฐานดังกล่าวเพิ่งประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 ปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจ

เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นนี้เราควรรอให้มีปัญหาเกิดข้ึนก่อนคือ การท่ีศาลยกฟ้องเพราะผู้กระทำา

ไม่มีเจตนาทำานองเดียวกับความผิดฐานชำาเราเด็ก หรือเราจะแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย           

ก่อนที่จะเกิดปัญหาในการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวตามที่ได้เสนอดังกล่าวข้างต้น ที่สำาคัญคือ 

ปัญหาการใช้ การตีความและการบัญญัติกฎหมาดังกล่าวจะสามารถคุ้มครองเด็กได้ตาม

วัตถุประสงค์ของประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่

การใช้ การตีความและการบัญญัติกฎหมาย : การคุ้มครองเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
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กลุ่มที่ 3

สิ่งแวดล้อม



| 355 |

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้า
ของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน*

ณัฐสุดา รัตตมณี †

บทนำา

แม้เนื้อที่พื้นผิวของโลกส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 71 จะถูกปกคลุมด้วยนำ้า แต่ร้อยละ                

96.5 ของนำ้าเหล่านั้นเป็นนำ้าทะเล1 และแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะสามารถหาวิธีการทำา                           

นำ้าทะเลให้เป็นนำ้าจืดเพื่อมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้2 แต่ก็ยังคงต้องถือว่ามีความยากลำาบาก

ในการนำานำ้าประเภทนี้มาใช้ชีวิตประจำาวัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่านำ้าเป็นหนึ่งในทรัพยากร                      

ที่มีอยู่อย่างจำากัด จึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องได้รับการจัดสรรและควบคุมสิทธิในการใช้นำ้าใน

วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนแต่ละรายมีทรัพยากรนำ้าที่มีคุณภาพไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ 

สำาหรบัวธิกีารจดัสรรทรพัยากรนำา้นัน้เปน็ปญัหาทีอ่ยูคู่สั่งคมมนษุยม์าเปน็เวลายาวนาน ในแต่ละ

พื้นที่ก็จะสร้างสรรค์หรือมีวิธีการในการจัดสรรแบ่งปันนำ้าที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่

กับวัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศ หรือลักษณะภูมิอากาศที่ต่างกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่

ทำาใหว้ธิกีารในการจดัสรรแบง่ปนันำา้ และกฎหมายท่ีเข้ามาควบคมุสิทธใินการใชน้ำา้ในแต่ละท้อง

ที่แตกต่างกัน เห็นได้จากตัวอย่างกฎหมายที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยขนาดเนื้อที่

 * บทความนี้มีเน้ือหาบางส่วนเคยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวิทยานิพนธ์ ณัฐสุดา รัตตมณี, “การควบคุม
สทิธกิารใชน้ำา้ของเจา้ของทีด่นิรมิทางนำา้นอกเขตชลประทาน,” (วทิยานพินธม์หาบณัฑติ คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ 2558) 
 † อาจารย์ประจำาสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
 1 The USGS Water Science School, “How much water is there on, in, and above the Earth?” 
2 December 2016) <https://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html> accessed 13 December 2017.
 2 โปรดอ่านเพิ่มเติม Puretec Industrial Water, “What is Reverse Osmosis?”, (2017) < https://
puretecwater.com/reverse-osmosis/what-is-reverse-osmosis> accessed 13 December 2017.
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ของประเทศครอบคลุมพื้นที่เกือบสิบล้านตารางกิโลเมตร ทำาให้ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรนำ้า รวมถึงวัฒนธรรม วิถีการดำารงชีวิตของคนในชาติแม้จะ

อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันแต่เมื่ออยู่ห่างกันคนละพื้นที่สิ่งเหล่านี้ก็จะแตกต่างกัน ส่งผลให้            

การจัดสรรทรัพยากรนำ้าผ่านกฎหมายเรื่องกำาหนดสิทธิในนำ้าและสิทธิในการใช้นำ้าที่แตกต่างกัน

ไปในแต่ละมลรัฐ 

โลกของเรา มีการพัฒนาระบบกฎหมายและกฎหมายเพื่อใช้ในการจัดสรรนำ้าและ

ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของภาคเอกชนและภาคมหาชนมาอย่างยาวนาน เริ่มต้ังแต่ในสมัยโรมัน  

ที่มีการกำาหนดสิทธิในนำ้า ส่งผลให้เอกชนสามารถซื้อขายสิทธิในนำ้าดังกล่าวได้ในรูปแบบของ

ภาระจำายอม (as hoc servitudes)3 หลังจากนั้นมนุษย์ก็ได้พัฒนากฎหมายในเรื่องนี้มาอย่าง

ต่อเน่ืองทั่วทุกมุมโลก เกิดเป็นระบบกฎหมายกำาหนดเกี่ยวกับสิทธิในนำ้าและการจำากัดสิทธิใน   

นำ้าหลากหลายระบบ เช่น หลักกฎหมายนำ้าตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี หลักกฎหมาย             

นำ้าในระบบอิสลาม หลักกฎหมายนำ้าในประเทศซีวิลลอว์ หรือหลักกฎหมายนำ้าในประเทศ                  

คอมมอนลอว์ เป็นต้น4 โดยระบบกฎหมายเหล่านี้ได้สะท้อนออกเป็นแนวคิดพื้นฐานในการ

ควบคุมสิทธิในการใช้นำ้าที่สำาคัญของโลกมากมาย ซึ่งหลักกฎหมายและแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้

ต่อมาได้เป็นส่วนสำาคัญในการร่างกฎหมายนำ้าและข้อกำาหนดในการควบคุมสิทธิในการใช้นำ้า            

ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในเวลาต่อมา 

หนึ่งในประเทศท่ีมีพัฒนาการด้านกฎหมายนำ้าและควบคุมสิทธิการใช้นำ้ามาอย่าง

ยาวนานและมีประสิทธิภาพ คือประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีพื้นที่

ขนาดใหญแ่ตเ่รือ่งดงักลา่วไมเ่ปน็อปุสรรคในการพัฒนากฎหมายกำาหนดและควบคมุสิทธใินการ

ใชน้ำา้ของคนในประเทศ โดยกฎหมายท่ีกำาหนดสทิธใินการใชน้ำา้ของคนในประเทศสหรัฐอเมรกิา

นั้น แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ กฎหมายมลรัฐ (State law) และกฎหมายแห่งสหพันธรัฐ 

 3 Dante A. Caponera, Principles of Water Law and Administration : National and 
International (2nd edn, Taylor & Francis Group 1921-2003), p. 29.
 4 Ibid., p. 59.
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(Federal law) โดยกฎหมายระดับสหพันธรัฐของรัฐบาลกลางจะเป็นการกำาหนดหลักการ             

กว้าง ๆ  ในเรื่องสิทธิในนำ้าและการควบคุมการใช้นำ้าในภาพรวมของประเทศ แต่จะปล่อยให้เป็น

อำานาจหน้าที่ของแต่ละมลรัฐที่จะต้องกำาหนดรายละเอียดของกฎหมายในเรื่องสิทธิใช้นำ้าและ

การจัดสรรนำ้าในมลรัฐของตนต่อไป กฎหมายที่ใช้ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าจึงมีความสอดคล้องกับ

ท้องที่นั้น ๆ 

ด้วยความน่าสนใจของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาในการกำาหนดและจำากัดสิทธิ

ในการใช้นำ้าของเอกชน ทั้งในเรื่องของแนวคิดเบื้องหลังและวิวัฒนาการในการพัฒนากฎหมาย 

โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าจากทางนำ้าสาธารณะที่เป็นทางนำ้าผิวดิน ประกอบ

กับปัจจุบันประเทศไทยของเราได้มีความพยายามที่จะบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจัดการและ

กำาหนดสทิธขิองเอกชนในการใชท้รพัยากรนำา้จากทางนำา้สาธารณะในวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั

เชน่กนั5 บทความน้ีจงึมุง่ท่ีจะศกึษากฎหมายทีเ่ขา้มาควบคมุสทิธขิองเอกชนในการใชน้ำา้จากทาง

นำ้าสาธารณะท่ีอยู่ผิวดินในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเน้นในเร่ืองของกฎหมายควบคุมด้าน                  

ปริมาณนำ้า (จะไม่กล่าวถึงการควบคุมในเชิงคุณภาพ) โดยจะนำาเสนอท้ังแนวคิดของระบบ

กฎหมายระดับสหพันธรัฐ (Federal law) และกฎหมายระดับมลรัฐ (State Law) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพื่อชี้ให้เห็นถึงลักษณะของกฎหมายมลรัฐท่ีมีความเฉพาะแตกต่างกันไปของ              

แตล่ะมลรฐั พรอ้มกนันีจ้ะนำาเสนอกฎหมายทีใ่ชอ้ยูใ่นประเทศไทยในปจัจบุนั และนำาเสนอเนือ้หา

บางส่วนแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... ของประเทศไทย ที่มีการกำาหนดถึงสิทธิ

ของเอกชนในการใช้นำ้าจากทางนำ้าสาธารณะโดยเฉพาะนำ้าผิวดินและวิธีการในการควบคุมสิทธิ

การใช้นำ้าของเอกชนในวัตถุประสงค์ประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน 

บทความนี้ตั้งใจที่จะชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการและกฎหมายที่ควบคุมสิทธิในการใช้นำ้า

ของเอกชนที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นถึงความจำาเป็นและ

ประโยชนใ์นการทีภ่าครฐัควรบญัญตักิฎหมายเพ่ือกำาหนดและควบคมุสิทธขิองเอกชนในการใช้

นำา้จากทางนำา้สาธารณะผวิดนิใหช้ดัเจน ยิง่ในกรณขีองประเทศไทยท่ีในปจัจุบนัการควบคมุสิทธิ

ในการใช้นำ้าจากทางนำ้าสาธารณะผิวดินบางประเภท เช่น การใช้นำ้าจากทางนำ้าที่อยู่นอกเขต

ชลประทานหรอืการใช้นำา้จากทางนำา้หรอืแหลง่นำา้ใตด้นิทีม่คีวามลกึจากผวิดนิไมเ่กนิสบิหา้เมตร 

ยงัไมมี่กฎหมายเขา้มากำากบัควบคมุสทิธกิารใชน้ำา้ดงักลา่วอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการใช้

 5 ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... อยู่ในชั้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ โปรดดู http://www.senate.go.th/w3c/senate/lawdraft.php

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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นำ้าจากแหล่งนำ้าสาธารณะดังกล่าวหากใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ เช่น อุตสาหกรรม                        

ก็ยังไม่มีกฎหมายกำาหนดควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนให้แตกต่างออกจากการใช้นำ้าเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในครัวเรือน

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกำาหนดและควบคุมสิทธิการใช้นำ้า             
ของโลก 

 1.1 แนวคิดดั้งเดิม
แนวคิดเกี่ยวกับการกำาหนดและควบคุมสิทธิการใช้นำ้าในระบบกฎหมายที่ใช้กันอยู่

ปัจจุบันมีให้เห็นอยู่หลากหลาย ท้ังในระบบกฎหมายอิสลาม กฎหมายฮินดู กฎหมายโซเวียต 

กฎหมายคอมมอน์ลอว์และกฎหมายซีวิลลอว์ ซึ่งระบบกฎหมายเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึง

แนวคิดที่เก่ียวกับการกำาหนดและควบคุมสิทธิในการใช้นำ้าอยู่เบื้องหลัง โดยอาจสรุปแนวคิด             

พื้นฐานเก่ียวกับการกำาหนดและควบคุมสิทธิการใช้นำ้าที่ใช้อยู่ในโลกแบ่งออกได้ ห้าประเภท  

ได้แก่ แนวคิดเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า แนวคิดผู้มีสิทธิยึดถือก่อน แนวคิดการอนุญาตโดยฝ่าย

ปกครอง แนวคิดกำาหนดให้นำา้เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน และแนวคิดตามกฎหมายจารีตประเพณี6

 (1) แนวคิดเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า (riparian right doctrine) 

 แนวคิดนีเ้ป็นการใหส้ทิธกิารใชน้ำา้โดยอยูบ่นพืน้ฐานทีว่า่เจา้ของทีดิ่นทีม่ทีีดิ่นติด

ทางนำ้าย่อมมีสิทธิบางประการเหนือกว่าเจ้าของที่ดินรายอื่นที่ไม่ได้อยู่ติดทางนำ้าในการใช้นำ้าที่

อยู่ติดที่ดินของตน7 เป็นแนวคิดดั้งเดิมในการกำาหนดสิทธิในการใช้นำ้าของเอกชน แนวคิดนี้               

ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่สมัยโรมัน สิทธิเจ้าของท่ีดินริมทางนำ้าน้ีเป็นสิทธิในการใช้ประโยชน์            

จากนำ้าในทางนำ้าธรรมชาติเท่านั้น ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในนำ้า อาจเรียกได้ว่าเป็นสิทธิเก็บ

กนิ (usufructuary) หรอืสทิธใินการใช้เท่าน้ัน8 สทิธกิารใชน้ำา้ของเจา้ของทีด่นิรมิทางนำา้ประเภท

 6 รายละเอียดโปรดดู ณัฐสุดา รัตตมณี, “การควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเจ้าของที่ดินริมทางนำ้านอกเขต
ชลประทาน” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558) หน้า 30-39.
 7 Charles J. Mayers and A. Dan Tarlock, Water resource management : a coursebook 
in law and public policy (second edn, New York : The foundation press, Inc. 1980) p. 52.
 8 Steven Ferry, Environmental Law : example and explanations (second edn, New 
York : Aspen Law & Business 2001) pp. 256-257.
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น้ีจะไม่เสียไปเนื่องด้วยเหตุที่เอกชนไม่ใช้สิทธิดังกล่าว แต่อาจเสียไปได้ด้วยเหตุอื่น ๆ เพราะ           

การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไป9 

  แนวคิดเจ้าของที่ดินริมทางนำ้านี้เป็นที่แพร่หลายในประเทศที่มีทรัพยากรนำ้าอยู่

ค่อนข้างมาก ไม่ต้องการการควบคุมที่เข้มงวด ซึ่งต่อมาแนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาอย่างมาก               

ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอน์ลอว์ ซึ่งสามารถแยกการพัฒนาแนวคิดเจ้าของที่ดิน             

ริมทางนำ้าในประเทศที่ใช้ระบบคอมมอน์ลอว์ได้เป็นสองแนว คือแนวคิดนำ้าไหลตามธรรมชาติ

ของประเทศอังกฤษ (the English rule of natural flow) และแนวคิดการใช้นำ้าอย่างสมเหตุ

สมผลของประเทศสหรัฐอเมริกา (the American rule of reasonable use) ทั้งสองแนวต่าง

มาจากพื้นฐานที่เจ้าของที่ดินริมทางนำ้าไม่อาจเป็นเจ้าของนำ้าในทางนำ้าได้ มีเพียงสิทธิในการใช้

นำ้าอย่างสิทธิเก็บกินเท่านั้น10 

 (2) แนวคิดผู้มีสิทธิยึดถือก่อน (prior appropriation doctrine) 

  เป็นหลกัทีใ่หค้วามสำาคญักบัสทิธขิองผู้มากอ่น ท้ังนี ้ใหสิ้ทธใินการใชน้ำา้กับผู้ท่ีมา

ก่อนโดยมองว่านำ้าเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของ (res nullius) จนกว่าจะมีผู้ใดเข้ายึดถือและใช้

ประโยชน์11 กล่าวคือใครยึดถือก่อนก็เป็นผู้ได้สิทธินั้นไป ดังนั้น เมื่อเอกชนรายใดเข้ามาใช้

ประโยชน์จากการใช้นำ้าจากทางนำ้าก่อน เคยมีสิทธิเพียงไรก็ยังคงมีสิทธิเพียงนั้นต่อไป แม้ต่อมา

จะมีผู้มาใช้นำ้าจากทางนำ้าสายเดียวกันนั้นและทำาให้ปริมาณนำ้าลดน้อยลงไป ในระบบนี้จะ

คุม้ครองผูท้ีใ่ชส้ทิธใินการชกันำา้ลำาดบักอ่นจะต้องไมเ่สียสิทธใินนำา้ไป ระบบผู้มสิีทธยิดึถอืกอ่นนี ้

ให้ความสำาคัญกับผู้ที่มาก่อน หรือ “First in time, first in right”12

  อย่างไรก็ตาม การใช้นำ้าตามแนวคิดผู้มีสิทธิยึดถือก่อนนี้ จะต้องเป็นไปตาม           

หลกัการใช้นำา้อยา่งเกดิประโยชน ์(beneficial use) ทัง้นีไ้มว่า่จะเปน็การใชน้ำา้เพือ่วตัถปุระสงค์

ในครัวเรือน การใช้นำ้าในชุมชน การเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรมก็จะต้องเป็นไปตาม            

หลักการใช้อย่างเกิดประโยชน์ทั้งสิ้น โดยหลักการนี้รวมไปถึงจะต้องเป็นการใช้นำ้าอย่างสมเหตุ

 9 Stuart L. Somach, Natural Resources Law Handbook (Maryland : Government Institutes 
1991) 
 10 Tarlock, Water resource management : a coursebook in law and public policy, pp. 
52-53.
 11 Ludwik A. Teclaff, “Private Water Rights in France and in the Eastern United States” 
(1962) 11 The American Journal of Comparative Law 560, p. 560. 
 12 Ferry, Environmental Law : example and explanations, p. 265.
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สมผลด้วย13

  (3) แนวคดิการอนญุาตโดยฝา่ยปกครอง (administrative permit system) 

  เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้นจากการคำานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้นำ้าของมนุษย์ที่

เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณทรัพยากรนำ้าสะอาดเริ่มมีจำากัดมากขึ้น ในขณะที่ประชากรโลกมีอัตรา

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้เห็นถึงความจำาเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามาควบคุม

การใชน้ำา้ของเอกชน โดยเฉพาะการใชน้ำา้ทีก่ระทบต่อสาระสำาคญัของนำา้หรือการใชน้ำา้ในปริมาณ

มาก ๆ ควรท่ีจะต้องขออนุญาตจากรัฐ เพื่อให้รัฐสามารถเข้ามาควบคุมให้ทรัพยากรนำ้ามีใช้                 

ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แนวคิดการอนุญาตโดยฝ่ายปกครองนี้คือ การฝากอำานาจในการ  

จดัการทรพัยากรนำา้ทัง้หมดไวใ้นมอืของฝา่ยบริหารของรัฐ โดยมองวา่นำา้เปน็ทรัพยท์ีป่ระชาชน

มีไว้เพื่อใช้ร่วมกัน (res communis) ไม่อาจเป็นทรัพย์ของเอกชนรายหนึ่งรายใดได้14

  (4) แนวคิดกำาหนดให้นำ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน (declarations of           

private ownership of water) 

  เป็นแนวคิดที่กำาหนดให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในนำ้าและทางนำ้าได้ โดยรับรองให้         

สิทธิแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ใกล้แหล่งนำ้าหรือมีแหล่งนำ้าอยู่ในที่ดินตนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ

ใช้ประโยชน์จากแหล่งนำ้าดังกล่าว แนวคิดนี้เป็นการรับแนวคิดมาจากกฎหมายโรมัน15 ปัจจุบัน

ในกฎหมายสมยัใหมแ่มจ้ะมกีารรบัแนวคดิกำาหนดใหน้ำา้เปน็กรรมสิทธิข์องเอกชน แต่กม็ไิด้เปน็

สิทธิเด็ดขาดของเอกชนรายนั้นอีกต่อไป หากการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าดังกล่าวของเอกชนก่อให้

เกิดความเสียหายกับแหล่งนำ้าอื่นที่เป็นของส่วนรวมแล้ว รัฐสามารถใช้อำานาจเข้าแทรกแซง

จัดการการใช้นำ้าแหล่งนำ้าดังกล่าวของเอกชนได้ รวมถึงการเวนคืนที่ดินจากเอกชน16

  (5) แนวคิดตามกฎหมายจารีตประเพณ ี

 แนวคิดเรื่องสิทธิในนำ้าและการใช้นำ้าตามระบบกฎหมายจารีตประเพณีนี้เกิดขึ้น

ในสังคมระดบัผูใ้ชน้ำา้ (user’s level) มกีารสบืทอดกนัมาโดยปากตอ่ปากเปน็ระบบทีเ่กดิขึน้เอง

 13 Somach, Natural Resources Law Handbook, p. 208.
 14 Teclaff, “Private Water Rights in France and in the Eastern United States”, p. 560.
 15 Caponera, Principles of Water Law and Administration : National and International, 
p. 66.
 16 รุ่งรตันา เขยีวดารา, “กฎหมายเกีย่วกบัการใชแ้ละการอนรุกัษท์รพัยากรนำา้เพ่ือแกไ้ขปญัหาวกิฤตการณ์
ขาดแคลนนำ้าในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2544), น. 75.
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โดยธรรมชาติเกดิจากการตกลงระหวา่งผูใ้ชน้ำา้ด้วยกนัเอง โดยจะเปน็การกำาหนดเกีย่วกบัสถานะ

และสทิธใินนำา้ สทิธใินการบรหิารจดัการและผันนำา้ วธิกีารระงับขอ้พิพาทระหวา่งผู้ใชน้ำา้ในระดับ

ผูใ้ช้นำา้ดว้ยกนัเอง และมกีารตัง้ฝา่ยบรหิารจดัการนำา้ตามจารตีประเพณ ีระบบหรอืแนวคดินีม้กั

จะเกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนที่ผู้ใช้นำ้ารู้จักกันดี17

  1.2 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการกำาหนดและควบคุมสิทธิการใช้นำ้า
ในอดีตนั้นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิการใช้นำ้ารัฐต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถจัดการ

ควบคมุและจดัสรรนำา้ใหเ้อกชนมใีชอ้ยา่งเพยีงพอได ้หากแตเ่มือ่พจิารณาสถานการณโ์ลกปจัจบุนั 

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างมาก ทำาให้บ่อยครั้งนำ้าไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน สหประชาชาติเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำาวิจัยและเสนอแนะ

ให้มีการจัดทำากฎหมายนำ้าขึ้นเพื่อ กำาหนดสิทธิในนำ้าให้ชัดเจน กำาหนดให้มีการควบคุมสิทธิการ

ใช้นำ้าของเอกชนโดยการขึ้นทะเบียน หรือใช้ระบบอนุญาต18 และพึงจัดลำาดับความสำาคัญของ

การใช้นำ้า แต่ก็ยังคงรับรองในแนวคิดสิทธิการใช้นำ้าดั้งเดิม อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ

การกำาหนดและควบคุมสิทธิการใช้นำ้ามีดังนี้ 

  (1) การขึ้นทะเบียน

  ในทางทฤษฎรีะบบการขึน้ทะเบยีน (registration system) เปน็การประกาศให้

เหน็ถงึอำานาจของสทิธเิอกชนแตล่ะราย ในขณะทีร่ะบบอนญุาตเปน็การแสดงอำานาจทีร่ฐัมเีหนอื

ประชาชน สิทธิของเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนนั้นจะปรากฏอยู่ในทะเบียนของรัฐ จึงเป็น

ประโยชน์แกเ่อกชนในการใชส้ทิธทิีม่กีารรบัรองสทิธขิองผูท้ีม่อียูก่อ่นในเอกสารราชการ ในแถบ

รัฐภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่นิยมใช้แนวคิดผู้มีอำานาจยึดถือก่อนจึงนิยมนำา            

ระบบขึ้นทะเบียนไปใช้ เป็นการรับรองและยืนยันสิทธิที่มีอยู่ก่อนแล้วของเอกชนแต่ละรายให้มี

อยู่ต่อไป19

 17 Caponera, Principles of Water Law and Administration : National and International, 
pp. 66-67.
 18 United Nations, Guidelines for the Drafting of Water Codes : general principles 
and legislative examples (New York : United Nations 1973), pp. 37-40.
 19 Ibid, p. 39.

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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  (2) ระบบอนุญาต

  ในปจัจบุนัเกอืบทกุประเทศทัว่โลก มกีารบญัญติัควบคมุสิทธกิารใชน้ำา้โดยจะต้อง

ได้รับอนุญาตจากรัฐในการใช้ประโยชน์ในนำ้าสาธารณะ หรือระบบอนุญาต (licensing system 

or permit system) โดยทัว่ไประบบอนญุาตมกันำามาใชใ้นการควบคมุการใชน้ำา้ของเอกชนราย

ใหมท่ีเ่กดิขึน้หลงักฎหมายเกีย่วกบันำา้ไดจ้ดัทำาขึน้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรแลว้20 รฐัจะทำาหนา้ทีเ่ปน็

ผู้อนุญาตและควบคุมการใช้นำ้า ซึ่งมีข้อดีในแง่การวางแผนบริหารจัดการนำ้าในอนาคต                   

เพราะรัฐเป็นผู้มีอำานาจ ส่วนประเภทของนำ้าที่พึงต้องได้รับอนุญาตและถ้อยคำาที่สื่อถึงระบบ

อนุญาตในแต่ละประเทศนั้นอาจแตกต่างกัน บางประเทศอาจใช้ถ้อยคำาว่าเป็นการให้สิทธิ               

(authorization) ใบอนุญาต (licenses) ให้เช่า (leases) สิทธิในนำ้า (water right) หรือสิทธิใน

การใช้นำ้า (water use right) ซึ่งต่างก็เป็นระบบอนุญาต (permit system) ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ระบบ

การอนุญาตครอบคลุมถึงการให้สัมปทาน (concession) ด้วย21

 (3) การจัดลำาดับความสำาคัญของการใช้นำ้า

  รัฐพึงจัดลำาดับความสำาคัญในการใช้นำา้ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

คำานึงว่าการใช้นำ้าเพื่อวัตถุประสงค์ใดควรให้มีการอนุญาตควบคุมหรือคุ้มครองให้ใช้โดยสะดวก 

การใช้นำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นควรได้รับความสำาคัญเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ไม่มีความจำาเป็น

ต้องบัญญัติลำาดับความสำาคัญในการใช้นำ้าในกฎหมายของรัฐ แต่ควรปล่อยให้เป็นอำานาจของ

ฝา่ยบรหิารท่ีจะกำาหนดและควบคมุภายหลงัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ลำาดับความสำาคญั

ของการใชน้ำา้เพยีงประเภทเดยีวทีพ่งึกำาหนดในกฎหมายคอื การใชน้ำา้เพ่ืออปุโภคบริโภคในครัว

เรือนควรได้รับการรับรองให้เป็นลำาดับแรก22

2. การควบคมุสทิธกิารใชน้ำา้ของเอกชนจากทางนำา้สาธารณะผวิดนิใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาเปน็สหพนัธรฐั (Federal Republic) หรอืรฐัรวม ประกอบดว้ย

รัฐ 50 รัฐ มีหนึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐและหนึ่งรัฐสภากลาง ในขณะที่แต่ละมลรัฐก็มีรัฐบาลและมี

 20 Ibid, p. 40.
 21 Caponera, Principles of Water Law and Administration : National and International, 
p.141.
 22 Ibid, pp. 147-148.
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สภาทีม่อีำานาจในการบญัญตักิฎหมายเพือ่ใชบั้งคบัในพ้ืนทีม่ลรัฐของตนเอง อำานาจในการบริหาร

จดัการทรพัยากรตา่ง ๆ  รวมถึงทรพัยากรนำา้นัน้จะเปน็ความรว่มมอืกนัระหวา่งรฐับาลกลางและ

รฐับาลมลรฐัในการจดัการ โดยกฎหมายนำา้แหง่สหพันธรัฐจะใชบ้งัคบักบัพ้ืนทีแ่ละคนทัง้ประเทศ

เป็นแบบเดียวกัน โดยแต่ละภูมิภาคอาจมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของข้อบังคับโดยหน่วยงาน           

ผู้ใช้บังคับกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิภาคนั้น ๆ  ในบางส่วน23 ในขณะที่กฎหมายนำ้าระดับ

มลรฐัจะแตกตา่งกนัออกไปแลว้แตล่ะมลรฐัทัง้นีบ้ญัญตัขิึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพภมูปิระเทศ 

ภูมิอากาศ ปริมาณนำ้าฝนในแหล่งนำ้าในมลรัฐนั้น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ 

  2.1 หลักกฎหมายนำ้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal water law principles) 
เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายที่ให้อำานาจรัฐบาลกลาง (federal government) มีอำานาจ

ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรนำ้าจะพบว่า อำานาจเหล่านั้นได้รับการบัญญัติไว้ใน

รฐัธรรมนญูแหง่สหรฐัอเมรกิาในสว่นทีว่า่ดว้ยการพาณชิย ์(Commerce clause) เร่ืองทรัพยสิ์น 

(Property clause) เรื่องสวัสดิการโดยทั่วไป (General Welfare clause) และในเรื่องสนธิ

สัญญาและสัญญาระหว่างมลรัฐ (Treaty and Compact clauses)24 

อำานาจรฐับาลกลางในการจดัการเรือ่งเกีย่วกบัทรพัยากรนำา้ ทีก่ลา่วไวใ้นด้านพาณชิย์

น้ันกำาหนดไว้ว่า “ให้รัฐสภามีอำานาจที่จะวางระเบียบควบคุมการพาณิชย์กับต่างประเทศและ

ระหว่างรัฐทั้งหลายและกับอินเดียนเผ่าต่าง ๆ”25 ข้อความนี้ถูกตีความว่าเป็นการให้อำานาจ

รัฐบาลกลางสหรัฐมีสิทธิในการรักษาสิทธิ (pre-emptive right) ในการควบคุมนำ้าในการเดิน

เรือ (navigable waters) ทางนำ้าสาขาที่ไม่ใช่เพื่อการเดินเรือแต่เป็นส่วนหนึ่งของนำ้าในการเดิน

เรอื (non-navigable tributaries of navigable waters) และนำา้ระหวา่งประเทศ (interstate 

waters) ที่ซึ่งมีการขายปลาในเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ หรือมีการใช้เพื่อการขายแบบ

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ26

ในบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนั้น รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ว่า “ให้รัฐสภามี             

อำานาจทีจ่ะจดัการบญัญตักิฎและข้อบงัคบัทีจ่ำาเป็นเกีย่วกบัดินแดนหรือทรัพย์สินอืน่ ๆ  อนัเป็น 

 23 Ibid, p. 122.
 24 Ibid, p. 123.
 25 U.S. Constitution, Article I, Section 8, clause 3. 
 26 Caponera, Principles of Water Law and Administration : National and International, 
p. 123.

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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ของสหพันธรัฐและส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้จะถูกตีความให้เป็นผลเสียหายแก่การ            

อ้างสิทธิใด ๆ ของสหพันธรัฐหรือของรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้”27 บทบัญญัตินี้ทำาให้รัฐบาล

กลางมีอำานาจที่จะจัดการบริหารพื้นที่ ทรัพยากรนำ้าและทรัพยากรอื่น ๆ โดยเป็นผู้ทรงสิทธิที่

จะกำาหนดทิศทางในการใช้ การขาย การปล่อยเช่า หรือการจัดการใด ๆ กับทรัพย์สินเหล่านี้ใน

ทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะได้28

ในบทบญัญตัเิกีย่วกบัสนธสิญัญาในรัฐธรรมนญูท่ีเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรนำา้น้ัน 

รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ “ประธานาธิบดีมีอำานาจโดยคำาแนะนำาและความยินยอมของวุฒิสภาที่

จะทำาสนธิสัญญา...”29 และในส่วนสัญญานั้น กำาหนดห้ามมลรัฐ (State) เข้าร่วมข้อตกลงหรือ

สัญญาใด ๆ กับมลรัฐอื่นหรือกับมหาอำานาจต่างชาติโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภา30 

ขอ้ความสองสว่นนีถื้อเป็นการใหอ้ำานาจรฐับาลกลางและรฐับาลแหง่มลรฐัในการทีจ่ะจดัการกบั

ปัญหาการใช้นำ้าระหว่างประเทศและการใช้นำ้าระหว่างรัฐมลรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรมและใช้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (equitably and effectively utilize) 

โดยรฐับาลกลางแหง่สหพนัธรฐันีไ้ด้เขา้ไปเกีย่วขอ้งทัง้ในทางตรงและทางออ้มในเรือ่ง

การใช้และการควบคุมการใช้นำ้าส่วนใหญ่ของประเทศ หนึ่งในวิธีการที่รัฐบาลกลางเข้าไปมีส่วน

ในการจัดการเรื่องปริมาณนำ้าของรัฐคือการดำาเนินการตาม “หลักการสงวน (Reservation 

Doctrine)” หลักการนี้ทำาให้รัฐบาลกลางมีอำานาจในการที่จะสงวนทรัพยากรนำ้าที่ถูกชักขึ้นมา

ใชจ้ากทีด่นิทีไ่ดเ้วนคนืจากประชาชนและจากทีดิ่นทีถ่กูกำาหนดโดยวตัถปุระสงคข์องสหพันธรัฐ

เป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สำาหรับนันทนาการและหลบ

ภัยสำาหรับสัตว์ป่า หรือพื้นที่สำาหรับตั้งโรงงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยสิทธิของสหพันธรัฐเหนือที่ดิน

เหล่าน้ีจะไม่เสียไปเพราะเหตุท่ีไม่ได้ใช้31 ดังนั้นสิทธิในการควบคุมจัดการนำ้าในท่ีดินดังกล่าว           

ข้างต้นก็จะอยู่ในอำานาจของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตามกรณีนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาไม่น้อยในทาง

ปฏิบัติเนื่องด้วยแม้โดยหลักแต่ละมลรัฐจะมีอำานาจเหนือทรัพยากรนำ้าที่อยู่ในรัฐของตน แต่รัฐ

 27 U.S. Constitution, Article IV, Section 3, clause 2. 
 28 Caponera, Principles of Water Law and Administration : National and International, 
p. 123
 29 U.S. Constitution, Article II, Section 2, clause 2.
 30 Ibid., Article I, Section 10, clause 3.
 31 Caponera, Principles of Water Law and Administration : National and International, 
p. 124
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เหล่านี้จะไม่มีสิทธิในที่ดิน (proprietary rights) ที่ได้ถูกประกาศหรือกำาหนดให้เป็นที่ดินของ

รัฐบาลกลาง รวมถึงมลรัฐเหล่านี้จะไม่มีสิทธิในนำ้าที่ไหลผ่านที่ดินเช่นว่านี้ด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้น

คือ เมื่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของมลรัฐบางมลรัฐเป็นที่ดินของรัฐบาลกลาง ก็จะทำาให้กฎหมายนำ้าที่ใช้

บังคับในมลรัฐนั้น ๆ บางครั้ง แทบไม่อาจเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริง32

จะเห็นได้ว่า แม้กฎหมายแห่งสหพันธรัฐจะกำาหนดเรื่องที่เข้าไปควบคุมจัดการเรื่อง

ทรัพยากรนำา้ไวไ้มม่ากและไมก่ำาหนดในเรือ่งรายละเอยีดกต็าม เพราะมองวา่ควรเปน็หนา้ทีข่อง

แต่ละมลรัฐต้องไปกำาหนดกฎหมายที่สอดคล้องกับมลรัฐตนเอง แต่จากที่กล่าวข้างต้นก็จะเห็น

ไดว้า่ กฎหมายแห่งสหพนัธรฐัไดเ้ข้าไปมสีว่นในการจดัการทรพัยากรนำา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา

อยู่ไม่น้อย

 2.2 หลักกฎหมายนำา้แหง่กฎหมายมลรฐั (State water law principles) 
ในสหรัฐอเมริกาสิทธิในการใช้นำ้าถูกบัญญัติไว้ไม่เหมือนกับกฎหมายเกี่ยวกับ             

การจัดการทรัพยากรประเภทอื่น ๆ ท่ีมักจะกำาหนดกฎเกณฑ์ไว้ในกฎหมายแห่งสหพันธรัฐ 

(Federal law) หากต้องการทราบถึงสิทธิในนำ้าของเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงจำาเป็น

ต้องไปพิจารณาจากเนื้อหากฎหมายแห่งมลรัฐนั้น ๆ (State law) เนื่องด้วยขนาดของประเทศ

ที่กว้างใหญ่ หลักกฎหมายในเรื่องนำ้าที่ใช้กับมลรัฐหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะใช้ได้อย่าง

ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับอีกมลรัฐหนึ่งก็ได้เป็นได้ และยังอาจขึ้นอยู่กับลักษณะ

ภูมิประเทศ ปรมิาณนำา้ฝน สภาพภมูอิากาศ ภมูหิลงัทางประวตัศิาสตรแ์ตล่ะมลรฐัทีแ่ตกตา่งกนั 

ทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยท่ีต้องนำามาพิจารณาว่ามลรัฐนั้นควรใช้ระบบหรือหลักกฎหมายใดกับ

มลรัฐตน ระบบกฎหมายระดับมลรัฐที่กำาหนดสิทธิในนำ้าและสิทธิในการใช้นำ้าของประเทศ

สหรัฐอเมริกา สามารถจำาแนกได้เป็นสามระบบ ได้แก่ มลรัฐท่ีใช้ระบบเจ้าของท่ีดินริมทางนำ้า 

มลรัฐที่ใช้ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อน และมลรัฐที่ใช้ระบบผสม33

 (1) ระบบเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า 

  ระบบเจ้าของท่ีดินริมทางนำา้ (riparian water system) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 32 Ibid.
 33 Elise L. Larson, “In Deep Water : A Common Law Solution to the Bulk Water Export 
Problem” (December 2011) 96 Minnesota Law Review 743, p. 744, see also Ferry, Environmental 
Law : example and explanations, p. XV. 
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นั้น เป็นการรับเอาแนวคิดมาจากกฎหมายนำ้าของประเทศอังกฤษในแนวคิดเจ้าของที่ดินริม            

ทางนำา้ (riparian right doctrine) ทีร่บัมาจากโรมนั แลว้คอ่ยพฒันาผสานกบัสงัคมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยแนวคิดเจ้าของท่ีดินริมทางนำ้าเดิมในประเทศอังกฤษเป็นไปตามหลักการนำ้า

ไหลตามธรรมชาติ (natural flow rule) ที่เป็นผลผลิตของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม34 ส่วนระบบ

เจ้าของที่ดินริมทางนำ้าในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ได้พัฒนาจากระบบของประเทศอังกฤษ           

ขึน้เรือ่ย ๆ  จนเกดิเป็นสทิธเิจา้ของทีด่นิรมิทางนำา้ทีม่สีทิธใิชป้ระโยชนใ์นนำา้และทางนำา้ได ้แตจ่ะ

ต้องเป็นไปตามหลักการใช้นำ้าอย่างสมเหตุสมผล (reasonable use) 

 ระบบเจา้ของทีด่นิรมิทางนำา้นีจ้ะใชก้ารไดด้ใีนบรเิวณเขตรอ้นชืน้ ซึง่สว่นใหญจ่ะ

เป็นรัฐแถบภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีทรัพยากรนำ้ามาก ดังนั้นมลรัฐในแถบ

ภาคตะวันออกของแม่นำ้ามิสซิสซิปปีในประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบทุกมลรัฐจะใช้ระบบเจ้าของ

ที่ดินริมทางนำ้า แต่ตั้งแต่รัฐมิสซิสซิปปี รัฐอาร์คันซอ รัฐไอโอว่า และรัฐมิสซูรีเป็นต้นไป ไปทาง

ด้านแถบภาคตะวันตกทั้งหมดจะไม่ได้ใช้ระบบเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า35 

 เดมิแนวคดิเจา้ของทีด่นิรมิทางนำา้เปน็สิทธทิีเ่จ้าของทีดิ่นริมทางนำา้มสิีทธเิด็ดขาด 

(absolute right) ในการใช้นำ้าโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีสิทธิใช้นำ้ารายอื่น สามารถ      

ชักนำา้มาใช้เพือ่ประโยชนต์นทีไ่มไ่ดเ้ป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคท์างการคา้หรอืเปน็การใชใ้นครวัเรอืน

ได้เสมอ ต่อมาในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 สิทธิเด็ดขาดในการใช้นำ้าเพื่อการพาณิชย์หรือไม่ใช่

การใช้ในครัวเรือนได้ถูกเปลี่ยนให้ถูกจำากัดโดยหลักการใช้อย่างสมเหตุสมผล (reasonable 

use)36

  สิทธิของเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า (riparian right) เป็นสิทธิให้ผู้ใช้นำ้าริมทางนำ้า         

สามารถใช้นำ้าได้อย่างไม่จำากัดโดยไม่ถูกรบกวนสิทธิจากการใช้สิทธิของเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า           

ผู้อื่น แต่ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ต้องไม่รบกวนสิทธิของผู้อื่นเช่นกัน (correlative duty) ถือเป็น

สิทธิที่เท่าเทียมกัน37 ทั้งนี้ โดยหลักเจ้าของท่ีดินริมทางนำ้ามีหน้าท่ีต้องใช้นำ้าโดยต้องไม่ก่อให้           

 34 Jan G. Laitos, Natural resources law : case and materials (Minnesota : West Publishing 
Co. 1985), p. 491.
 35 Joseph L. Sax and Robert H. Abrams, Legal Control of Water Resources (Minnesota : 
West Publishing Co. 1986), p. 154.
 36 Ibid, p. 260. อ่านเพิ่มเติมโปรดดู ณัฐสุดา รัตตมณี, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรื่องการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเจ้าของที่ดินริมทางนำ้านอกเขตชลประทาน, น. 46-54.
 37 Laitos, Natural resources law : case and materials, p. 494.
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เกิดมลพิษ หรือปล่อยนำ้าเสียลงสู่ทางนำ้า38 

  ในเวลาตอ่มา หลายมลรฐัทีเ่ดิมนยิมใชร้ะบบเจ้าของทีดิ่นริมทางนำา้ในการกำาหนด

สิทธิการใช้นำ้าเพียงอย่างเดียว ได้รับระบบอนุญาต (permit system) หรือระบบอนุญาตโดย

ฝ่ายปกรอง (administrative permit system) มาใช้ก่อเกิดขึ้นเป็นระบบอนุญาตในรัฐแถบ

ภาคตะวันออก (eastern permit systems)39 มลรัฐที่ใช้ระบบอนุญาตนี้เช่น มลรัฐฟอร์ลิดา 

แคนตกักี ้อาคนัซอ ไอโอวา่ นวิยอรก์ นวิเจอรซี์ เปน็ต้น โดยแต่ละมลรัฐจะมกีารบญัญติัลักษณะ

การอนุญาตท่ีแตกต่างกันไป แต่หลักการส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยการต้องยื่นเรื่องการขอ

อนุญาตใช้นำ้า ต้องระบุสถานที่ใช้ ปริมาณ อัตราการไหลของนำ้าที่ผัน และอัตราการไหลของนำ้า

ตามธรรมชาติในบริเวณนั้น40 และเมื่อมีการอนุญาตแล้วข้อมูลดังกล่าว ก็จะถูกเก็บไว้ที่รัฐ                

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการนำ้าต่อไป ในระบบอนุญาตนี้บางครั้งเป็นการ

เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนหลักการเดิมอย่างหลักการใช้นำ้าอย่างสมเหตุสมผล หรือบางครั้งอาจ

กำาหนดไม่อนุญาตให้เจ้าของที่ดินขายสิทธิในการใช้นำ้าแยกจากที่ดินริมทางนำ้าเดิม41 ในบางครั้ง

หน่วยงานรัฐอาจจัดลำาดับความสำาคัญโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้นำ้า เช่น การใช้             

นำ้าในครัวเรือนควรได้รับสิทธิก่อนการใช้นำ้าเพื่อการชลประทานหรืออุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่

มลรัฐที่ใช้ระบบอนุญาตนี้จะกำาหนดให้ผู้ใช้นำ้าต้องเสียค่าใช้นำ้าด้วยแต่ไม่ใช่จำานวนที่สูง แต่ที่           

ต้องเก็บก็เพื่อให้การใช้นำ้าเป็นไปอย่างเกิดประโยชน์จริง42 

 (2) ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อน

  ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อน (prior appropriation system) หรืออาจถูกเรียกใน

ชื่ออื่น ๆ เช่น “natural or historic right,” “vested right,” “ancient right,” and “first 

in time, is first in right.”43 ถือกำาเนิดขึ้นครั้งแรกในแถบตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี ค.ศ. 1855 จากคำาพิพากษาของศาลสูงแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Supreme 

 38 Ibid, p. 494.
 39 William Goldfarb, Water law (Second edn, Michigan : Lewis Publishers, Inc. 1988), 
p. 26.
 40 Ibid, p. 27.
 41 Laitos, Natural resources law : case and materials, p. 522.
 42 Goldfarb, Water law p. 27.
 43 Amnat Wongbandit, “Hydroelectric development on an International river : The 
lower Mekong Basin” (Doctoral Dissertation, Osgood Hall Law School, York University 1989), p. 67.
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Court) ในคดี Irwin V. Phillips44 ได้ยกหลักเร่ืองผู้มีสิทธิยึดถือก่อนไปใช้ในการตัดสิน             

พิจารณาเรื่องระหว่างเอกชนผู้ทำาเหมืองในการอ้างสิทธิการใช้นำ้าในที่ดินสาธารณะ น่าจะเรียก

ได้ว่าคดีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการรับรองสิทธิของผู้มีสิทธิยึดถือก่อนมาไว้ในกฎหมายนำ้ามากกว่า

เปน็การถอืกำาเนดิของระบบนี้45 ตอ่มาในปี 1876 รฐัโคโรลาโดเปน็รฐัแรกในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ทีไ่ดร้บัระบบผูม้สีทิธยิดึถอืกอ่นมาบญัญตัไิวใ้นรัฐธรรมนญูของรัฐในการกำาหนดเร่ืองสิทธใินนำา้46 

โดยใชเ้พยีงระบบผูม้สีทิธยิดึถอืกอ่นโดยไมน่ำาแนวคดิเจา้ของทีด่นิรมิทางนำา้มาพจิารณาเลย ทำาให้

อาจเรียกรัฐอื่น ๆ ที่ใช้ระบบตามแบบอย่างรัฐโคโรลาโดว่าเป็นรัฐที่ใช้แนวคิดโคโรลาโด (Colo-

rado doctrine)47

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อนนี้ ถูกใช้อย่างกว้างขวางและ

ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากในมลรัฐที่มีภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง หรือกึ่งแห้งแล้ง ซึ่งส่วน

ใหญ่จะอยู่ในแถบภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ มีปริมาณนำ้าน้อย และเนื่องด้วยในเวลา

ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกากำาหนดอย่างเข้มงวดให้นำ้าเป็นทรัพย์สินของรัฐ (public domain) 

สง่ผลใหใ้นเวลานัน้หลายรฐัจงึเลอืกใชร้ะบบผูม้สิีทธยิดึถือกอ่น49 เชน่ในรัฐไวโอมงิ (Wyoming)49 

ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกา หรือรัฐนอร์ทดาโคตา50 รัฐนิวเม็กซิโก51 และรัฐ

ยูท่า52

  ต่อมา เพื่อให้เกิดการแบ่งปันนำ้าและสิทธิการใช้นำ้าที่เป็นธรรมระหว่างเอกชน           

ในรัฐที่เคยใช้ระบบผู้มีสิทธิยึดถือเพียงอย่างเดียว จึงได้มีการรับระบบอนุญาต (permit              

systems) หรือระบบอนุญาตโดยฝ่ายปกครอง (administrative permit system) มาใช้ การ

เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และใช้เวลาในการวางรากฐานถึง              

 44 Irwin V. Phillips, 5 Cal. 140 (1855) .
 45 Reed D. Benson, “Alive but irrelevant : The prior appropriation doctrine in today’s 
western water law” (2012) 83 University of Colorado Law Review p. 676 (2012) . 
 46 Colorado Constitution. Art.XVI.
 47 Goldfarb, Water law, pp. 32-33.
 48 Ferry, Environmental Law : example and explanations, p. 265.
 49 Wyoming's Constitution Art. VIII
 50 North Dakota Constitution an. XI, § 3; North Dakota Central Code § 61-01-01.
 51 New Mexico Constitution an. XVI, § 2.
 52 Utah Code Ann § 73-1-1 (1), (3) .
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50 ปี53 จนกระทั้งเกิดเป็นระบบอย่างในปัจจุบัน เป็นการถ่ายโอนอำานาจในการบริหารจัดการ 

นำ้าจากองค์กรศาล มาสู่องค์กรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนำ้า เหตุผลมาจากปัญหาต่าง ๆ  

เช่น การขาดระบบบันทกึสทิธใินนำา้ทีเ่ป็นสว่นกลาง ขอ้มลูของผูใ้ชน้ำา้บางรายไมไ่ดถ้กูบนัทกึเขา้

สู่ระบบ ในบางครั้งแม้มีการบันทึกสิทธิของผู้ใช้นำ้ากับหน่วยงานราชการแล้ว แต่ข้อมูลกลับ              

ไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นแบบฟอร์มของศาล การทำางานของหน่วยงานรัฐที่ขาดความน่าเชื่อถือ

เนือ่งดว้ยผลจากข้อมลูการใชน้ำา้ของเอกชนท่ีไมช่ดัเจนทำาใหบ้างครัง้ต้องปดิประตูนำา้เพือ่กกัเกบ็

นำ้าไว้ทำาให้ประชาชนเดือดร้อน อีกทั้งยังมีปัญหาในส่วนของคำาวินิจฉัยหรือคำาพิพากษาของ          

ศาลทีเ่ปน็การพพิากษาคดใีนสว่นแพง่สามารถพพิากษาคดใีหม้ผีลยอ้นหลงักำาหนดสทิธใิหเ้อกชน

ใหม้สีทิธยิอ้นไปตัง้แตแ่รก ซึง่อาจขดัขวางการพัฒนาอืน่ ๆ  ทีไ่มอ่าจทราบคำาพิพากษาวา่จะตัดสิน

ไปในทิศทางใดแต่แรกได้54 เป็นต้น

  (3) ระบบผสม 

  ระบบผสม (dual system or hybrid system) เป็นระบบที่รับทั้งระบบเจ้าของ

ที่ดินริมทางนำ้าและระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อนมาไว้ด้วยกัน เป็นกรณีท่ีมลรัฐเดิมใช้ระบบเจ้าของ

ที่ดินริมทางนำ้าแต่ต่อมาได้รับแนวคิดผู้มีสิทธิยึดถือก่อนมาใช้ด้วย กรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้น                        

ครั้งแรกในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระบบผสมจึงอาจเรียกได้อีกอย่างว่า แนวคิดแคลิฟอร์เนีย                    

(California doctrine)55 มลรัฐส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้จะเป็นมลรัฐที่มีภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง 

แต่ก็ยังพอมีฝนตกบ้างไม่แห้งแล้งเท่าแถบรัฐในภาคตะวันตกท่ีใช้ระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อน           

เพยีงอยา่งเดยีว หากเกดิความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ชน้ำา้เจา้ของทีด่นิรมิทางนำา้กบัผูม้สีทิธยิดึถอืกอ่น 

ในทางปฏิบัติของมลรัฐจะเปลี่ยนจากสิทธิเจ้าของที่ดินริมทางนำ้ามาพิจารณาตามหลักระบบ                 

ผู้มีสิทธิยึดถือก่อน โดยพิจารณาว่าเอกชนผู้ใช้นำ้ารายใดเป็นผู้เข้าถึงสิทธิการใช้นำ้าจากทางนำ้า

สาธารณะดงักลา่วกอ่นกนั56 ระบบผสมนีเ้ปน็การเรียกร้องใหเ้อกชนต้องใชป้ระโยชนจ์ากนำา้ตาม

ความเป็นจริงจึงจะสามารถมีสิทธิได้ 

 ภายใต้ระบบผสมหรืออาจเรียกอีกอย่างว่าระบบการอนุญาตโดยฝ่ายปกครองนี้ 

เอกชนผู้ใช้นำ้าแต่ละรายมีหน้าที่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้นำ้าของตนในแบบฟอร์ม

 53 Tarlock, Water resource management : a coursebook in law and public policy, p. 167.
 54 Ibid., pp. 167-168.
 55 Goldfarb, Water law, p. 33.
 56 Ferry, Environmental Law : example and explanations, p. 269.

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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ของรฐัเพือ่ขออนญุาตใชน้ำา้ใน ลกัษณะเดยีวกนักบัการประกาศสทิธขิองตน (notice) ตามระบบ

ผูม้สีทิธยิดึถอืกอ่นและ ตอ้งบอกกลา่วการใช้นำา้ไปยังผู้ใชน้ำา้รายอ่ืน รวมถึงจะต้องมกีารใชน้ำา้จริง 

และที่สำาคัญจะต้องเป็นการใช้นำ้าให้เกิดประโยชน์ (beneficial use)57 

  ในมลรฐัทีใ่ชร้ะบบผสมหรอืระบบอนญุาตสว่นใหญจ่ะกำาหนดปรมิาณนำา้ขัน้ตำา่ที่

จำาเป็นจะต้องขออนุญาต โดยมักกำาหนดเป็นปริมาณนำ้าที่ใช้เป็นแกลลอนต่อวัน (gallons per 

day- gpd) ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ถือเป็นตัวอย่างมลรัฐที่ใช้ระบบผสม มีสภาพเป็นมลรัฐที่อยู่

ในแถบภาคตะวันออกซึ่งค่อนข้างมีทรัพยากรนำ้ามาก ในปี 1985 จึงได้มีการตรากฎหมาย             

เกี่ยวกับการชักนำ้ามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการนำ้า บทบัญญัติได้กำาหนดขึ้น

โดยเน้นการควบคุมเรื่องการชักนำ้ามาใช้เกินกว่า 100,000 gpd เป็นต้น การอนุญาตการใช้นำ้า

ในรัฐแมสซาชูเซตส์แบ่งออกเป็นสองประเภท อันได้แก่ประเภทที่หนึ่งเป็นการใช้นำ้าที่ใช้มาก่อน

มกีารประกาศใชก้ฎหมายในปรมิาณทีก่ฎหมายกำาหนดใหต้้องขออนญุาต เอกชนสามารถมาขอ

จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐได้ทันที แต่จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการใช้นำ้ามาตลอด         

ห้าปีก่อนที่มีการประกาศใช้กฎหมาย (ค.ศ. 1981-1985) การขอจดทะเบียนกฎหมายกำาหนด

ให้ต้องดำาเนินการให้เสร็จภายในสามปีและ การจดทะเบียนนี้จะมีผล 10 ปี หากไม่ดำาเนินการ

ในเวลาทีก่ำาหนดเอกชนนัน้จะตอ้งไปขอจดทะเบยีนการใชน้ำา้แบบประเภทท่ีสอง การจดทะเบยีน

ประเภทที่สองเป็นการขออนุญาตใช้นำ้าของเอกชนผู้ใช้นำ้ารายใหม่หลังกฎหมายประกาศใช้                

การอนุญาตจะต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐก่อน โดยทั่วไปใบอนุญาตจะมีผล  

20 ปี แต่ก็อาจกำาหนดให้น้อยกว่าเวลาดังกล่าวได้58

3. การควบคมุสทิธกิารใชน้ำา้ของเอกชนจากทางนำา้สาธารณะผวิดนิใน
ประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยได้อยู่ในช่วงแห่งการพัฒนากฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรนำ้า รวมถึงกฎหมายเพื่อควบคุมและกำาหนดสิทธิในนำ้าเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ประเภท

ต่าง ๆ  ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะผลักดันร่างพระราช

บัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. …. เพื่อมาใช้แก้ไขปัญหาหรืออุดช่องว่างหลายจุดที่มีมาแต่เดิม เช่น 

 57 Ibid.
 58 Ibid.
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กรณีการชักนำ้าไปใช้ของเจ้าของที่ดินริมทางนำ้านอกเขตชลประทานที่ปัจจุบันมีเพียง ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 135559 ที่เข้ามาจัดการควบคุมสิทธิในการใช้นำ้าของเอกชนใน

สว่นนี ้ซึง่ในปจัจบัุนอาจตอ้งยอมรบัวา่กฎหมายดงักลา่วลา้สมยัและไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ในปัจจุบัน 

  3.1 กฎหมายควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะ              

ผิวดินในประเทศไทยในปัจจุบัน
กฎหมายของประเทศไทยทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการควบคมุสิทธกิารใชน้ำา้ของเอกชน

ในปัจจุบันนั้น หากพิจารณาเฉพาะกฎหมายที่กำาหนดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการชักนำ้าหรือ           

ดึงนำ้ามาใช้ในเชิงปริมาณ (ไม่กล่าวถึงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของนำ้า) อาจจะ              

แยกพิจารณาได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มกฎหมายที่ควบคุมการใช้นำ้าใต้ดิน และกลุ่มกฎหมายที่

ควบคุมการใช้นำ้าผิวดิน 

สำาหรับกฎหมายไทยที่บัญญัติขึ้นและมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมการใช้นำ้าใต้ดิน  

ในปัจจุบันคือพระราชบัญญัตินำ้าบาดาล พ.ศ. 252060 บัญญัติเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ 

นำ้าบาดาลหรือนำ้าใต้ดินที่อยู่ในเขตนำ้าบาดาลในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ การเจาะนำ้าบาดาล การ

ใช้นำ้าบาดาล หรือการระบายนำ้าลงบ่อนำ้าบาดาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทรุดตัว

ของดิน การก่อให้เกิดมลพิษในนำ้าบาดาล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่จะตามมา ปัจจุบัน

นำ้าท่ีจะถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัตินำ้าบาดาล พ.ศ. 2520 นี้จะต้องเป็น             

นำ้าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซ่ึงอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรี                    

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แต่จะกำาหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้61 ปัจจุบันกรมทรัพยากรนำ้าบาดาลออกประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตนำ้าบาดาลและความลึกของนำ้า

บาดาล พ.ศ. 255462 กำาหนดให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็น              

 59 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1355 บัญญัติว่า 
   “เจ้าของที่ดินริมทางนำ้า หรือมีทางนำ้าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอานำ้าไว้เกินกว่าที่จำาเป็นแก่ประโยชน์ของ
ตนตามควร ให้เป็นเหตุเสื่อมเสียแก่ที่ดินแปลงอื่นซึ่งอยู่ตามทางนำ้านั้น”
 60 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 69 (28 กรกฎาคม 2520), น. 8พ.
 61 มาตรา 3 พระราชบัญญัตินำ้าบาดาล พ.ศ. 2520
 62 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษที่ 21 ง (23 มกราคม 2555), น. 13.

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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เขตนำ้าบาดาลและกำาหนดให้นำ้าใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตรเป็นนำ้าบาดาล ดังนั้น 

การใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินไม่เกิน 15 เมตร จึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

พระราชบัญญัตินำ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

ส่วนกฎหมายไทยท่ีควบคุมเกี่ยวกับการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะนำ้า             

ผิวดินนั้น ซึ่งก็คือการใช้นำ้าจากทางนำ้าสาธารณะ แม่นำ้าลำาคลอง ห้วย หนอง บึง รวมถึงแหล่ง         

นำ้าใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินไม่เกิน 15 เมตร อาจแบ่งกลุ่มกฎหมายที่เข้ามาควบคุมการใช้นำ้าของ

เอกชนจากแหล่งนำ้าเหล่านี้ได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกฎหมายที่ควบคุมสิทธิการใช้นำ้า                   

ของเอกชนในเขตชลประทาน กลุ่มกฎหมายที่ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนในพ้ืนที่เฉพาะ 

และกลุ่มกฎหมายที่ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าทั่วไปของเอกชนนอกเขตชลประทาน 

 (1) กฎหมายที่ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนในเขตชลประทาน

  กลุ่มกฎหมายท่ีควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนในเขตชลประทานหรือทาง                  

นำ้าชลประทาน ประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 248563 และ             

พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 กฎหมายทั้งสองฉบับนี้จะบัญญัติ                 

ในเรื่องการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรนำ้าในพ้ืนที่ชลประทาน 

การกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานของกรมชลประทาน และบทลงโทษ

แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดมาตรการบังคับทางกฎหมายที่สมบูรณ์ เนื่องด้วยงานที่

กรมชลประทานต้องรับผิดชอบตามความในพระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ไม่

จำากัดอยู่แค่การจัดหา กักเก็บ บำารุง รักษาและแบ่งนำ้าเพื่อการเกษตรกรรมในเขตพื้นที่

ชลประทานเท่านัน้ แตค่รอบคลมุถึงการใชน้ำา้ทกุประเภทของเอกชนไมว่า่จะใชเ้พือ่วตัถปุระสงค์

ใด64 ดังนั้น การใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าชลประทานหรือจากเขตชลประทานไม่ว่าจะเป็นไป

เพื่อวัตถุประสงค์ใดจะถูกควบคุมโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้อง     

อยู่ภายใต้บทบัญญัติพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดยทางนำ้าชลประทาน

ในที่นี้หมายถึง แหล่งนำ้าที่ได้รับการประกาศโดยรัฐมนตรีให้เป็นทางนำ้าชลประทาน อาศัย              

อำานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซ่ึงแบ่ง             

ออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ประเภทที่ 1 ทางนำ้าที่ใช้ในการส่ง ระบาย กัก หรือกั้นนำ้าเพื่อการ

 63 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 62 (22 กันยายน 2485), น. 1676. (แก้ไขเพิ่มเติม) 
 64 มาตรา 4 พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
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ชลประทาน ประเภทที่ 2 ทางนำ้าที่ใช้ในการคมนาคมแต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วย เฉพาะ

ภายในเขตที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน ประเภทที่ 3 ทางนำ้าท่ีสงวนไว้ใช้ในการ

ชลประทาน และประเภทที่ 4 ทางนำ้าอันเป็นอุปกรณ์แก่การชลประทาน ดังนั้น หากเอกชนจะ

ใช้นำ้าจากทางนำ้าชลประทานประเภทใดประเภทหนึ่งจากสี่ประเภทดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของพระราชบัญญัตินี้ ส่วนพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558           

กล่าวถึงเรื่องการจัดระบบนำ้าเพื่อเกษตรกรรม โดยให้นิยามว่า “การจัดระบบชลประทานจาก

ทางนำา้ชลประทานหรอืแหลง่นำา้อืน่ใดไปใชป้ระโยชนใ์นพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมแกก่ารทำาเกษตรกรรม

ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือทางลำาเลียงในไร่นา”กฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามามี             

ส่วนในการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าในเขตชลประทานของเอกชนด้วย

 (2) กฎหมายที่ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนในพื้นที่เฉพาะ 

  กฎหมายในกลุ่มนี้จะเป็นการบัญญัติกฎหมายเน้นดูแลนำ้าบางประเภทหรือ

ควบคุมเฉพาะพื้นที่บางบริเวณที่มีแหล่งนำ้าด้วย กฎหมายเหล่านี้จึงควบคุมการเข้าถึงและ                     

ใช้นำ้าของเอกชนไปในขณะเดียวกัน อันได้แก่ พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและ                  

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 กับ           

มาตรา 1340

  ตามพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 252665 เอกชนจะถูกจำากัด            

หรือควบคุมสิทธิในการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าที่ถูกประกาศให้เป็นคลองประปา โดยคลองประปา

หมายถึงคลองที่การประปาใช้เก็บนำ้าและส่งนำ้าที่ได้มาจากแหล่งนำ้าดิน คลองรับนำ้า หรือ                   

คลองขงันำา้ เพือ่ใชใ้นการผลตินำา้ประปาตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำาหนดใหเ้ปน็คลองประปาตาม

มาตรา 5 โดยคลองรับนำ้านั้น ให้หมายถึงคลองที่ใช้รับนำ้าดิบจากแหล่งนำ้าดิบเข้าสู่คลองขังนำ้า

หรือคลองประปา และคลองขังนำ้า หมายถึงคลองหรือที่ที่ใช้เก็บนำ้าดิบสำาหรับส่งเข้าคลอง

ประปา66

 สำาหรับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

 65 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 160 (6 ตุลาคม 2526), น. 1พ.
 66 มาตรา 4 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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ประเทศไทย พ.ศ. 251167 กำาหนดให้ตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขึ้น โดย

กำาหนดสิทธิหน้าที่ของ กฟผ. ไว้มากมาย และหนึ่งในอำานาจหน้าที่นั้นคือ ให้ กฟผ. มีอำานาจ           

ในการสร้างเขื่อนกั้นนำ้า เขื่อนระบายนำ้า เขื่อนกักเก็บนำ้า อ่างเก็บนำ้า หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์

ของเขื่อนหรืออ่างนั้นเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟ้าพลังนำ้าหรือเพื่อ

ประโยชน์เกี่ยวกับงานการไฟฟ้า68 โดยเมื่อเขื่อนหรืออ่างเก็บนำ้าสร้างเสร็จแล้ว กฟผ. มีอำานาจ 

ในการควบคุมปริมาณนำ้าท่ีกักเก็บหรือระบายจากอ่างเก็บนำ้าต่อไป โดยให้คำานึงถึงประโยชน์ 

มากที่สุดจากการควบคุมลุ่มแม่นำ้าท่ีมีการสร้างเข่ือนดังกล่าวนั้น รวมไปถึงแคว ลำานำ้า ทางนำ้า 

คลอง หรือคลองส่งนำ้าที่มีต่อเนื่องกับลุ่มแม่นำ้านั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทำาให้นำ้าท่ีอยู่            

ในเขื่อนหรืออ่างเก็บนำ้าที่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในความดูแลควบคุม

ของ กฟผ. 

  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จะเป็น            

การควบคุมและจำากัดสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนในเขตพื้นที่ป่าสงวน เขตพื้นที่อุทยาน และเขต

รักษาพันธ์สัตว์ป่าตามลำาดับ ในส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 133969 และ

มาตรา 134070 จะเป็นการกำาหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของเอกชนที่เป็นเจ้าของที่ดินว่าจะต้อง

มีหน้าที่และแบกรับภาระใดบ้างเกี่ยวกับนำ้าที่ไหลบ่าอยู่ตามพื้นดิน (diffused surface water) 

โดยนำา้ประเภทนีม้กัเปน็นำา้ทีม่าจากนำา้ฝน และไหลเออ่อยูใ่นทีดิ่นกอ่นทีจ่ะไหลลงสู่ทางนำา้หรือ

แม่นำ้าลำาคลองต่อไป

 67 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 102 (2 พฤศจิกายน 2511), น. 1พ.
 68 มาตรา 9 (4) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
 69 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 บัญญัติว่า 
   “เจ้าของที่ดินจำาต้องรับนำ้าซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน 
   นำ้าไหลตามธรรมดามายังที่ดินตำ่า และจำาเป็นแก่ที่ดินนั้นไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่สูงกว่าจะกัน 
เอาไว้ได้เพียงที่จำาเป็นแก่ที่ดินของตน”
 70 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1340 บัญญัติว่า 
   “เจ้าของที่ดินจำาต้องรับนำ้าซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน ถ้าก่อนที่ระบายนั้นนำ้า
ได้ไหลเข้ามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยู่แล้ว 
   ถ้าได้รับความเสียหายเพราะการระบายนำ้า ท่านว่าเจ้าของที่ดินตำ่าอาจเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินสูง                 
ทำาทางระบายนำ้าและออกค่าใช้จ่ายในการน้ัน เพื่อระบายนำ้าไปให้ตลอดที่ดินตำ่าจนถึงทางนำ้า หรือท่อนำ้าสาธารณะ   
ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิทธิแห่งเจ้าของที่ดินตำ่าในอันจะเรียกเอาค่าทดแทน”
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  (3) กฎหมายที่ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าทั่วไปของเอกชนนอกเขตชลประทาน

  กฎหมายที่ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าทั่วไปของเอกชนนอกเขตชลประทานนั้น       

หมายถงึกฎหมายทีเ่ขา้มาควบคมุสทิธกิารใชน้ำา้ของเอกชนจากทางนำา้สาธารณะในกรณทีีไ่มอ่ยู่

ในเขตพื้นที่ชลประทานและไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีกฎหมายเฉพาะกำาหนดควบคุมไว้นั้นเอง อัน

ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย พ.ศ. 2456 และความในประมวลกฎหมาย                 

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1355

  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทย พ.ศ. 245671 กำาหนดให้กรมเจ้าท่า

เป็นผู้ดูแลรักษาแม่นำ้าลำาคลองสาธารณะเป็นการเฉพาะ มีหน้าที่ดูแล รักษา และขุดลอกร่องนำ้า

ทางเรือเดิน แม่นำ้า ลำาคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน่านนำ้าไทย72 โดยหากผู้ใดขุดลอก              

แก้ไข หรือทำาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องนำ้าทางเรือเดิน แม่นำ้า ลำาคลอง 

ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านนำ้าไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าจะต้องระวางโทษ

ทางอาญา ดังนั้น เท่ากับเป็นการให้อำานาจกรมเจ้าท่าในการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของทางนำ้า

นั่นเอง73

 สว่นการควบคมุสทิธิการใช้นำา้ของเอกชนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

มาตรา 1355 ถือเป็นบทกฎหมายทั่วไปที่ใช้กับการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะทุก

ประเภท ไม่ว่าจะใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าประเภทใด เพื่อประโยชน์ของที่ดินจะมีขนาดใหญ่เพียงใด 

จะมีปริมาณเท่าใด หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมสิทธิตามมาตรา

ดังกล่าวนี้ตราบเท่าที่การใช้นำ้าเหล่านั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมสิทธิการใช้นำ้าตามกฎหมาย     

เฉพาะดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้น มาตรา 1355 นี้จึงมีขอบเขตในการบังคับใช้และ                      

ควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนท่ีกว้างขวางมาก จึงเป็นมาตราที่พึงต้องให้ความสำาคัญใน                

การตีความและการบังคับใช้ บทบัญญัติในมาตรานี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับหลัก

เจ้าของที่ดินริมทางนำ้า (Riparian right) มาใช้ในประเทศไทย ให้เอกชนสามารถใช้นำ้าเท่าที่   

จำาเป็นแก่ประโยชน์ของตนและไม่เป็นเหตุเสื่อมเสียแก่ที่ดินแปลงอื่น แต่เนื่องด้วยประเทศไทย

มีเพยีงมาตรา 1355 ในการควบคมุสทิธกิารใชน้ำา้ของเอกชนนอกเขตพืน้ทีช่ลประทานและพืน้ที่

 71 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30 (5 สิงหาคม 2456), น. 74.
 72 มาตรา 120
 73 อ่านเพิ่มเติมโปรดดู ณัฐสุดา รัตตมณี, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่องการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเจ้าของที่ดินริมทางนำ้านอกเขตชลประทาน, น. 116-119.

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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เฉพาะ โดยเนื้อหาได้บัญญัติไว้ว่า “เจ้าของที่ดินริมทางนำ้า หรือมีทางนำ้าผ่าน ไม่มีสิทธิจะชักเอา

นำ้าไว้เกินกว่าที่จำาเป็นแก่ประโยชน์ของตนตามควร ให้เป็นเหตุเสื่อมเสียแก่ที่ดินแปลงอื่นซึ่งอยู่

ตามทางนำ้านั้น” จึงทำาให้เกิดปัญหามากมายในทางปฏิบัติ ทั้งปัญหาด้านเจตนารมณ์ของตัว

กฎหมายเอง ปัญหาด้านขอบเขตการบังคับใช้และการใช้การตีความกฎหมาย เนื่องด้วยคำาใน 

ตัวบทมีความไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการดำาเนินคดี รวมไปถึงปัญหาด้านมาตรการ

บังคับทางกฎหมาย

  จากปัญหาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เพียงพอและความไม่ชัดเจนของ

กฎหมายไทยที่เข้ามาควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดินโดยเฉพาะ              

ในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน วัตถุประสงค์ในการใช้นำ้าของเอกชนในปัจจุบันมีความ                   

หลากหลายอย่างมาก ทั้งอาจเพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตรกรรมขนาดย่อมและขนาดใหญ่ 

การใช้ในครัวเรือนเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซ่ึงการใช้นำ้า                 

เพือ่วตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกนัเหลา่นีพ้งึไดร้บัการควบคมุหรืออยูภ่ายใต้ข้อบญัญติัของกฎหมาย

ที่แตกต่างกัน เช่น หากเป็นการใช้นำ้าเพื่อการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ในลักษณะเชิงพาณิชย์ที่      

มิใช่เพื่อการยังชีพ หรือการใช้นำ้าในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ก็ควรที่จะได้รับการควบคุมจาก

รัฐบาลในลักษณะที่แตกต่างจากการใช้นำ้าเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน          

เท่านั้น การใช้นำ้าของสองกรณีนี้แตกต่างกันทั้งในเชิงปริมาณที่ชักนำ้าไปใช้ ปริมาณนำ้าที่กลับคืน

สูแ่หลง่นำา้เดมิ รวมไปถงึผลกระทบตา่ง ๆ  ทีเ่กดิจากการใชน้ำา้ เชน่ในทางส่ิงแวดล้อมคณุภาพนำา้

ท่ีจะถกูปลอ่ยกลบัออกมาสูส่ิง่แวดลอ้ม ปรมิาณนำา้ท่ีจะกระทบต่อระบบนเิวศในบรเิวณแหลง่นำา้

หรือทางนำ้านั้นก็จะแตกต่างกันอย่างมาก จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยจะต้องตรา

กฎหมายใหม่เพื่อมาควบคุมการใช้นำ้าของเอกชนเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเหล่านี้ เพ่ือ             

ดูแลรักษาทรัพยากรนำ้าไว้และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในที่นี้การใช้นำ้าในเชิง

พาณิชย์ก็ควรที่จะถูกควบคุมโดยรัฐอย่างเข้มงวดมากกว่าการใช้นำ้าของเอกชนเพ่ือการอุปโภค

บรโิภคในครวัเรอืนหรอืเปน็การใชน้ำา้ในปรมิาณนอ้ย โดยการใชน้ำา้เพือ่วตัถปุระสงคใ์นเชงิพาณชิย์

อาจเปลีย่นไปใชร้ะบบการขออนญุาตหรอืไดร้บัอนญุาตจากฝา่ยปกครอง เพือ่ใหห้นว่ยงานรฐัได้

เขา้ไปควบคมุการใชน้ำา้และหากมคีวามเสยีหายหรือผลกระทบใด ๆ  เกดิข้ึน กจ็ะสามารถกำาหนด

ผู้รับผิดได้ง่าย ในขณะท่ีการใช้นำ้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในครัวเรือนนั้น อาจนำาหลักการเรื่องลง

ทะเบียนมาใช้ เฉพาะกรณีท่ีมีการชักนำ้าโดยภาคเอชนไปใช้เกินปริมาณที่กฎหมายกำาหนด แต่

หากเป็นการใช้นำ้าในปริมาณที่น้อยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมมาก เป็นเพื่อการดำารงชีพโดยแท้กรณี
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น้ีกค็วรทีจ่ะมกีฎหมายบัญญตัริบัรองวา่เป็นสทิธขิองประชาชนทกุคนไมพ่งึต้องมกีารขออนญุาต 

เป็นต้น 

 3.2 กฎหมายควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะ                

ผิวดินตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. ….
ปัจจุบันประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็นในการบัญญัติ  

กฎหมายเพือ่มาควบคมุการใชน้ำา้ของเอกชนจากทางนำา้สาธารณะผวิดนิทีอ่ยูน่อกเขตชลประทาน

และนอกการควบคุมของกฎหมายเฉพาะในพ้ืนท่ีเฉพาะ ซ่ึงต้องยอมรับว่าทางนำ้าและแหล่งนำ้า

ในไทยมีอยู่หลายสายและหลายแหล่งท่ียังไม่มีการควบคุมจำากัดสิทธิที่ชัดเจนแน่นอนสำาหรับ 

การใช้ในวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในที่มาของการพิจารณาจัด             

ทำาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. ..... 

เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... อาจแบ่งเนื้อหาได้เป็นสามส่วน

สำาคัญ ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่งการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อมาบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า           

ส่วนที่สองการกำาหนดเกี่ยวกับการเรื่องการจัดสรรทรัพยากรนำ้า และส่วนที่สามการกำาหนด           

เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าทั้งในภาวะนำ้าแล้งนำ้าท่วมรวมถึงการอนุรักษ์และ

พฒันาทรพัยากรนำา้สาธารณะ โดยรา่งพระราชบญัญตันิีม้คีวามมุง่หมายทีจ่ะบรูณาการเกีย่วกบั 

การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้าให้เกิด

ความเป็นเอกภาพ กำาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะนำ้าแล้งและภาวะ              

นำ้าท่วม วางหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรนำ้าสาธารณะ โดย

ให้มีการจัดตั้งองค์กรบริหารทรัพยากรนำ้าท้ังในระดับชาติ ระดับลุ่มนำ้าและระดับองค์กรผู้ใช้นำ้า

เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า74

แม้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... มุ่งกำาหนดควบคุมในเรื่องการใช้                   

การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำารุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้าใน

ประเทศไทยให้เกิดความเป็นเอกภาพ แต่ในกรณีที่มีกฎหมายใดกำาหนดเกี่ยวกับการใช้ การ

พัฒนา การบริหารจัดการ การบำารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้าเรื่องใดไว้โดย

เฉพาะแล้ว ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... กำาหนดให้การดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตาม

 74 บนัทกึหลกัการและเหตผุล ประกอบรา่งพระราชบญัญตัทิรพัยากรนำา้ พ.ศ. .... ฉบบัเสนอสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ 

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

กฎหมายเฉพาะนั้นต่อไป75 หากพิจารณาเฉพาะในแง่การออกกฎหมายเพ่ือมากำาหนดสิทธิใน 

นำ้าและการจัดสรรนำ้าของเอกชนในการใช้นำ้าจากทางนำ้าหรือแหล่งนำ้าสาธารณะที่ปัจจุบันยัง             

ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายเฉพาะใด กรณีนี้จะเห็นได้ชัดว่าวัตถุประสงค์ในการตรา

พระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้าฉบับนี้ค่อนข้างชัดเจน เพื่อมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องนี้โดยตรง

เมื่อพิจารณาต่อไปในส่วนของคำานิยามศัพท์ต่าง ๆ เช่น “นำ้า” หมายความว่า นำ้าใน

บรรยากาศ นำ้าบนผิวดิน นำ้าใต้ดินและนำ้าในทะเลอาณาเขต คำาว่า “ทรัพยากรนำ้า” หมายความ

ว่า นำ้า แหล่งต้นนำ้าลำาธาร แหล่งกักเก็บนำ้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น  

คลองส่งนำ้า และสิ่งอื่นที่ใช้เพื่อการจัดการนำ้า และคำาว่า “ทรัพยากรนำ้าสาธารณะ” หมายความ

ว่า นำ้าในแหล่งนำ้าที่ประชาชนใช้หรือที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ หรือโดยสภาประชาชนอาจใช้

ประโยชน์ร่วมกัน และให้หมายความรวมถึงแม่นำ้า ลำาคลอง ทางนำ้า บึง แหล่งนำ้าใต้ดินที่มี              

ความลึกจากผิวดินไม่เกินสิบห้าเมตร ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต พ้ืนที่ชุ่มนำ้า แหล่งนำ้าตาม

ธรรมชาติอื่น ๆ แหล่งนี้ท่ีรัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ 

แหล่งนำ้าระหว่างประเทศที่รัฐอาจนำามาใช้ประโยชน์ได้76 จะเห็นว่ากรณีนี้ยิ่งเป็นการกำาหนดให้

ชัดเจนมากขึ้นว่า ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... นี้มีความมุ่งเน้นที่จะเข้ามาควบคุม

การใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดินที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมสิทธิในการใช้

นำ้าของเอกชนประเภทนี้ เห็นได้จากในร่างบทบัญญัติ กำาหนดให้ทรัพยากรนำ้าสาธารณะ 

หมายความรวมถึงแหล่งนำ้าใต้ดิน แต่จะต้องเป็นแหล่งนำ้าใต้ดินที่มีความลึกจากผิวดินไม่เกินสิบ

ห้าเมตร เพราะหากแหล่งนำ้าใต้ดินนั้นอยู่ที่ความลึกจากผิวดินเกินกว่าสิบห้าเมตรจะอยู่ภายใต้

การควบคุมหรือจำากัดสิทธิในการใช้นำ้าตามพระราชบัญญัตินำ้าบาดาล พ.ศ. 2520 นั่นเอง

นอกจากนี ้รา่งพระราชบญัญตัทิรพัยากรนำา้ พ.ศ. .... ยงัได้กำาหนดเร่ืองการจัดสรรนำา้

ไว้ในมาตรา 39 ถึงมาตรา 53 ในหมวด 4 โดยได้แบ่งแยกการใช้ทรัพยากรนำ้าสาธารณะ เป็น 

สามประเภทการใช้นำ้าประเภทท่ีหนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรนำ้าเพ่ือการดำารงชีพ การอุปโภค

บริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ การอุตสากรรมในครัวเรือนและ            

การใช้นำ้าในปริมาณเล็กน้อย การใช้นำ้าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรนำ้าสาธารณะ           

เพื่อการเกษตรกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การ

 75 มาตรา 3 แห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ นร.
0503/34161 
 76 เพิ่งอ้าง., มาตรา 4 



| 379 |

ผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น และการใช้นำ้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้

ทรัพยากรนำ้าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้นำ้าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ขา้มลุม่นำา้หรอืครอบคลมุพืน้ทีอ่ยา่งกวา้งขวาง77 ทัง้นี ้เฉพาะการใชน้ำา้ประเภททีส่องและประเภท

ที่สามเท่านั้นที่ กำาหนดให้ต้องมีการขออนุญาตจากอธิบดี โดยหากเป็นการใช้นำ้าประเภทที่สอง 

ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มนำ้าท่ีทรัพยากร นำ้า

สาธารณะน้ันตั้งอยู่78 ในขณะที่การใช้นำ้าประเภทที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีโดย           

ความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรนำ้า แห่งชาติ79 ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตการใช้นำ้า

ทั้งประเภทที่สองและประเภทที่สาม ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นแผนการบริหารจัดการนำ้ามา 

พร้อมกับคำาขอด้วย โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการใช้นำ้าและแหล่งนำ้าที่จะใช้ ประมาณ

การปรมิาณนำา้ทีจ่ะใชห้รอืจะกกัเกบ็ไวเ้พือ่ใช ้วธิกีารใชน้ำา้ แผนการจดัการนำา้ทีก่กัเกบ็ไวเ้มือ่เกดิ

ภาวะนำา้แลง้หรอืนำา้ทว่ม เปน็ตน้ มาในแผนการบริหารจัดการนำา้ จะเหน็ได้วา่ร่างพระราชบญัญติั 

ฉบับใหม่น้ีได้นำาเรื่องแนวคิดเรื่องการขออนุญาตจากฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานรัฐที่หลาย

ประเทศทั่วโลกได้รับมาใช้สักระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมและสอดคล้อง

กับสถานการณ์ทรัพยากรนำ้าที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันของประเทศนั้น ๆ เห็นได้จากกรณีของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่หลายมลรัฐแม้ในช่วงแรกจะใช้เฉพาะระบบเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า             

หรือระบบผู้มีสิทธิยึดถือก่อนก็ตาม ในท้ายที่สุดก็ได้รับแนวคิดการอนุญาตโดยฝ่ายปกครอง 

แนวคิดการขออนุญาต แนวคิดเรื่องการจัดลำาดับความสำาคัญในการใช้นำ้าเข้ามาผสมกับระบบ

เดิมที่ใช้อยู่ในมลรัฐของตน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรนำ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำาหรับประเทศไทยก่อนหน้าน้ี ได้มีความพยายามในการที่จะบัญญัติกฎหมายเกี่ยว

กับการจัดสรรและการจัดการทรัพยากรนำ้ามาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำาเร็จ ครั้งนี้นับเป็นโอกาสดี

ที่ร่างพระบัญญัติทรัพยากรนำ้า พ.ศ. .... ได้รับการเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหาก

ในทา้ยทีส่ดุพระราชบัญญตัดิงักลา่วไดร้บัการประกาศเปน็กฎหมาย กจ็ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ก่

ประเทศไทยในการจัดสรรทรัพยากรนำ้าเป็นอย่างมาก

 77 เพิ่งอ้าง., มาตรา 39 
 78 เพิ่งอ้าง., มาตรา 41
 79 เพิ่งอ้าง., มาตรา 42

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของเอกชนจากทางนำ้าสาธารณะผิวดิน
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บทสรุป

จะเห็นได้ว่าการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกำาหนดและควบคุมสิทธิการใช้นำ้าของ

เอกชนในประเทศต่าง ๆ  มพีืน้ฐานมาจากแนวคดิทีห่ลากหลาย ซ่ึงอาจได้รับอทิธพิลจากแนวคดิ

เจ้าของที่ดินริมทางนำ้า แนวคิดผู้มีสิทธิยึดถือก่อน แนวคิดการอนุญาตโดยฝ่ายปกครอง                 

แนวคิดกำาหนดให้นำ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือแนวคิดตามกฎหมายจารีตประเพณี โดย

แตล่ะประเทศใชแ้นวคดิท่ีแตกตา่งกนันัน้อาจมผีลมาจากสภาพภมูอิากาศ ภมูปิระเทศ วฒันธรรม

และปริมาณทรัพยากรนำ้าของประเทศนั้น ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หากเปน็รฐัแถบภาคตะวนัออกของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีม่ทีรพัยากรนำา้มา กม็กัไดร้บัอทิธพิล

มาจากแนวคิดเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า เป็นที่มาให้รัฐเหล่านี้ใช้ระบบเจ้าของที่ดินริมทางนำ้า                 

(riparian right) เป็นการให้สิทธิกับเอกชนท่ีอยู่ริมทางนำ้าสามารถใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าได้ภายใต้

หลักการใช้นำ้าอย่างสมเหตุสมผล (reasonable use) เช่นเดียวกับประเทศไทยกฎหมายที่เข้า

มาควบคุมกำาหนดสิทธิในการใช้นำ้าของเอกชนในไทย หากเป็นการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าสาธารณะ

ผวิดนิทัว่ไปทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายเฉพาะแล้วนัน้ กจ็ะอยูภ่ายใต้หลักเจ้าของท่ีดินริมทางนำา้ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1355 อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

เปลี่ยนแปลงไป ประเทศสหรัฐอเมริกาในหลาย ๆ มลรัฐได้รับแนวความคิดใหม่ ทั้งในเรื่องการ

ขึ้นทะเบียน การขออนุญาตและการจัดลำาดับความสำาคัญของการใช้นำ้ามาใช้เพ่ือให้เกิดการจัด

สรรทรัพยากรนำ้าในการใช้นำ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันที่ดี ในโอกาสนี้ประเทศไทยของเรา

เช่นกัน จึงอาจเรียกได้ว่าถึงเวลาอันควรที่จะต้องมีการเปล่ียนแปลงในวิธีการและกฎหมายใน

เรือ่งการจดัสรรนำา้ หรอืควบคมุสทิธใินการใชน้ำา้ของเอกชนในวตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกนักพ็งึได้

รับการปฏิบัติหรือการควบคุมจากภาครัฐที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประเทศไทย ทรัพยากรนำ้าในประเทศ และประชาชนชาวไทย 
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นิลุบล เลิศนุวัฒน์*

บทนำา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ของโลกที่มีลักษณะทำาให้

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นหรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน (global warming) ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์อย่างมากอันจะเห็นได้จากสภาพอากาศที่แปรปรวน              

ความแห้งแล้ง และระดับนำา้ทะเลท่ีสูงข้ึน สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสำาคัญ               

คือ กิจกรรมของมนุษย์ที่เพิ่มความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการ             

เผาผลาญถา่นหนิและเชือ้เพลงิ ทำาใหก้า๊ซเหลา่นีด้ดูซบัความรอ้นในชัน้บรรยากาศมากกวา่ปกต ิ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เกิดขึ้นแก่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่              

เกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลก ทำาให้ประเทศต่าง ๆ รวมตัวกันเพื่อกำาหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะเห็นได้จากการร่วมกันจัดทำาข้อตกลงระหว่าง

ประเทศเพือ่รกัษาระดบัการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูใิหไ้มเ่กนิ 2 องศาเซลเซยีสเมือ่เทยีบกบัยคุกอ่น

การปฏวิตัอิตุสาหกรรม และเกอืบทกุประเทศกใ็หค้ำามัน่สญัญาวา่จะดำาเนนิการเพือ่มุง่สูเ่ปา้หมาย

ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำาเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็น

สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  ได้กำาหนดและดำาเนินนโยบายเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในการ

ลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และการกำาหนดนโยบายของรัฐย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบ

กิจการของบริษัทต่าง ๆ เช่น การกำาหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมที่ปล่อย           

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าจำานวนที่กำาหนด (carbon tax) มีผลกระทบต่อการบริหาร

 * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จัดการบริษัท รวมทั้งบริษัทต้องจัดสรรเงินทุนจำานวนหนึ่งเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ประกอบธรุกจิ หรอืการลงทุนเพือ่พฒันาเทคโนโลยใีนการลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ 

การที่บริษัทต้องนำาเงินทุนมาใช้ในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ที่นำาเงินมาลงทุนเพื่อให้บริษัทแสวงหากำาไร หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง

บริษัทพบว่า การจัดตั้งบริษัทมีขึ้นเพื่อดำาเนินกิจการในการแสวงหากำาไรและนำากำาไรที่ได้รับมา

จัดสรรใหกั้บผูถ้อืหุน้1 และกรรมการของบรษิทัมอีำานาจหนา้ทีใ่นการดำาเนนิกจิการเพือ่ใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว การใช้ดุลยพินิจของกรรมการในการตัดสินใจเลือกวิธีการในการจัดการ

บริษัทก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น2 อย่างไรก็ดี การดำาเนินกิจการของบริษัทไม่ได้ส่งผล              

กระทบต่อเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

กับบริษัท เช่น ลูกจ้าง เจ้าหนี้ ผู้บริโภค ประชาชน รวมทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทำาให้เกิด

แนวคดิทีม่องวา่บรษิทัจำาตอ้งคำานงึถงึผลกระทบจากการประกอบกจิการทีม่ผีลตอ่บคุคลอืน่นอก

เหนือจากผู้ถือหุ้นด้วย3

ข้อคำาถามท่ีสำาคัญ คือ เมื่อบริษัทต้องนำาเงินของผู้ถือหุ้นมาใช้เพื่อดำาเนินการในการ

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันอาจไม่ก่อให้เกิดกำาไรให้แก่บริษัทในระยะสั้น ผู้ถือหุ้นจะมีปฏิกิริยา

ต่อนโยบายของรัฐและแนวทางในการบริหารกิจการของบริษัทอย่างไร

บทความนี้ศึกษาการแสดงออกของผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนของประเทศสหรัฐ 

อเมริกาทีมี่ตอ่แนวนโยบายของรฐับาลในการเขา้รว่มในการรกัษาระดบัการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูิ

เพื่อแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาของผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นจะต่อต้านหรือสนับสนุนการดำาเนินงาน          

ของภาครัฐ รวมทัง้การปรบัตวัของบรษิทัตอ่นโยบายของรฐัและขอ้เรยีกรอ้งของผูถ้อืหุน้ ผูเ้ขยีน

ศกึษาบทบาทของผูถ้อืหุน้ในกรณขีองประเทศสหรัฐอเมริกาเนือ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปน็

ทั้งผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นผู้นำาในการจัดการกับปัญหาการ

 1 ดู ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012
 2 Dodge v Ford Motor Co., 170 N.W. 668, 684 (Mich. 1919) .
 3 Edward R Freeman and David L Reed, 'Stockholders and Stakeholders : A New Perspec-
tive on Corporate Governance' (1983) 25 (3) California management review 88; Edward R Freeman 
and William M Evan, 'Corporate Governance : A Stakeholder Interpretation' (1990) 19 (4) Journal of 
Behavioral Economics 337; Edward R Freeman et al, Stakeholder Theory : The State of the Art 
(Cambridge University Press Cambridge, 2010) ; Robert Phillips, Edward R Freeman and Andrew C 
Wicks, 'What Stakeholder Theory is Not' (2003) Business Ethics Quarterly 479.
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ดี หลังจากนายทรัมป์ขึ้นดำารงตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีก็มีท่าทีไม่เห็นพ้องกับนโยบายในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ              

ภูมิอากาศที่มีและต้องการออกจากพันธสัญญาที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีต่อนานาประเทศ            

ทำาให้เกิดข้อพิจารณาว่า เมื่อภาครัฐมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย ผู้ถือหุ้นมีปฏิกิริยาต่อ

นโยบายที่เปลี่ยนไปอย่างไร

ในการพิจารณาบทบาทของผู้ถือหุ้นที่มีต่อนโยบายของบริษัทในการดำาเนินการเกี่ยว

กับการจัดการการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินั้น ผู้เขียนพิจารณาจากการการยื่นข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

ต่อคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าไปบริหารจัดการบริษัทได้ด้วย

ตนเอง4 ผู้ถือหุ้นจึงต้องยื่นข้อเสนอเพื่อให้คณะกรรมการผู้มีอำานาจหน้าที่ในการจัดการบริษัท

พิจารณาและนำาข้อเสนอนั้นไปดำาเนินการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินว่า         

คณะกรรมการควรดำาเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นเสนอหรือไม่ การพิจารณาการยื่นข้อเสนอของ               

ผู้ถือหุ้นจะทำาให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นยื่นข้อเสนออันเกี่ยวกับการจัดการของบริษัทด้านสิ่งแวดล้อม 

เพียงใด และผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นความสำาคัญกับการดำาเนินการในเรื่องอื่นที่มิใช่

การแสวงหากำาไรของบริษัทหรือไม่

บทความน้ีต้องการช้ีให้เห็นถึงการท่ีผู้ถือหุ้นให้ความสำาคัญกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

ของบรษัิท และบทบาทของผูถ้อืหุน้ในการผลกัดนัใหบ้รษิทัมสีว่นรว่มในการดำาเนนิการเพือ่รกัษา

ระดับการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ ดังจะเห็นได้จากการออกเสียงสนับสนุนข้อเสนอของผู้ถือหุ้นใน

เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 ในปี ค.ศ. 2011 เป็นร้อยละ 

43 ในปี ค.ศ. 20175 รวมทั้งบทบาทของผู้ถือหุ้นในการผลักดันให้ฝ่ายบริหารของบริษัท                

ตระหนักถึงความสำาคัญจำาเป็นท่ีบริษัทต้องดำาเนินธุรกิจไปในทางที่สอดคล้องกับประชาคมโลก

ซึ่งต้องการรักษาระดับการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลก ผู้ถือหุ้นเรียกร้องให้บริษัทต้องปรับตัว          

และดำาเนินกิจการในบริบททางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้บริษัทยังสามารถแข่งขันได้ 

รวมทั้งเรียกร้องให้บริษัทดำาเนินการเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

 4 John Shaw & Sons (Salford) Ltd v Shaw (1935) 2 KB 113, 134.
 5 2017 Proxy Season Review (2017) EY <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
ey-2017-proxy-season-review/$File/ey-2017-proxy-season-review.pdf>.

 ผู้ถือหุ้นกับบทบาทในการช่วยลดโลกร้อน



| 384 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

1. Paris agreement

ความตกลงที่ประเทศสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติร่วมกันจัดทำาเพื่อจัดการกับ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC) หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ                

ภูมิอากาศที่มีการเข้ารับเอาในปี ค.ศ. 1992 และมีผลบังคับใช้ในอีก 2 ปีถัดมา วัตถุประสงค์

หลักของ UNFCCC คือ เพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 

change) อันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยมุ่งจัดการกับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก 

(Green House Gas) ให้อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและ                  

การผลติอาหาร6 UNFCC กำาหนดใหก้บัประเทศอตุสาหกรรม7 อนัเปน็ประเทศทีป่ลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจกจำานวนมากตอ้งดำาเนนิการจดัทำารายงานเพือ่แสดงถงึนโยบายและมาตรการในการจดัการ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งต้องคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ         

รายงานผลการคำานวณ8 สำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนา การกำาหนดให้ประเทศกำาลังพัฒนาต้อง

ลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศดังกล่าว และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ยังอยู่ในระดับตำ่า แต่อย่างไรก็ดี 

ประเทศดังกล่าวอาจปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นในอนาคต UNFCCC จึงกำาหนดให้ประเทศ

กำาลังพัฒนาดำาเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากเป็นความต้องการของ

ประเทศดังกล่าวเอง โดย UNFCCC จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เสนอโดยประเทศกำาลังพัฒนา9

ประเทศสมาชิกของ UNFCCC ได้เข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่า Conference of          

the Parties (COP) ที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพื่อปรึกษาหารือและกำาหนดวิธีการในการจัดการ

กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก            

ในการประชุมท่ีจัดข้ึนในปี ค.ศ. 1997 อันเป็นการประชุมครั้งที่ 3 หรือที่เรียกว่า COP3                   

ที่ประชุมได้ทำาความตกลงกันจัดทำา Kyoto Protocol หรือพิธีสารเกียวโตที่ถือได้ว่าเป็นความ

 6 United Nations Framework Convention on Climate Change Art 2.
 7 United Nations Framework Convention on Climate Change Annex I.
 8 United Nations Framework Convention on Climate Change Art 4 para 2.
 9 United Nations Framework Convention on Climate Change Art 12 para 4.
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ตกลงฉบับแรกท่ีมเีน้ือหากำาหนดเป้าหมายในการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีม่คีวาม

ชัดเจนมากที่สุด Kyoto Protocol ท่ีมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2005 กำาหนดให้ประเทศ

อตุสาหกรรมตอ้งดำาเนนิการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจำานวน 6 ชนดิ ในอตัราเฉลีย่

ร้อยละ 5.2 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ถึง ค.ศ. 2012 อันเป็นช่วงระยะผูกพัน              

ที่ 110 จากนั้นในปี ค.ศ. 2012 ในการประชุม COP18 ที่จัดขึ้น ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ที่

ประชุมได้ตกลงขยายระยะเวลาการใช้มาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไป

จนถึงปี ค.ศ. 2020 อันเป็นช่วงระยะผูกพันที่ 211 จึงเห็นได้ว่า Kyoto Protocol เป็นจุดเริ่มต้น

ของการเข้าร่วมกันของประเทศต่าง ๆ ในการร่วมมือเพื่อแก้ไขผลกระทบจากกิจกรรมของ               

มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

อีกก้าวหนึ่งของความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ของประเทศสมาชิก คือ การจัดทำา Paris Agreement หรือข้อตกลงปารีส ในการประชุมครั้งที่ 

21 (COP21) ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015 Paris                 

Agreement ซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 29 มาตรากำาหนดให้ประเทศสมาชิกให้การรับรองข้อตกลง             

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2016 จนถึงวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 201712 Paris                                     

Agreement มีผลบังคับหากประเทศสมาชิกจำานวน 55  ประเทศ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น

สัดส่วนร้อยละ 55 ของการปล่อยก๊าซท้ังหมดของโลกให้การรับรองภายในเวลาที่กำาหนด               

และ Paris Agreement มีผลใช้บังคับใน 30 วันหลังจากวันที่มีจำานวนประเทศสมาชิกให้การ

รับรอง13 ในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2016 มีประเทศสมาชิกให้การรับรองถึงจำานวนที่กำาหนด                  

และ Paris Agreement มีผลใช้บังคับในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 และจนถึงปัจจุบัน มี

ประเทศสมาชิกที่ให้การรับรองจำานวน 169 ประเทศจากจำานวนประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 197 

ประเทศ14

 10 A Summary of the Kyoto Protocol United Nations Framework Convention on Climate 
Change <http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/2879.php>.
 11 The Doha Climate Gateway United Nations Framework Convention on Climate Change 
<http://unfccc.int/key_steps/doha_climate_gateway/items/7389.php>.
 12 Paris Agreement Art 20 para 1.
  13 Paris Agreement Art 21 para 1.
 14 The Paris Agreement United Nations Framework Convention on Climate Change <http://
unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php>.
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รายละเอยีดของ Paris Agreement ท่ีสำาคญั คอื การท่ีสมาชกิตกลงกำาหนดเปา้หมาย

ในการรักษาระดับอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม และกำาหนดเป้าหมายต่อไปในการรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่

เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม15 การกำาหนดเป้าหมาย            

ดังกล่าวทำาให้เกิดความชัดเจนในการกำาหนดทิศทางในการดำาเนินการเพื่อแก้ปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ Paris Agreement ยังกำาหนดกระบวนการในการ

จำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่สำาคัญใน 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่หนึ่ง การกำาหนดเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกบรรลุจุดสูงสุดของระดับการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (global peaking) เมื่อการปล่อยก๊าซถึงระดับที่สูงที่สุดแล้ว ปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะลดลงและเข้าสู่จุดสมดุลของการปล่อยก๊าซและการดูดซับก๊าซ

เรือนกระจก16

สว่นทีส่อง ประเทศสมาชกิตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึเจตจำานงในการมสีว่นรว่มในการดำาเนนิ

การตามเป้าหมายในการรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยการจัดทำา Nationally 

Determined Contribution (NDC) อันมีลักษณะที่ให้ประเทศสมาชิกกำาหนดเป้าหมายในการ

ดำาเนินการ กำาหนดวิธีการในการดำาเนินการ และดำาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้17 Paris Agreement สร้างกระบวนการให้ประเทศสมาชิกกำาหนดและดำาเนินการตาม               

เป้าหมายในลักษณะที่เป็นวงจร กล่าวคือ แต่ละประเทศต้องจัดทำา NDC อันมีรายละเอียด           

ต่าง ๆ เช่น เป้าหมาย กระบวนการ อุปสรรค ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ การจัดทำา NDC ที่มีราย

ละเอียดชัดเจนจะทำาให้เห็นท้ังเป้าหมายและวิธีการที่แต่ละประเทศใช้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

กระบวนการต่อมา คือ การเข้าสู่การประเมิน การประเมิน NDC จะกระทำาครั้งแรกในปี ค.ศ. 

2018 อนัเปน็การประเมนิในเบ้ืองตน้ หลงัจากการประเมนิ ประเทศสมาชกิปรบัปรงุแกไ้ข NDC 

กระบวนการในส่วนนี้เรียกว่า facilitative dialogue อันมีลักษณะเป็นการเตรียมความพร้อม

ให้กับประเทศสมาชิกก่อนเข้าสู่กระบวนการที่สมบูรณ์ต่อไป18 จากนั้น ประเทศสมาชิกต้องนำา

 15 Paris Agreement Art 2 para 1 (a) .
 16 Paris Agreement Art 4 para 1.
 17 Paris Agreement Art 4 para 2.
 18 Chandra Bhushan and Vijeta Vijeta Rattani, Global Stocktake under the Paris Agreement 
(Centre for Science and Environment, 2017) .
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เสนอ NDC ฉบับที่แก้ไขปรับปรุงในปี ค.ศ. 2020 อันเป็นจุดเร่ิมต้นของวงจรการตรวจสอบ                

NDC ท่ีสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 2023 จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบท่ีเรียกว่า global stocktaking            

ที่กระทำาขึ้นเพื่อพิจารณา NDC ทั้งในด้านการดำาเนินการ การปรับตัว เงินทุน และเทคโนโลยี

เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายของข้อตกลง19 และมีการรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ประเทศสมาชิก 

ในปี ค.ศ. 2025 ประเทศสมาชิกต้องนำาเสนอ NDC ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 อันเป็นการสิ้นสุดวงจร

ในรอบที ่1 ในป ีค.ศ. 2028 จะมกีารดำาเนนิกระบวนการ global stocktaking คร้ังที ่2 ประเทศ

สมาชิกก็ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง NDC และนำาเสนอ NDC ในปี ค.ศ. 2030 อันเป็น การสิ้นสุด

วงจรในรอบท่ี 220 จึงเห็นได้ว่าประเทศสมาชิกจะต้องเข้ารับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

NDC ทุก ๆ 5 ปี21

ลักษณะเฉพาะของ Paris Agreement ที่แตกต่างจาก Kyoto Protocol คือ Paris 

Agreement ไม่ได้กำาหนดกฎเกณฑ์ตายตัวให้แต่ละประเทศต้องกระทำาในลักษณะเดียวกันกับ 

Kyoto Protocol ทีก่ำาหนดเกณฑใ์หแ้ตล่ะประเทศในการลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

Paris Agreement วางกรอบให้แต่ละประเทศจัดทำาแผนในการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุตาม           

เปา้หมาย อนัมลีกัษณะเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ตล่ะประเทศไดจ้ดัทำาแผนทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะ

และปัจจัยภายในของแต่ละประเทศให้มากที่สุด หรือที่เรียกว่าเป็นการดำาเนินการแบบล่าง                 

ขึ้นบน (bottom-up approach)22 และ Paris Agreement กำาหนดรูปแบบในการตรวจสอบ

และวิธีการประเมินว่าประเทศสมาชิกได้ดำาเนินการตามท่ีได้วางแผนไว้หรือไม่23 Paris Agreement 

ยังกำาหนดให้แต่ละประเทศต้องเปิดเผย NDC ต่อสาธารณะ24 การเปิดเผยข้อมูลทำาให้เกิดการ

ตรวจสอบอย่างกว้างขวางว่าแต่ละประเทศได้ดำาเนินการตามเป้าหมายและวิธีการที่กำาหนดไว้

  19 Paris Agreement Art 14 para 1.
 20 The Paris Agreement : Putting the First Universal Climate Change Treaty in Context 
(2016) Baker & McKenzie <http://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/ 
2016/01/the-paris-agreement/ar_global_climatechangetreaty_apr16.pdf?la=en>.
 21 Paris Agreement Arts 4 para 9, 14 para 2.
 22 Lavanya Rajamani, 'Differentiation and Equity in the Post-Paris Negotiations' in Robert 
N Stavins and Robert C Stowe (eds), The Paris Agreement and Beyond : International Climate 
Change Policy Post-2020 (Harvard Project on Climate Agreements, 2016) 15-17.
 23 ดู Paris Agreement Art 6.
 24 Paris Agreement Art 4 para 12.
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หรอืไม ่รวมท้ังกอ่ใหเ้กดิการวเิคราะหเ์พือ่เสนอแนะถงึแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุ NDC จาก

ภาคเอกชนอีกด้วย

นอกจากนี้ Paris Agreement มีกระบวนการในการสนับสนุนประเทศกำาลังพัฒนา

ในการดำาเนินการตามที่ต้องผูกพันตามข้อตกลง โดยกำาหนดให้ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องให้          

ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ25 และความรว่มมอืในการพัฒนาเทคโนโลยแีกป่ระเทศกำาลังพัฒนา26 

รูปแบบการให้การสนับสนุนด้านการเงินประการหนึ่งที่ประเทศสมาชิกของ UNFCCC ให้ความ

สำาคัญในฐานะท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนประการที่หนึ่งที่จะทำาให้ Paris Agreement ประสบความ

สำาเร็จ27 คือ การมี Green Climate Fund (GCF) ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให้การสนับสนุนโครงการ                 

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการให้เงินทุน การ

ใหกู้ ้การรว่มลงทนุและการใหป้ระกนั28 กองทนุดังกล่าวจัดต้ังขึน้ในป ีค.ศ. 2010 เพ่ือสนบัสนนุ

การดำาเนินงานของ UNFCCC แหล่งเงินทุนหลักของ GCF มาจากประเทศพัฒนาแล้วโดย            

มีประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศสและเยอรมันนีเป็นผู้สนับสนุนหลัก 

จนถึงปัจจุบัน GCF มีเงินทุนจำานวน 10.13 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ29 ที่ประชุมของ                 

ประเทศสมาชิกเห็นพ้องให้เพิ่มการสนับสนุนเงินทุนของ GCF ให้ถึงจำานวน 1 แสนล้านเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐต่อปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 จนถึง ค.ศ. 2025 และจะปรับเป้าหมายให้สูงขึ้นหลัง          

จากนั้น30 

2. การยื่นข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระต่อที่ประชุม              

 25 Paris Agreement Art 9.
 26 Paris Agreement Art 10.
 27 About the Fund Green Climate Fund <http://www.greenclimate.fund/who-we-are/
about-the-fund>.
 28 Project Funding Green Climate Fund <http://www.greenclimate.fund/gcf101/funding-
projects/project-funding>.
 29 Status of Pledges and Contributions made to the Green Climate Fund (15 September 
2017) Green Climate Fund <https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24868/Status_of_
Pledges.pdf/eef538d3-2987-4659-8c7c-5566ed6afd19>.
 30 Green Climate Fund and the Paris Agreement (2016) Climate Focus <http://www. 
climatefocus.com/sites/default/files/GCF%20and%20Paris%20Brief%202016.new_.pdf>.
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ผู้ถือหุ้นเรียกว่า การยื่นข้อเสนอของผู้ถือหุ้น (shareholders proposal) แนวความคิดในการ

อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อเสนอของตนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มาจากผลการศึกษาของ 

Berle และ Means ที่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของบริษัทขนาดใหญ่ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทำาใหจ้ำานวนผูถ้อืหุน้มเีพิม่มากขึน้อยา่งมาก31 ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนถอืหุน้ใน

สดัสว่นทีน้่อยลงจนทำาใหอ้ำานาจในการควบคมุบรษิทัจากทีเ่คยอยูใ่นมอืของผูถ้อืหุน้ถกูถา่ยโอน

ไปยังผู้จัดการหรือกรรมการของบริษัท จากเดิมที่กรรมการบริษัทถูกเลือกโดยผู้ถือหุ้นราย                     

ใหญก่ก็ลายเปน็กรรมการโดยอาชพี (professional directors) ตวัผูถ้อืหุน้เองจากทีเ่คยมอีำานาจ

ในการเลอืกคณะกรรมการกเ็หลอืแตเ่พยีงความคาดหวงัในจำานวนเงินปนัผลทีจ่ะได้รับและมลูคา่

ของหุ้นที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น32 Jensen และ Meckling พัฒนาแนวคิดเรื่องทฤษฎีตัวแทน (agency 

theory) เพือ่อธบิายความสมัพนัธ์ระหวา่ง ผูถ้อืหุน้และกรรมการวา่เปน็ไปในลกัษณะของตวัการ

และตัวแทน33 ตัวการหรือผู้ถือหุ้นจ้างตัวแทนหรือกรรมการให้บริหารจัดการบริษัทแทนตัวการ 

Jensen และ Meckling ตัง้ขอ้สนันษิฐานวา่คูก่รณแีตล่ะฝา่ยคำานงึถงึประโยชนข์องตนเปน็หลกั 

ผู้ถือหุ้นคาดหวังว่าผู้จัดการจะปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือทำากำาไรให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้มากท่ีสุด ส่วน

กรรมการเองก็คำานึงถึงการดำารงอยู่ในตำาแหน่งของตนและผลตอบแทนที่จะได้รับมากกว่าผล

ประโยชน์ของตัวการ34 ผู้ถือหุ้นสามารถลดช่องว่างระหว่างผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันด้วยวิธีการ

ตรวจสอบการทำางานของกรรมการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการตรวจสอบการทำางานก่อให้            

เกิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าตรวจสอบ (monitoring cost) ทั้งในด้านเวลาและทรัพยากร                

ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยแตล่ะรายถอืหุน้ในจำานวนทีน่อ้ยมากเมือ่เปรียบเทยีบกบัคา่ใชจ่้ายทีต้่องเสียไป

ในการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่มีแรงจูงใจที่จะตรวจสอบการทำางานของกรรมการ35 เพ่ือคาน

 31 Adolf A Berle Jr and Gardiner C Means, The Modern Corporation and Private Property 
(New York : The Macmillan Company, 1933) .
 32 Ibid 117. ดูประกอบ Adolf A Berle, 'The Impact of the Corporation on Classical                 
Economic Theory' (1965) 79 (1) The Quarterly Journal of Economics 25.
 33 Michael Jensen and William H Meckling, 'Theory of the Firm : Managerial Behavior, 
Agency Costs and Ownership Structure' (1976) 3 Journal of Financial Economics 305, 308.
 34 Ibid 308.
 35 ผู้ถอืหุน้รายยอ่ยจงึคาดหวงัวา่ผูถ้อืหุน้รายอืน่จะตรวจสอบการทำางานของกรรมการ ตนจะไดป้ระโยชน์
จากการตรวจสอบนั้น (free-ride) ดู Anat R Admati, Paul Pfleiderer and Josef Zenchner, 'Large                        
Shareholder Activism, Risk Sharing, and Financial Market Equilibrium' (1994) 102 (6) The Journal of 
Political Economy 1097.

 ผู้ถือหุ้นกับบทบาทในการช่วยลดโลกร้อน



| 390 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

อำานาจของกรรมการรวมทั้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎหมายกำาหนดมาตรการ           

และวิธีการต่าง ๆ ข้ึน เช่น การกำาหนดหน้าที่ในการกระทำาการโดยสุจริตและระมัดระวังใน             

การปฏิบัติงานของกรรมการ36 การกำาหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระเข้าไปตรวจสอบการ

ทำางานของคณะกรรมการบริษัท37 หรือการสนับสนุนการรวมตัวของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อ           

ตรวจสอบและคานอำานาจของกรรมการ วิธีการสนับสนุนการรวมตัวของผู้ถือหุ้นประการหน่ึงคือ 

การให้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อเสนอของตนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การยื่นข้อเสนอของผู้ถือหุ้นปรากฏใน the Securities Exchange Act of 1934 

(“Securities Act of 1934”) ในขอ้ Rule 14a-838 การใหสิ้ทธขิองผู้ถอืหุน้ในการเสนอขอ้เสนอ

ตอ่ทีป่ระชมุของผูถ้อืหุน้มขีึน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแสดงความคดิเหน็ของตนต่อคณะกรรมการ

บริษัทและยังจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสื่อสารกับผู้ถือหุ้นรายอื่น39 ข้อเสนอของ                     

ผู้ถือหุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อเสนอที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท และ   

ข้อเสนอในทางสังคม ข้อเสนอที่เกี่ยวกับการจัดการของบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าการ

ลงทุนของผู้ถือหุ้นและเป็นไปได้ทั้งในแง่การจัดการบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท                  

วธิกีารในการตอ่ตา้นการครอบงำากจิการ คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ และการขอใหพ้จิารณา

เรื่องเงินปันผล ส่วนข้อเสนอในทางสังคมเป็นข้อเสนอที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย องค์กร            

ลกูจา้งหรอืกองทนุบำานาญ ตวัอยา่งของขอ้เสนอทางสงัคม ไดแ้ก ่ขอ้เสนอทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย

ของบริษัทในด้านแรงงาน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สิทธิมนุษยชนหรือการไม่เลือกปฏิบัติ 

เมื่อเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ ข้อเสนอที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการมีสัดส่วนมากกว่าข้อเสนอ

ทางสังคม

 36 ดู John F Mariani, Christopher W Kammerer and Nancy Guffey-Landers, 'Understanding 
Fiduciary Duty' (2010) March (84) 
 Florida Bar Journal 20, 20.
 37 ดู Victor H Palmieri, 'Corporate Responsibility and the Competent Board' (1979) 57 (3) 
Harvard Business Review 46, 47; Mark S Mizruchi, 'Who Controls Whom? An Examination of the 
Relation between Management and Boards of Directors in Large American Corporations' (1983)              
8 (3) The Academy of Management Review 426, 426-7; Jerilyn W Coles and William S Hesterly, 
'Independence of the Chairman and Board Composition : Firm Choices and Shareholder Value' 
(2000) 26 (2) Journal of management 195.
 38 17 CFR § 240.14a-8.
 39 Broc Romanek and Beth M Young, Shareholder Proposal Handbook (2002) § 1.02.
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ผู้ถอืหุน้ทีส่ามารถยืน่ขอ้เสนอตอ้งถอืหุน้มลูคา่อยา่งนอ้ย 2,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา

ตามราคาตลาดหรือถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและถือครองหุ้น

ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปียื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท40 โดยผู้ถือหุ้นนั้นต้องถือครอง

หุ้นไปจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นและจะต้องเข้าประชุมผู้ถือหุ้น41 ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อเสนอได้

เพียงหนึ่งฉบับโดยมีความยาวไม่เกิน 500 คำา42 ผู้ถือหุ้นต้องยื่นข้อเสนอของตนต่อสำานักงาน

ประธานกรรมการบริหารภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วันก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือมอบ

ฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น43 จากน้ันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะแนบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

ไปกับหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ภายใน 14 วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น คณะ

กรรมการบริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ยื่นข้อเสนอทราบถึงมติคณะกรรมการบริษัท44 

The Securities Act of 1934 Rule 14a-8 (i) กฎหมายอนุญาตให้คณะกรรมการ

บริษัทไม่แนบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปกับหนังสือมอบฉันทะใน 13 กรณี45 ได้แก่ ข้อเสนอ            

ประกอบด้วยเรื่องที่ไม่เหมาะสม (“not a proper subject”) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการ

บรษิทั หากบรษิทัปฏิบัตติามข้อเสนอของผูถ้อืหุน้ การกระทำาของบรษิทัจะไมช่อบด้วยกฎหมาย 

หากข้อมูลในข้อเสนอของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิดหรือ

ประกอบด้วยข้อความที่เป็นเท็จ ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งไม่ได้

เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทแต่

การปฏิบัติงานดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของทรัพย์สินท้ังหมดของบริษัทและ

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายรับโดยรวมของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมทั้งไม่ได้มีผลกระทบ               

เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติที่จะไม่แนบข้อเสนอดังกล่าว กฎหมาย

กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทแจ้งต่อคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(Securities and Exchange Commission) (“คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์”) ถึงเหตุผลที่

 40 17 CFR § 240.14a-8 (b), (h) .
 41 17 CFR § 240.14a-8 (b) .
 42 17 CFR § 240.14a-8 (d) .
 43 17 CFR § 240.14a-8 (e) .
 44 17 CFR § 240.14a-8 (f) .
 45 17 CFR § 240.14a-8 (i) .
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จะไม่แนบข้อเสนอไปกับหนังสือมอบฉันทะ46 ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของคณะ

กรรมการบริษัทสามารถส่งเอกสารสนับสนุนข้อเสนอของตนไปยังคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์ได้47 หากคณะกรรมการบริษัทเลือกที่จะแนบข้อเสนอดังกล่าวไปกับหนังสือมอบฉันทะ 

คณะกรรมการสามารถชี้แจงเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นอื่นไม่ควรสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวโดยทำาเป็น

เอกสารแนบไปกับหนังสือมอบฉันทะ48 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ยื่นเรื่องหรือตัวแทน         

จำาต้องเข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อเสนอของตน มิฉะนั้นคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิเสธไม่   

แนบข้อเสนอใด ๆ ของผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวไปกับหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 2 ปี49 แม้ว่า            

คณะกรรมการจะมีความเห็นให้ส่งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้น

ที่ยื่นข้อเสนอมีสิทธิขอเพิกถอนข้อเสนอที่ตนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้

ดังที่ได้กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าตนมีอำานาจปฏิเสธไม่แนบข้อ

เสนอของผูถ้อืหุน้ไปกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คณะกรรมการบริษทัจะต้องส่งเอกสารอธบิายเหตุผล

ประกอบการตดัสนิใจไปยงัคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยเ์พือ่ใหค้ณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

ออกเอกสารที่ชื่อ “no-action letter” เพื่อให้คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ไม่ออกคำาสั่ง

บงัคับใหค้ณะกรรมการบรษิทัตอ้งเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจ เจา้หนา้ทีข่องคณะกรรมการกำากบั

หลกัทรพัยเ์ปน็ผูด้ำาเนินการตรวจสอบและทำาความเหน็ ในแตล่ะปเีจา้หนา้ทีจ่ะไดร้บัเอกสารจาก

คณะกรรมการบรษิทัราว 300 ฉบบั ความเหน็ของเจ้าหนา้ทีจ่ะถกูเปดิเผยทางหนา้อนิเทอร์เนต็

และถูกบันทึกไว้ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์50 หากคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยต้องไปดำาเนินการ

ฟ้องคณะกรรมการบริษัทที่ตัดสินใจไม่แนบข้อเสนอของตนไปกับหนังสือมอบฉันทะแต่ไม่อาจ

ฟ้องเอากับคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ได้51

 46 17 CFR § 240.14a-8 (j) .
 47 17 CFR § 240.14a-8 (k) .
 48 17 CFR § 240.14a-8 (l) .
 49 17 CFR § 240.14a-8 (h) (3) .
 50 Jeffrey Bauman, Elliott Weiss and Alan Palmiter, Corporations Law and Policy :               
Materials and Problems (St. Paul, Minnesota : Thomson/West, 5th ed, 2003) 497.
 51 New York City Employees’ Retirement System v Securities and Exchange Commission 
432 F.2d 659 (D.C. Cir. 1970) .
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ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นในแนบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปกับหนังสือมอบ

ฉันทะ ข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม             

ลงมติ อย่างไรก็ดี แม้ว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเห็นพ้องกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น มติดังกล่าว               

ก็ไม่ใช่มติที่มีผลผูกพันบริษัท (non-binding resolution) แต่มีสถานะเป็นเพียงข้อเสนอให้           

กับบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการไปพิจารณาว่าจะดำาเนินการตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

หรือไม่

3. ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในเรื่องภาวะโลกร้อน

ในปี ค.ศ. 2017 มีข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่นำาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำานวน 847 ข้อเสนอ ซึ่งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้อเสนอว่าด้วย

การจัดการบริษัทและสิทธิของผู้ถือหุ้น ข้อเสนอว่าด้วยสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอเกี่ยวกับ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัท และข้อเสนอว่าด้วยการมีส่วนร่วมของบริษัทต่อชุมชน52              

(corporate civil engagement) หากพิจารณาจากข้อเสนอผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อเสนอผู้ถือหุ้น

วา่ดว้ยสงัคมและสิง่แวดลอ้มมสีดัสว่นมากถงึ 345 ขอ้เสนอ และในจำานวนขอ้เสนอวา่ดว้ยสงัคม

และสิง่แวดลอ้มทัง้หมด มขีอ้เสนอในเรือ่งสิง่แวดลอ้มจำานวน 144 ขอ้เสนอ โดยขอ้เสนอจำานวน 

69 ข้อเสนอเป็นข้อเสนอว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันคิดเป็นร้อยละ 7.9          

ของข้อเสนอทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ               

ภูมิอากาศในปี ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2017 พบว่าข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง             

สภาพภูมิอากาศในปี ค.ศ. 2017 มีจำานวนเพ่ิมขึ้นมากกว่าจำานวนข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ            

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี ค.ศ. 2016 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากเสียงสนับสนุน

ข้อเสนอที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่าข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นจากร้อยละ 24.2 ของเสียงทั้งหมด 

เป็นร้อยละ 32.6 ของเสียงทั้งหมด53

 52 เช่น ข้อเสนอว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการกุศล
 53 Shareholder Proposal Developments During the 2017 Proxy Season (29 June 2017) 
Gibson Dunn <http://www.gibsondunn.com/publications/documents/Shareholder-Proposal-           
Developments-During-the-2017-Proxy-Season.pdf>.
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จากจำานวนข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด 69 ข้อ

เสนอ มีข้อเสนอจำานวน 3 ข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การที่ผู้ถือหุ้นสนับสนุนข้อเสนอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมมากถึง 3 ข้อเสนอนี้เกิดขึ้น 

เป็นคราวแรกทำาให้ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับความสนใจ

อย่างมาก ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเสียงข้างมากเป็นข้อเสนอท่ีผู้ถือหุ้น                

ที่นำาเสนอต่อ Occidental Petroleum Corporation (“Occidental”) Exxon Mobil                 

Corporation (“Exxon”) และ PPL Corporation (“PPL”) ส่วนข้อเสนอท่ีเกี่ยวข้องกับ            

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยื่นต่อบริษัทขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่น Ameren Corporation, 

Deven Energy Corporation และ Dominion Incorporation ก็ได้รับเสียงสนับสนุนเกินกว่า

ร้อยละ 40 ของเสียงทั้งหมด54

ผู้ที่นำาเสนอข้อเสนอของผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมของ Occidental คือ Wespath              

Investment Management และ Nathan Cummings Foundation โดยเสนอให้ Occidental 

ต้องจัดทำารายงานเพื่อแสดงการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการดำาเนินการของธุรกิจใน

สภาวะที่ต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่มีการกำาหนดระดับการรักษาการเพิ่ม

ขึ้นของอุณหภูมิโลกไว้ที่ 2 องศาเซลเซียส โดยแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินและโอกาส

ที่จะเกิดขึ้น และนำาเสนอรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น55 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Occidental   

ที่จัดการประชุมในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 สนับสนุนให้ Occidental ต้องจัดทำา                 

รายงานดังกล่าวโดยได้รับเสียงสนับสนุนถึงร้อยละ 67.3 ของเสียงทั้งหมด นักลงทุนสถาบันที่

เป็นผู้ถือหุ้นจำานวนมากให้การสนับสนุนข้อเสนอของ Wespath และ Nathan โดยเฉพาะ 

BlackRock และ California Public Employees’ Retirement System (“CalPERS”) 

BlackRock ที่ถือหุ้นจำานวนร้อยละ 7.8 ของหุ้นทั้งหมดแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะให้การ

สนับสนุน และกล่าวในเอกสารแผยแพร่ว่าตนได้เรียกร้องให้ Occidental ดำาเนินการในการจัดทำา 

 54 Lyuba Goltser and Kaitlin Descovich, Investor Support Heating Up for Climate Change 
Proposals (2017) Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation 
<https://corpgov.law.harvard.edu/2017/07/03/investor-support-heating-up-for-climate-change-
proposals/>.
 55 Proxy Memorandum (2017) Westpath Investment Management <https://www.wespath.
org/assets/1/7/Proxy-memo-Occidental-Climate-Change-Impact-Assessment.pdf>.
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และเปิดเผยรายงานมาแล้วระยะหนึ่ง แต่บริษัทก็ไม่ดำาเนินการอย่างใด และ BlackRock ยัง         

คงยืนยันเรียกร้องให้บริษัทดำาเนินการตามที่เคยเสนอ56 การได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น

จำานวนมากเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะประการสำาคัญของผู้ถือหุ้นในการเรียกร้องให้บริษัทเห็นถึง

ความสำาคัญกับการบริหารบริษัทในสถานการณ์ที่บริษัทต้องให้ความสำาคัญกับผลกระทบด้าน  

สิ่งแวดล้อม หลังจากการประชุม ประธานคณะกรรมการของ Occidental ยอมรับว่าบริษัท 

ต้องให้ความสำาคัญแก่ข้อเรียกร้องของผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าบริษัทจะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูล       

ของบรษัิทในการประเมนิ และการจดัการกบัความเสีย่งและโอกาสทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการของ

บริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ57 

ต่อมาในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ที่ประชุมของ Exxon พิจารณาข้อเสนอของ

ผู้ถือหุ้นที่เสนอโดย New York State Common Retirement Fund และ Church                      

Commissioners of England ทีเ่สนอให ้Exxon ตอ้งจดัทำารายงานประจำาปแีสดงถงึการประเมนิ

ผลระยะยาวที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายว่าด้วยการเปล่ียนแปลง               

สภาพภมูอิากาศ โดยพจิารณาจากการท่ีรฐับาลรบัเอาแนวทางการจดัการระดบัอณุหภมูขิองโลก

ใหส้งูขึน้ไม่เกนิ 2 องศาเซลเซยีส58 กอ่นทีจ่ะมกีารออกเสยีง คณะกรรมการของ Exxon ไดต้ดิตอ่

ผูถ้อืหุน้หลายรายเพือ่ใหอ้อกเสยีงในทางทีไ่ม่สนบัสนนุขอ้เสนอของผู้ถอืหุน้59 ปรากฏวา่ทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนข้อเสนอด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 62.1 ของเสียงทั้งหมด ทั้งที่ในปีที่  

 56 Supporing a Shareholder Proposal Following Lack of Response to Prior Engagement 
(2017) BlackRock <https://www.blackrock.com/corporate/en-cl/literature/publication/blk-vote-
bulletin-occidental-may-2017.pdf>.
 57 Erin Ailworth, Occidental Shareholders Vote for Climate Proposal -- Update (2017) Fox 
Business <http://www.foxbusiness.com/features/2017/05/12/occidental-shareholders-vote-for- 
climate-proposal-update.html>.
 58 Exxon Mobil Shareholder Proposal (30 May 2017) Office of the New York State                  
Comptroller <https://www.osc.state.ny.us/press/docs/exxon-mobil-corporation-shareholder-              
proposal.pdf>.
 59 Diane Cardwell, Exxon Mobil Shareholders Demand Accounting of Climate Change 
Policy Risks (2017) The New York Times <https://www.nytimes.com/2017/05/31/business/energy-
environment/exxon-shareholders-climate-change.html>.
 60 Exxon shareholders approve measure on climate-change report (31 May 2017) CNBC 
<https://www.cnbc.com/2017/05/31/exxon-steps-up-efforts-to-sway-shareholders-on-climate-            
report-vote.html>.
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ผ่านมา ข้อเสนอแบบเดียวกันได้รับเสียงสนับสนุนเพียงร้อยละ 38.1 ของเสียงทั้งหมดเท่านั้น60

กรณีของ Exxon ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะเป็นบริษัทค้านำ้ามันที่มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดแห่งหนึง่ และการยืน่ขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ในลกัษณะเดยีวกนัตอ่คณะกรรมการของ Exxon 

ก็กระทำามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่คณะกรรมการก็ไม่เคยเห็นพ้องกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น                 

และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นก็ไม่เคยได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี ค.ศ. 2014               

ผู้ถือหุ้นยื่นข้อเสนอของตนไปยังคณะกรรมการของ Exxon และถอนข้อเสนอของตน เนื่องจาก

คณะกรรมการของ Exxon ไดต้กลงวา่จะจดัทำารายงานวา่ด้วยความเส่ียงจากการลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อธุรกิจของบริษัท และรายงานที่ Exxon จัดทำาเป็นรายงานซึ่งบริษัทที่

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติจัดทำาฉบับแรก61 แต่ปรากฏว่ารายงานที่คณะ

กรรมการจัดทำาขึ้นมีรายละเอียดไม่ชัดเจนทำาให้ผู้ถือหุ้นยื่นข้อเสนอในลักษณะเดียวกันอีก               

หลังจากการออกเสียงของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในปี ค.ศ. 2017 ผู้บริหารของ Exxon ให้ความ           

เห็นว่าแม้มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีผลผูกพันให้คณะกรรมการบริษัทให้ต้องปฏิบัติตาม แต่

คณะกรรมการของ Exxon ก็จะนำาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปดำาเนินการเพราะเป็นความเห็นของ

ผู้ถือหุ้นข้างมาก แต่มีความเชื่อมั่นว่ารายงานของบริษัทในการประเมินด้านการเงินระยะยาวได้

ครอบคลุมถึงเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอแล้ว และเชื่อมั่นว่าหากแม้มีการนำานโยบายรักษาระดับการ

เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสมาใช้ ก็จะไม่กระทบต่อความต้องการใช้นำ้ามัน

และก๊าซ62

Chevron Corporation บริษัทค้านำ้ามันขนาดใหญ่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ได้รับ             

ข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นให้จัดทำารายงานว่าด้วยการประเมินผลการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ         

เช่นเดียวกัน Wespath, United Methodist Church และ Hermes Investment Management 

(“Hermes”) ยื่นข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 

พิจารณา แต่ต่อมา Wespath, United Methodist Church และ Hermes ตัดสินใจถอนข้อ

 61 Landmark Agreement With Shareholders : ExxonMobil Agrees to Report on Climate 
Change & Carbon Asset Risk (2014) PR Newswire <https://www.prnewswire.com/news-releases/
landmark-agreement-with-shareholders-exxonmobil-agrees-to-report-on-climate-change--carbon-
asset-risk-251219111.html>.
 62 Diane Cardwell, Exxon Mobil Shareholders Demand Accounting of Climate Change 
Policy Risks (2017) The New York Times <https://www.nytimes.com/2017/05/31/business/energy-
environment/exxon-shareholders-climate-change.html>.
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เสนอของตน63 เนื่องจาก Chevron ได้เผยแพร่รายงานในชื่อ Managing Climate Change 

Risks : A Perspective for Investors64 ในเดือนมีนาคม โดยเนื้อหาของรายงานดังกล่าวได้

ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง                

การจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ แม้ว่า Wespath และ Hermes เห็นว่ารายงานดังกล่าวยัง

ไม่เพียงพอ รวมทั้งกลยุทธ์ที่บริษัทจะใช้ในการจัดการก็ยังไม่ชัดเจน แต่ก็แสดงให้เห็นได้ว่า 

Chevron ได้เห็นถึงความสำาคัญของการจัดทำารายงานจึงตัดสินใจถอนข้อเสนอของตนออก65

PPL เป็นบริษัทเดียวที่มิใช่บริษัทค้านำ้ามันที่ได้รับเสียงสนับสนุนข้อเสนอของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการของ PPL ได้รับข้อเสนอจาก New York State Common Retirement Fund 

ให้จัดทำารายงานประเมินการปรับตัวของธุรกิจภายใต้กรอบการจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

โลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส การประชุมผู้ถือหุ้นของ PPL ในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 

สนับสนุนข้อเสนอของผู้ถือหุ้นด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 56.8 ของเสียงทั้งหมด ผู้ถือหุ้นหลักที่

ให้การสนับสนุนเป็นนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ เช่น CalPERs, California State Teachers’ 

Retirement System, Florida State Board of Administration, Canada Pension Plan 

Investment Board คณะกรรมการของ PPL ใหค้วามเหน็แยง้ตอ่ขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้วา่บรษิทั

ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากบริษัทได้ลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วกว่าร้อยละ 50 และบริษัทไม่ได้พึ่งพาการผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากฟอสซิล ดังนี้ ผลของความตกลงในการรักษาระดับอุณหภูมิที่ 2 องศาเซลเซียสที่มีต่อ

บริษัทอยู่ในระดับตำ่า66 นอกจากนี้การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะรับเอา Paris Agreement มา

 63 ดู Chevron Corporaiton - Climate Change Stress Testing and Scenario Impact Assess-
ment (2017) Westpath <https://www.wespath.org/assets/1/7/Chevron-Climate-resolution-2017.pdf>; 
Climate Change Stress Testing and Scenario Impact Assessment Shareholder Proposal Withdrawal 
Statement : Chevron Corporation Proxy Item No. 7 (2 May 2017) Westpath <https://www.wespath.
org/assets/1/7/Withdrawal-Statement-Chevron-4-24-17.pdf>.
 64 Managing Climate Change Risks : A Perspective for Investors (2017) Chevron <https://
www.chevron.com/-/media/shared-media/documents/climate-risk-perspective.pdf>.
 65 Ed Crooks, Chevron Investors Back off from Climate Change Proposal (2017) Financial 
Times <https://www.ft.com/content/b32f9d10-3984-11e7-821a-6027b8a20f23>.
 66 Anthony Salamone, Shareholders to PPL : How will Climate Change Policies Affect 
Business? (2017) The Morning Call <http://www.mcall.com/business/energy/-mc-ppl-shareholder-
annual-meeting--20170517-story.html>.

 ผู้ถือหุ้นกับบทบาทในการช่วยลดโลกร้อน



| 398 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ดำาเนนิการหรอืไมก่ย็งัไมม่คีวามชดัเจน67 อยา่งไรกดี็ ผู้ถอืหุน้กม็คีวามต้องการใหบ้ริษทัแสดงให้

เห็นถึงความชัดเจนว่าคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลกระทบของการจัดการด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อบริษัท68

4. บทวิเคราะห์

ในฐานะที่เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 2 ของโลก69 สหรัฐ 

อเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำาคัญกับการจัดการกับปัญหาการเปล่ียนแปลงทางสภาพ

ภูมอิากาศอยา่งตอ่เนือ่ง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการต้ังเปา้หมายในการลดปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกลงร้อยละ 80 ก่อนปี ค.ศ. 205070 รวมทั้งความผูกพันในการให้การสนับสนุนด้าน                    

การเงินให้แก่โครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น การสนับสนุนเงินให้กับ GCF ในสัดส่วน

ร้อยละ 30 ของเงินทั้งหมด71 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจาก NDC ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำา

ขึ้นก็แสดงให้เห็นถึงทิศทางท่ีชัดเจนของรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาในการมีส่วนร่วม              

ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ72 อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาที่นาย

ทรมัปเ์ขา้รับตำาแหนง่ประธานาธบิด ีจดุยนืประการหนึง่ของนายทรมัป ์คอื ความตอ้งการในการ

ออกจากการความผูกพันตาม Paris Agreement โดยเชื่อว่าความผูกพันดังกล่าวไม่เป็นธรรม

 67 Meaghan Kilroy, Shareholders Pass Climate Change Risk Disclosure Proposal at PPL 
Corp. (2017) Pensions & Investments <http://www.pionline.com/article/20170518/ONLINE/170519855/
shareholders-pass-climate-change-risk-disclosure-proposal-at-ppl-corp>.
 68 Anthony Salamone, Temperature's Rising on PPL to Support Shareholder Resolution 
on Climate Change (2017) The Morning Call <http://www.mcall.com/business/energy/mc-ppl-
shareholders-climate-change-vote-20170701-story.html>.
 69 Global Greenhouse Gas Emissions Data (2014) United States Environmental Protection 
Agency <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data>.
 70 United States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization (2016) United Nations 
<http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-
final_red.pdf>.
 71 How we Work : Resource Mobilization (2017) Green Climate Fund <http://www.green-
climate.fund/how-we-work/resource-mobilization>.
 72 ดู U.S.A. First NDC Submission United Nations <http://www4.unfccc.int/ndcregistry/
PublishedDocuments/United%20States%20of%20America%20First/U.S.A.%20First%20NDC%20 
Submission.pdf>.
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ต่อประเทศของตน และยังส่งผลกระทบต่อพลเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ73           

ซึ่งการถอนตัวจาก Paris Agreement จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว             

อย่างน้อย 3 ปี74 และการถอนตัวจะมีผลเมื่อพ้นกำาหนด 1 ปีหลังจากการแจ้งการถอนตัว75 ดังนี้ 

หากประเทศสหรัฐอเมริกาถอนตัวจาก Paris Agreement การถอนตัวจะมีผลในปลายปี ค.ศ. 

2020 การแสดงวสิยัทัศน์ของนายทรมัป์เป็นการเปลีย่นแปลงทางดา้นการเมอืง (political shift-

ing) จากที่อดีตประธานาธิบดีได้ดำาเนินนโยบายไว้อันส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทั้งในแง่การ

บริหารจัดการของภาครัฐ และการดำาเนินธุรกิจของภาคเอกชน

อยา่งไรกด็ ีแมว้า่นายทรมัป์จะแสดงจดุยนืในการไมย่อมผกูพนัต่อ Paris Agreement 

ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจในสายตาของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อันจะเห็นได้

จากการที่ผู้ถือหุ้นยังคงยื่นข้อเสนอของตนโดยให้ความสำาคัญกับการปรับตัวของบริษัทภายใต้

บริบทการรักษาระดับอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และการออกเสียงของ          

ผูถ้อืหุน้ทีย่งัคงใหค้วามสำาคญักบัการปรบัตวัของบริษทัในการมุง่ไปสู่การดำาเนนิการเพ่ือลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก76 ที่จะมีผลต่อธุรกิจที่พึ่งพาพลังงานในรูปแบบเดิม ผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำาถาม

ถึงความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท และขอให้บริษัทประเมินความเสี่ยงและจัดหา      

วิธีการในการปรับตัวรวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัทปรับตัวและ                

เปิดเผยผลการประเมินรวมถึงวิธีการท่ีบริษัทจัดทำาเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็น

นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ไม่เห็นพ้องกับการที่นายทรัมป์แสดงความประสงค์ที่จะออกจาก 

Paris Agreement เช่น CalPERs ซึ่งแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนการเข้าร่วม Paris 

Agreement และสนับสนุนให้บริษัทที่ตนเข้าไปลงทุนให้ความสำาคัญกับการจัดการปัญหาการ

 73 Micheal D Shear, Trump Will Withdraw U.S. from Paris Climate Agreement (2017) New 
York Times <https://www.nytimes.com/2017/06/01/climate/trump-paris-climate-agreement.html>; 
Tom DiChristopher, Trump is Still Pulling out of Paris Agreement, Despite Chatter of a Reversal, 
Experts Say (2017) CNBC <https://www.cnbc.com/2017/09/19/trump-is-not-reversing-on-paris-
agreement-heres-why.html>.
  74 United Nations Framework Convention on Climate Change Art 28 para 1.
 75 United Nations Framework Convention on Climate Change Art 28 para 2.
 76 Ross Kerber, Exxon Vote Shows Wall Street Diverging from Trump on Climate Change 
(2017) Reuters <https://www.reuters.com/article/us-exxonmobil-climate-investors/exxon-vote-
shows-wall-street-diverging-from-trump-on-climate-change-idUSKBN18R3D6>.
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง CalPERs เห็นว่า Paris Agreement จะช่วยให้กองทุน

สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ77 และนักลงทุนสถาบันขนาด

ใหญ่ทั่วโลกจำานวน 217 แห่งได้ร่วมกันออกแถลงการณ์สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ดำาเนินการ

ตามข้อผูกพันใน Paris Agreement ต่อไป78

นอกจากนี้ ชัยชนะที่เกิดขึ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในปี ค.ศ.   

2017 ทำาให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไปจะมีข้อเสนอของผู้ถือหุ้นท่ี

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเพ่ิมข้ึนหรือ

ไม่ และจะมีผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นหรือไม่79

จากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดข้อท่ีพึงพิจารณาแก่

ประเทศไทยทั้งในด้านผู้ถือหุ้นและบริษัท ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ประสบการณ์การยื่นข้อเสนอ

ของผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาทำาให้เห็นว่ากรอบของข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไม่ได้จำากัด

เฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร เช่น การปรับโครงสร้างผู้บริหาร ค่าตอบแทน

กรรมการหรอืหลกัธรรมาภิบาลของบรษิทัเทา่นัน้ แต่ยงัขยายไปถงึเรือ่งอืน่ ๆ  ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กบัการดำาเนนิธุรกจิของบรษิทั เช่น ผลกระทบจากแนวนโยบายของบรษิทัตอ่สงัคม แนวนโยบาย

ในการจ้างงาน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างพนักงาน การยอมรับในความหลากหลาย

ทางสังคม ผลกระทบต่อธรรมชาติ เป็นต้น การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจ

เป็นตัวอย่างให้กับผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนของไทยในการเสนอเรื่องที่ตนเห็นว่าสำาคัญและ

ควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการงานของบริษัทโดยตรง

การทีผู่ถ้อืหุน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดย้ืน่ขอ้เสนอของตนเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัประเมนิ

และจดัทำานโยบายในดา้นสิง่แวดลอ้มมาเปน็ระยะเวลายาวนาน แต่ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ของบริษทั

 77 CalPERS Comments on Paris Agreement Decision (2017) California Public Employees' 
Retirement System <https://www.calpers.ca.gov/page/newsroom/calpers-news/2017/paris-                
agreement-decision>.
 78 Letter from Global Investors to Governments of the G7 and G20 Nations (8 May 2017) 
Ceres <https://www.ceres.org/sites/default/files/Fact%20Sheets%20or%20misc%20files/Updated% 
20Global%20Investor%20Letter%20to%20G7%20%26%20G20%20Governments.pdf>.
 79 James R Copland and Margaret M O'Keefe, Climate-Change Proposals Break Through 
(2017) Proxy Monitor <http://www.proxymonitor.org/Forms/2017Finding1.aspx>.
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สนับสนนุขอ้เสนอดงักลา่วในปี ค.ศ. 2017 เปน็คราวแรกแสดงใหเ้หน็วา่ ในอดตีขอ้เสนอในเรือ่ง

ดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากนัก การยื่นข้อเสนอของผู้ถือหุ้นจึงต้อง

กระทำาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดแรงกดดันต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การยื่นข้อเสนอ

ของผู้ถือหุ้นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมจะทำาให้สื่อมวลชนและบุคคลภายนอก

ให้ความสนใจ อันจะก่อให้เกิดผลเป็นแรงกดดันจากภายนอกช่วยให้คณะกรรมการบริษัทต้อง

ให้ความสำาคัญแก่เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มขึ้น

ในส่วนของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนของไทย แม้ว่าจนถึงปัจจุบันจะไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นยื่นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของบริษัทในบริบทที่ต้องลดการ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ภาครัฐกำาหนดนโยบายให้บริษัทต้องให้ความสำาคัญแก่

ผลกระทบจากการประกอบกิจการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 

เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตาม ความเปล่ียนแปลงที่พบในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ข้อหนึ่ง คือ บริษัทจะต้องตระหนักถึงบทบาทและ           

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน80 

กลา่วคอืคณะกรรมการตอ้งคำานงึถงึการดำาเนนิการเพ่ือใหบ้ริษทัสามารถแข่งขันได้มผีลประกอบ

การที่ดี รวมท้ังบริษัทต้องดำาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบ

ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม81 จึงเห็นได้ว่าบริษัทจะต้องให้ความสำาคัญกับการประกอบกิจการไป  

พร้อมกับการคำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว            

จึงเห็นได้ว่าบริษัทไม่สามารถละเลยการให้ความสำาคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้

จากการตื่นตัวในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั่วโลก ในอนาคตอันใกล้ผู้ถือหุ้นในบริษัทของไทยอาจรวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง        

กบัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มใหแ้กบ่รษิทั และคณะกรรมการอาจอยูใ่นฐานะทีต้่องตอบคำาถาม

แก่ผู้ถือหุ้นถึงแนวทางในการจัดการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการรักษาอุณหภูมิโลกให้           

สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่             

เข้มข้นสูง เช่น บริษัทค้านำ้ามัน ที่อาจต้องเผชิญกับการเรียกร้องของผู้ถือหุ้นก่อนกิจการอื่น  

 80 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 หลักปฏิบัติ 1
 81 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 หลักปฏิบัติ 1.2
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เพราะเป็นกิจการที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดล้อม จากนั้นการเรียกร้องอาจขยายไปยัง

บรษัิททีด่ำาเนนิธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ธรุกจิผลติรถยนตห์รอืผูผ้ลติพลงังานไฟฟา้จากพลงังาน

ถ่านหิน ที่ต้องทำาความเข้าใจและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำาเสนอแผนงาน

ของบริษัทในการดำาเนินกิจการในลักษณะท่ีบริษัทยังสามารถดำาเนินการแข่งขันในสภาพท่ีต้อง

คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
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ENVIRONMENTAL LIMITATIONS TO
UNILATERAL EXPLOITATION OF ENERGY 

RESOURCES

Phattharaphong Saengkrai*

Introduction

This brief essay discusses international legal norms governing the                   

unilateral exploitation of energy resources by states. States are often advised to 

co-operate in energy governance, but the issue of unilateral exploitation of 

energy resources still presents a source of tension and disputes between states 

today. The main argument of the paper is that the jurisprudence of international 

courts and tribunals, state practice, and scholarly writings show that customary 

international law not only recognises the right of states to exploit certain energy 

resources without consent of other states but also imposes some important 

limitations to that right, particularly those concerning the environmental harm. 

With this, I aim to contribute the emerging study on international law of energy1 

 * Lecturer, Faculty of Law, Thammasat University. This essay expresses my humble 
appreciation for Professor Narong’s constant kindness – the quality that represents his personality 
most aptly. I was recruited when he was the Dean of the Faculty of Law and since then, I have 
been fortunate enough to receive his advice, help, and encouragement on numerous occasions.               
I wish also to record my appreciation for Professor Jorge Viñuales’ constant advice and support for 
this paper. All errors of course remain my own.
 1 See eg, Fatouros, ‘An International Legal Framework for Energy’, 332 RCADI (2007) 
355-446; Viñuales, ‘Vers un droit international de l’énergie: Essai de cartographie’, in Kohen and 
Bentolila (eds) Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Michel Jacquet: le droit des rapports 
internationaux économiques et privés (LexisNexis, 2013) 321-344.
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by providing a comprehensive conceptual chart on the topic and by formulating 

principles governing environmental harm in light of recent significant developments 

in the jurisprudence of international courts and tribunals over the last five years 

including cases concerning energy activities.

For methodology, I adopted what Georg Schwarzenberger called the 

‘inductive approach’2 to ascertain the status of the norms de lege lata with the 

focus on the positions that have been judicially tested or recognised. For our 

purposes, I defined ‘unilateral exploitation’ as the activities exploiting energy 

resources without the consent of other states such as the diversion of water                 

for the hydropower projects or the drilling activities of offshore hydrocarbon 

deposits. This can be conducted by state organs or by private actors with the 

authorisation of the state. For the scope of ‘energy resources’ under survey,                  

I have focused on ‘international watercourses’ within the meaning of the 1997 

UN Convention, transboundary aquifers, onshore hydrocarbon deposits, and 

offshore hydrocarbon deposits.

In what follows, I will first give an overview of how the relevant inter-

national legal norms may be organised into one conceptual chart in Section II. 

This will be followed by the discussion on the existence of the right of states  

to unilaterally exploit energy resources in Section III and the limitations to the           

exercise of that right imposed by contemporary international law which I                                

divided according to the geographical location and the status of the resources 

in Section IV.

 2 Schwarzenberger, ‘An Inductive Approach to International Law’ 60 Harvard Law Review 
(1947) 539-570.
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1. An overview of the conceptual chart

A survey of jurisprudence of international courts and tribunals, state 

practice, and scholarly writings will show that international law both recognises 

the right of states to exploit certain energy resources without consent of other 

states and imposes some important limitations to that right with regard to                 

environmental harm. I propose to explore the relevant norms in terms of the 

existence of the right to unilaterally exploit resources and the limitations to the 

exercise of such right. Chart 1 summarises the relevant norms of customary   

international law.

Chart 1 : Norms of international law governing the unilateral exploitation of energy resources

prevention principle

prevention principle

prevention principle

ENVIRONMENTAL LIMITATIONS TO UNILATERAL EXPLOITATION OF ENERGY RESOURCES
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The existence of the right is encompassed in the principle of sovereignty 

over natural resources (‘PSNR principle’), which recognises that every state ‘has 

and shall freely exercise full permanent sovereignty, including possession, use 

and disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities.’3              

The main limitations to the exercise of such entitlements concern negative           

externalities of the exploitation activities in form of the harm to the environment 

and human beings.4 For the environmental harm, the relevant norms depend 

significantly on the geographical location and the status of the resources.                

I therefore divided them into three types of resources : first, ‘domestic resources’ 

or those resources that are under exclusive entitlement of one state such as          

resources that are located in the territory of the state; second, ‘transboundary 

resources’ or those resources that traverse or border two or more states such 

as international watercourse and common offshore hydrocarbon deposits; and 

thirdly, ‘disputed resources’ or those resources whose definitive entitlement or 

delimitation is still disputed between states such as resources in the disputed 

territory or hydrocarbon deposits in the maritime zone.

The relevant norms are provided in the chart. There are three principles 

that are applicable in all types of resources : the no-harm principle, the prevention 

principle, and the co-operation principle. Such a broad scope of application 

underlines the practical importance of these three principles. I will elaborate on 

how these principles operate in relation to exploitation activities in each type 

of resources in the following sections. It should be also added that although this 

paper does not concern specifically with harm to human beings, these three 

 3 ‘Right to Exploit Freely Natural Wealth and Resources’, A/RES/626.
 4 Similarly, in the Aerial Herbicide Spraying case, Ecuador claimed that Columbia’s 
aerial herbicide spraying of plantations in Colombia that Columbia must, among others, ‘respect 
the human rights of the Ecuadorian nationals’, and ‘take no action to harm the natural environment 
in Ecuador’. See, Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), Memorial of Ecuador, 412.
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principles are also applicable to such harm as well.5 After all, ‘the environment 

is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the 

very health of human beings, including generations unborn’.6

The notion that the existence of the right is a different question from 

the limitations to the exercise of that right is not uncommon. For instance, states, 

as a rule, have the adjudicative jurisdiction to hear and decide a case in their 

domestic courts, but the exercise of that jurisdiction may be barred by such 

principles as immunities.7 The same is true with the right to exploit the natural 

resources flowing from the PSNR principle. The exercise of that right may be 

restricted by certain obligations under international law. The WTO Panel, for 

instance, held that members must ‘exercise their sovereignty over natural                 

resources consistently with their WTO obligations’.8 I shall now turn to analyse 

how the PSNR principle gives rise to the right to unilaterally exploit natural               

resources.

2. The existence of the right

In common parlance, states are said to have sovereignty over natural 

resources. But as a concept of international law, ‘sovereignty’ is not a right in 

itself. It is best perceived as ‘the totality of international rights and duties                  

 5 Francioni, ‘International Human Rights in an Environmental Horizon’, 21 (1) European 
Journal of International Law (2012) 41-51; Boyle, ‘Human Rights and Environment: Where next?’, 
23(2) European Journal of International Law (2012) 613-642; Viñuales, ‘A Human Rights Approach 
to Extraterritorial Environmental Protection? An Assessment’, in Bhuta (ed) The Frontiers of Human 
Rights. Extraterritoriality and its Challenges (OUP, 2016) 177-221.
 6 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, 
¶29 (‘Advisory Opinion on Nuclear Weapons’).
 7 Arrest Warrant of 1 I April2000 (DRC v Belgium), Judgment, ICJ Reports 2002, ¶56.
 8 China: Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials - Panel Reports 
(30 January 2012) WT/DS395/AB/R, ¶7.381.
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recognised by international law as residing in an independent territorial unit -             

the State’.9 As such, the concept requires some specific expression to be legally 

operational in a given context.

For the right to exploit natural resources, the general expression for 

sovereignty is the ‘principle of permanent sovereignty over natural resources’. 

Emerged in the 1950s when newly independent states were increasing,10 the 

principle now serves as a starting point for a legal analysis of any natural resource 

including energy resources.11 Prior to the emergence of the concept, ‘natural 

resources’ as such were not the object of international legal regulation, except 

international rivers and fisheries which were treated as ‘property’ or ‘object’ under 

international law.12 The analysis of entitlements to natural resources was treated 

as a consequence of the spatial delimitation of sovereignty between the states.13

The PSNR principle has been recognised as customary international law 

by the ICJ,14 but the precise contour remains controversial.15 For our purposes, 

 9 Crawford, The Creation of States in International Law (2nd edn, OUP, 2006) 32. 
 10 Gess, ‘Permanent Sovereignty over Natural Resources: An Analytic Review of the 
United Nations Declaration and its Genesis’, 13 (2) ICLQ (1964) 398-449; Schrijver, Sovereignty over 
Natural Resources: Balancing Rights and Duties (CUP, 1997) 36-168. 
 11 See eg, Fatouros, ‘An International Legal Framework for Energy’, 332 RCADI (2007)              
388; Dolzer, ‘International Cooperation in Energy Affairs’, 372 RCADI (2015) 413; Redgwell,                         
‘International Regulation of Energy Activities’, in Roggenkamp et al (eds) Energy Law in Europe : 
National, EU and International Regulation (OUP, 2016) 36-37.
 12 See eg, Wheaton, Elements of International Law (8th edn, 1866) 177-205; Hall,                        
A Treatise on International Law (3rd edn, Clarendon Press, 1890) 157-158; Oppenheim,                            
International Law: A Treaties (Longmans, 1905) 217-340.
 13 Brownlie, ‘Legal status of natural resources in international law (some aspects)’, 162 
RCADI (1979) 253; Schrijver, supra note 10, 13.
 14 Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v Uganda), Judgment, ICJ Reports 
2005, ¶244.
 15 Brownlie, supra note 13, 268-271; Abi-Saab, ‘Permanent Sovereignty over Natural 
Resources and Economic Activities’, in Bedjaoui (ed) International Law: Achievements and Prospects 
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the principle recognises that, as a rule, every state ‘has and shall freely exercise 

full permanent sovereignty, including possession, use and disposal, over all its 

wealth, natural resources and economic activities.’ Since sovereignty is equal, 

each state has the right to unilaterally exploit such resources and without the 

consent of others states.

Certain regimes have transformed the PSNR principle into different  

formulations. For instance, in UNCLOS, the coastal states have ‘exclusive                

sovereign rights’ to exploit the offshore hydrocarbon deposits located in the 

continental shelf.16 For transboundary aquifers, the ILC Draft Articles reaffirms 

‘sovereignty of the aquifer states over the portion … located within its territory’, 

reflecting the suggestion of many governments.17 In the 1997 UN Convention on 

Watercourses, riparian states must ‘utilize an international watercourse in an 

equitable and reasonable manner’,18 implying that they are entitled to exploit 

the water without the consent of the other riparian states.19 Thus the ICJ spoke 

of the ‘basic right to an equitable and reasonable sharing of the resources of an 

international watercourse’.20 It should be noted that by implicitly recognising   

(Martinus Nijhoff, 1991) 597-617; Schrijver, ‘Fifty Years Permanent Sovereignty over Natural                     
Resources’, in Bungenber and Hobe (eds) Permanent Sovereignty over Natural Resources (Springer, 
2015). 
 16 United Convention on the Law of the Sea (10 December 1982, entry into force, 16 
November 1994) arts 56,73 (‘UNCLOS’) .
 17 ‘Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers, with Commentaries’, ILC                  
Yearbook, 2008, vol. II, Part Two, 38-39 (‘Transboundary Aquifers Draft Articles’).
 18 Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 
(21 May 1997, entry into force 17 August 2014) art 5 (‘UN Watercourse Convention’).
 19 ‘Draft articles on the law of the non-navigational uses of international watercourses 
and commentaries thereto and resolution on transboundary confined groundwater’, ILC Yearbook, 
1994, vol. II, Part Two, 98.
 20 Gabčikovo-Nagymaros Project (HungarylSlovakia), Judgment, ICJ Reports 1997, ¶¶78, 
85. (‘Gabčikovo-Nagymaros’).
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the right to unilateral exploitation, the principle of equitable and reasonable 

utilisation governs both the existence and exercise of the right of unilateral                

exploitation. 

3. The limitations to the exercise of the right

Although states have the right to exploit their energy resources without 

the consent of other states, the exercise of such rights are limited by certain 

international legal norms. I shall now turn first to the norms applicable to                       

domestic resources.

 3.1 Domestic resources
For domestic resources, the unilateral exploitation will not give rise to 

any issue under international law unless it causes some transboundary harm to 

other states or areas beyond national jurisdiction. There are three main principles 

under customary international law that govern this issue : the no-harm principle, 

the prevention principle, and the co-operation principle. Traditionally, the issue 

of transboundary effect is governed by the no-harm principle, according to which, 

every state has the due diligence obligation ‘not to allow knowingly its territory 

to be used for acts contrary to the rights of other States’.21 Rooted in the maxim 

‘sic utere tuo ut alienum non laedas’ known in Roman Law, the scope of               

application is not limited to environmental harm.

When the issue of transboundary harm arises before international courts 

and tribunals today, contemporary jurisprudence shows that the issue will be 

governed by the prevention principle which is now widely recognised as                    

customary international law22 and implemented in many important multilateral 

 21 Corfu Channel, Judgment of 9 April 1949, ICJ Reports 1949, 22.
 22 See eg, de Sadeleer, Environmental Principles: From Political Slogan to Legal Rules 
(2002) 61-90; Viñuales and Duvic-Paoli, ‘Principle 2’, in Viñuales (ed) The Rio Declaration on                
Environment and Development. A Commentary (2015) 107–38; 
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treaties.23 The generally accepted formulation is Principle 2 of the Rio Declaration 

which has found its way in the Advisory Opinion on the Nuclear Weapons.24             

The gist of the principle is that states must exercise due diligence to prevent 

significant harm to the environment regardless of its location.25 As such it                      

encompasses and expands the no-harm principle at least in three respects.                

First, the scope of application is not limited states’ territory, but includes the 

environment in the global commons. Secondly, the interest protected by the 

prevention principle is essentially about the environment tout court, and not 

just the interest of individual states. It therefore generates not only bilateral 

obligations, the breach of which may be invoked by an injured state, but also 

obligations erga omnes partes26 and obligations erga omnes, the breach of which 

may be invoked by non-injured state.27 Finally, whereas the no-harm principle 

is concerned primarily with the liability for the harm occurred, the prevention 

principle requires pro-active due diligence so as to prevent environmental harm 

because of ‘the often irreversible character of damage to the environment and 

of the limitations inherent in the very mechanism of reparation of this type of 

damage.’28

 23 See eg, UNCLOS, art 192; UN Watercourse Convention, art 5.
 24 Advisory Opinion on Nuclear Weapons, ¶29.
 25 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay), Judgment, ICJ Reports 2010, 
¶¶204-205 (‘Pulp Mills’); Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica 
v Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v 
Costa Rica), Judgment, ICJ Reports 2015, ¶194 (‘Costa Rica v Nicaragua’).
 26 See eg, Whaling in the Antarctic, CR 2013/18, p 33, ¶18 (Pleading by Laurence Boisson 
de Chazournes).
 27 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), 
Judgment, ICJ Reports 2012, p 430, ¶¶67-69; Draft Articles on Responsibility of States for Inter-
nationally Wrongful Acts, with Commentaries, ILC Yearbook, 2001, vol. II, Part Two, 126-128.
 28 Gabčikovo-Nagymaros, ¶140.

ENVIRONMENTAL LIMITATIONS TO UNILATERAL EXPLOITATION OF ENERGY RESOURCES



| 412 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

The test for what constitutes ‘significant harm’ has not been established 

by international courts and tribunals. The ILC has proposed that the question 

has to be answered objectively on a case-by-case basis taking into account all 

relevant factors.29 For the ILC, ‘harm’ includes harm to ‘human health, industry, 

property’.30 The term ‘significant’ goes beyond ‘detectable’ but does not reach 

‘serious’ or ‘substantial’. The magnitude of the harm is certainly relevant. For 

instance, in the Costa Rica v Nicaragua case, the ICJ examined the volume of 

the sediments caused by the construction of the road against the sediment load 

of the San Juan River and found that the construction contributed at most 2 per 

cent of the total load of the River. It therefore concluded ‘significant harm            

cannot be inferred therefrom, particularly taking into account the high natural 

variability in the river’s sediment loads.’31 But the determination may also involve 

value judgment of the object harmed.32 Thus, it has been argued that the                  

determination of ‘significant harm’ may be decided by reference to such treaties 

as the CITES, CBD,33 or the RAMSAR Convention.

With regard to the contents of the obligation in the jurisprudence of 

the ICJ and ITLOS, the controlling factor is due diligence. Due diligence refers to 

the standard of conduct which is a ‘variable concept’34 and the specific course 

of conduct required of states cannot be prescribed once and for all. The risky 

 29 ‘Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with 
commentaries 2001’, ILC Yearbook, 2001, Vol II, Part Two, 152-153 (‘Prevention Articles’).
 30 Ibid, 152. It thus suggested that the principle is applicable to harm to human beings.
 31 Costa Rica v Nicaragua, ¶194.
 32 Prevention Articles, 152-153.
 33 In the matter of the South China Sea Arbitration before and Arbitral Tribunal                  
constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea (Republic of 
the Philippines v People’s Republic of China), Award of 12 July 2016, ¶956 (‘South China Sea’).
 34 Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the Area,                      
Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p 51, ¶117 (‘Advisory Opinion on the Area’).
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nature of the activity and the available scientific or technological knowledge are 

potentially relevant to determine diligence.35 But much depends on what the 

relevant state can reasonably do in the specific circumstance to prevent the 

harm or, to use the formulation of the ICJ, ‘to use all the means at its disposal 

to avoid activities’36 that may cause significant harm. This is the obligation of 

conduct, and, to put the logic to its ultimate conclusion, the state that has               

exhausted all the available means available to it will not be responsible for the 

significant harm under the prevention principle. 

Although the above statement remains accurate, due diligence in           

contemporary international law as reflected in the jurisprudence of the                 

international courts and tribunals has nevertheless developed to require at least 

two specific courses of action : first, the obligation to ascertain if there is a risk 

of significant transboundary harm, and, in case of such risk, to conduct an EIA 

prior to embarking on the activity, and secondly, the obligation to notify and 

consult in good faith with potentially affected states.

For the ascertainment of the risk of significant transboundary harm, 

states must use an objective standard. In the context of energy activities,                           

one method for ascertainment is to refer to the list in Annex I of the Espoo                      

Convention. The list includes crude oil refineries, thermal power stations, oil and 

gas pipelines, dams and reservoirs, groundwater abstraction activities, and offshore 

hydrocarbon production.37 Alan Boyle went further to say that ‘the likelihood               

of harm can be assumed for the kind of activities listed in Appendix I of the 

 35 Advisory Opinion on the Area, ¶117.
 36 Pulp Mills, ¶101.
 37 For precise requirements, Convention on Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context (25 February 1991, entry into force 10 September 1997).
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Espoo Convention’38

If it is established that there is a risk of significant transboundary harm, 

the conduct of EIA is required. With regard to the oil and gas industry, the private 

business seems to be familiar with an EIA.39 As international law stands today, 

there is no specific requirements with regard to the contents of the EIA. But it 

must meet the standard of due diligence. As such, it is prudential to follow         

international standards such as the UNEP Goals and Principles of Environmental 

Impact Assessment40 or the Espoo Convention. Also, states must conduct an EIA 

before the implementation of the project and continue monitoring the impact 

of the activities.

In this connection, it has been argued that states must consult with               

the individuals potentially affected by the activity. This has been argued by                

Argentina in the Pulp Mills case to which the ICJ answered, ‘no legal obligation 

to consult the affected populations arises for the Parties from the instruments 

invoked by Argentina.’41 Nevertheless, since due diligence can evolve, such     

consultation may become mandatory under due diligence in the future.42 In the 

context of energy activities, an argument has been to made broadly to include 

the principle of public participation which requires access to information,                       

 38 Boyle, ‘Developments in the International Law of Environmental Impact Assessments 
and their Relation to the Espoo Convention’, 20 (3) Review of European, Comparative and                
International Environmental Law (2011) 231.
 39 Lindsay et al, ‘Human Rights Responsibilities in the Oil and Gas Sector: Applying the 
UN Guiding Principles’ 6 (1) Journal of World Energy Law and Business (2013) p 37; Abaza et al, 
Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an                              
Integrated Approach (UNEP, 2004).
 40 UNEP, Goals and Principles of Environmental Impact Assessment (16 January 1987).
 41 Pulp Mills, ¶216.
 42 See eg Duvic-Paoli, Prevention in International Law (PhD Thesis at IHEID, 2016)                  
262-264.
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participation in decision-making processes, and access to justice.43 Even though 

this obligation has not been widely recognised as customary international law, 

it has been incorporated into human rights treaties through interpretation. In the 

Ogoni case, the African Commission of Human and People’s Rights held                      

that Nigeria violated the right to health and the right to general satisfactory            

environment enshrined in the Banjul Charter. The Commission noted that the 

government has the right to produce oil, but that, in order to respect the rights 

to health and general satisfactory environment, it must monitor the environment, 

conduct and publicise environmental and social impact studies before the                    

implementation of the exploitation activity, and provide the potentially affected 

individuals with the information and participation in the decision making                     

processes.44 None of these have been complied with the Nigerian government.

The second requirement is part of the broader principle of co-operation. 

The principle of ‘co-operation’ in international law has multiple meanings and 

manifestations, and has been said to be ‘fundamental’ for environmental             

protection.45 It is generally recognised that the principle applies to the context 

of transboundary environmental harm although the specific nature and contour 

of the principle and the specific form of co-operation as required by international 

law remain controversial. Upon reviewing current authorities, it is safe to conclude 

that where its activity has a risk of transboundary significant harm, the state must 

notify and consult in good faith with potentially affected states. This is formulated 

 43 See eg, Pring and Noé, ‘The Emerging International Law of Public Participation                           
Affecting Global Mining, Energy, and Resource Development’, in Zillman et al (eds) Human Rights 
in Natural Resource Development (OUP, 2002) 11-76.
 44 Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights/ 
Nigeria, African Commission on Human and People’s Rights, Communication 155/96, ¶53.
 45 The Mox Plant Case (Ireland v UK), Request for provisional measures, Order of 3 
December 2001, ITLOS, ¶82.
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broadly in Principle 19 of the Rio Declaration.46 It has also been recognised by 

the ICJ in the Costa Rica v Nicaragua case in 2015 where the Court formulated 

the obligation thus : ‘If the environmental impact assessment confirms that there 

is a risk of significant transboundary harm, the State planning to undertake the 

activity is required, in conformity with its due diligence obligation, to notify and 

consult in good faith with the potentially affected State, where that is necessary 

to determine the appropriate measures to prevent or mitigate that risk.’47 On a 

plaining reading, this pronouncement may be read to mean that the notification 

and consultation obligation is triggered only after the EIA is conducted and the 

risk of transboundary significant harm is confirmed.48 However, as stressed by 

Judge Donoghue in her separate opinion,49 such a sequence cannot be used in 

every circumstance. There are situations where due diligence requires the                 

notification and consultation before or during the conduct of an EIA. Therefore, 

the last part of paragraph 104 should be read to limit the fact pattern of               

this case.50

The obligation to notify requires the notification to be made by the 

state of origin to the potentially affected state itself. International law does not 

lay down specific contents of information, but good faith requires sufficiency of 

information. The obligation to consult is also underpinned by good faith, and as 

 46 Boisson de Charzournes and Sangbana, ‘Principle 19’, in Viñuales, supra note 22, 
492–507.
 47 Costa Rica v Nicaragua, ¶104.
 48 This is the ILC’s position. See, Prevention Articles, 157-161.
 49 Costa Rica v Nicaragua, Separate Opinion of Judge Donoghue, 4-6.
 50 Also, Tanaka, ‘Costa Rica v. Nicaragua and Nicaragua v. Costa Rica: Some Reflections 
on the Obligation to Conduct an Environmental Impact Assessment’, 26 (1) Review of European, 
Comparative and International Environmental Law (2017) 95: Brunnée, ‘International Environmental 
Law and Community Interest’, in Benvenisti and Nolte (eds) Community Obligations in                                        
International Law (CUP, forthcoming).
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such, it cannot be limited to formalities. All of these obligations does not create 

the right to veto by the potentially affected state. In this sense, states still retain 

the right to exploit resources unilaterally.

 3.2 Transboundary resources
For the natural resources that traverse or border states, there seems to 

be no single formulation of relevant principles which commands general support 

yet. The ILC decided in 2002 to codify general principles applicable to shared 

resources, ‘focused exclusively on water, particularly confined groundwater,           

and such other single geological structures as oil and gas’,51 only to find strong 

resistance from states who argued, among others, that shared hydrocarbon              

deposits are best dealt with by bilateral agreements.52 In what follows, I shall 

survey international legal norms relevant to international watercourse,                                  

transboundary aquifers, and common offshore hydrocarbon deposits respectively.

‘International watercourses’ are an old object of international regulation. 

In early 20th century, scholars began to call for the systematic approach to                 

non-navigational uses of international watercourses, including for hydropower 

projects.53 In 1923, the Convention relating to the Development of Hydraulic 

Power affecting more than one State was adopted under the auspices of                   

the League of Nations,54 article 4 of which requires the party carrying out the 

 51 Yamada, ‘Shared natural resources: First Report on Outlines’, ILC Yearbook, 2003, 
chap IX, 7.
 52 For a comprehensive analysis, see Morgandi, Bilateral Energy Governance (PhD Thesis 
at IHEID, 2017) 108-123.
 53 See eg, IDI, ‘Réglementation internationale de l’usage des cours d’eau internationaux 
en dehors de l’exercice du droit de navigation’, Annuaire de l’Institut de droit international (1911) 
365-367; Smith, The Economic Uses of International Rivers (PS King & Son, 1931) 3. For the literature 
before 1959, see Berber, Rivers in International Law (Stevens & Sons, 1959) 11-44. 
 54 Legal Aspects of Hydro-Electric Development of Rivers and Lakes of Common Interest, 
E/CN.14/EP/17. 
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operations that may cause serious prejudice to the other party to ‘enter into 

negotiations with the view to the conclusion of agreements which will allow 

such operations to be executed’. Now main principles under customary                                  

international law have been codified in the 1997 UN Convention on Water-

courses, one of which is the principle of equitable and reasonable utilisation.                

It has been applied by the ICJ in the Gabčikovo-Nagymaros case where the                   

Court took care to explain the rationale of the principle55 that states have the 

right to an equitable and reasonable share of the natural resources because                  

all riparian states have ‘the perfect equality’ and as a result any preferential 

privilege, such as the unilateral control of the river by Slovakia is a violation of 

this right.56

The 1997 Convention prescribes detailed procedures to implement               

the co-operation principle in Articles 8-19. Not all of these provisions have                

attained the status of customary international law. Therefore, the controlling 

element remains the principle of good faith. If there is a risk of significant harm, 

there is an obligation to notify and consult with the other riparian state. There 

is also the obligation to negotiate an agreement on specific form of co-operation 

and the following pronouncement is the Lake Lanoux case in 1957 remains               

accurate : states must ‘seek, by preliminary negotiations, terms for an agreement, 

without subordinating the exercise of their competences to the conclusion of 

such an agreement’ and ‘sanctions can be applied in the event, for example, of 

an unjustified breaking off of the discussions, abnormal delay, disregard of                   

the agreed procedures, systematic refusals to take into consideration adverse 

proposals or interests, and, more generally, in cases of violation of the rules of 

 55 Gabčikovo-Nagymaros, ¶85.
 56 Here the ICJ expanded the scope of the principle from the navigational to non-   
navigational contexts.
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good faith.’57 

The 1997 Convention also recognises the obligation to prevent                           

environmental harm which requires attentiveness to the specificity of the                

circumstance. Thus, in the Kishenganga case which concerns India’s unilateral 

diversion of water for hydropower projects, the tribunal noted that even though 

India has the right to divert the water for its hydroelectric project under the 

express provision of the Indus Water Treaty, it can proceed with its project only 

by allowing minimum flow so as to avoid the environmental harm to Pakistan.58 

Paying close attention to the environmental harm, the Tribunal also permitted 

the parties to reconsider the minimum flow seven years after the diversion.59

Transboundary aquifers have not gained the same extensive attention. 

After the first United Nations Water Conference in 1977,60 there emerged some 

handful scholarly works including those acknowledging the relevance for energy 

production.61 The ILC produced the draft articles in 2008, but a survey of state 

practice does not provide conclusive evidence to what extent they reflect                 

customary international law. Of 592 transboundary aquifers in the world                          

identified by UNESCO in 2015,62 only four are the subject of utilisation agreements 

(Franco-Swiss Genevese Aquifer, Nubian Sandstone Aquifer System, North                 

 57 Affaire de lac Lanoux (Espagne, France), Award of 16 November 1957, RIAA Volume 
XII, 306. Also, North Sea Continental Shelf, Judgment, ICJ Reports 1969, ¶¶85, 87 (‘North Sea’); 
Gabčikovo-Nagymaros, ¶141; Pulp Mills, ¶146.
 58 In the Matter of the Indus Waters Kishengange Arbitration, Partial Award of 18 Febru-
ary 2013, ¶¶448-454.
 59 In the Matter of the Indus Waters Kishengange Arbitration, Final Award of 20 December 
2013, 43.
 60 ‘Mar del Plata Action Plan’, E/Conf.70/29.
 61 See eg, Barberis, International Ground Water Resource Law (FAO, 1986) 9-10.
 62 UNESCO, Atlas of Transboundary Aquifers < http://ihp-wins.unesco.org/layers/
geonode:tba_map2015>
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Western Sahara Aquifer System, Al-Sag/Al-Disi Aquifer). However, although               

international law governing aquifers specifically may be ‘embryonic’,63 it seems 

that, by their rationale, the no-harm principle, the prevention principle, and the 

co-operation will apply to transboundary resources, and such application should 

take into account the fragile nature of the underground water.64

For the offshore hydrocarbon deposits lying across delimited continental 
shelf boundaries, the joint development has developed significantly65 partly 
because the drill will be highly likely to affect the deposit as a whole such as 
by changing the deposit’s pressure. But as a matter of customary international 
law, it is safe to conclude that there is no obligation to conclude an agreement 
providing for joint development to preserve the unity of the deposit,66 for                    
the practice seems to lack opinio juris.67 But, like international watercourses, 
states are under an obligation to negotiate with the view to conclude an                    
agreement. Also, by their rationale, the principles of no-harm principle,                           
prevention principle, and co-operation will apply with the ‘unity’68 of the                    
deposits being taken into account.

In summary, the applicability of the principles of no-harm, prevention, 
and co-operation to international watercourses are well established and may be 
argued to extend to transboundary aquifers and common offshore hydrocarbon 
deposits. In transboundary resources, it is likely that any unilateral action that 
affects the environment will affect the interest of the other state. States will be 

 63 McCaffrey, The Law of International Watercourses (2nd edn, OUP, 2007) 503.
 64 Draft Articles on Transboundary Aquifers, 47.
 65 For a comprehensive analysis of state practice, see Morgandi, supra note 52, 192-205.
 66 Ong, ‘Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits: “Mere” State 
Practice or Customary International Law?’ 93 American Journal of International Law (1999) 771-804.
 67 Cf Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v Democratic Republic of the Congo), 
Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports 2007, ¶90.
 68 North Sea, ¶¶94, 97.
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well advised to act in good faith and exercise due diligence. 

 3.3 Disputed resources
For the exploitation of disputed resources, the point of departure is              

the simple reminder that the mere fact that the legal status of the resource is 
contested does not release the state in control of the resource in question from 
its obligations vis-à-vis other states concerning that resource. This has been             
recognised by the ICJ in the Namibia advisory opinion with regard to the control 
of territory : ‘Physical control of territory, and not sovereignty or legitimacy of 
title, is the basis of State liability for acts affecting other States.’69 The same 
position was affirmed in relation to the maritime zone in the South China                           
Sea case where it was held that ‘the environmental obligations in Part XII                          
[of UNCLOS] apply to States irrespective of where the alleged harmful activities 
took place.’70

The South China Sea award is also significant for its application of the 
prevention principle as implemented in the UNCLOS to the disputed maritime 
zones. This means that the principle is applicable to our third type of resources. 
This is firmly in line with the rationale of this principle, which is to prevent any 
significant environmental harm regardless of the environment’s location. The 
same holds true for the co-operation principle. For the unilateral exploitation 
activities in the maritime zones pending delimitation, the tribunal in the Ghana/
Côte d’Ivore case reaffirmed in the order on provisional measure that the parties 
must ‘act with prudence and caution to prevent serious harm to the marine 
environment’ and that to that end they must cooperate.71 It therefore ordered 

 69 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Na-
mibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, 
ICJ Reports 1971, ¶118.
 70 South China Sea, ¶927.
 71 Delimitation of the Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), 
Order of 25 February 2015, ITLOS Reports 2015, ¶¶72-73 (‘Ghana/ Côte d’Ivoire’). 
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Ghana to ensure ‘prevention of serious harm to the marine environment’.72

The Tribunal also ordered the parties to ‘pursue cooperation and refrain 

from any unilateral action that might lead to aggravating the dispute’.73 This 

reaff irms the co-operation principle but also points to the principle of ‘mutual 

restraint’.74 Founded on the principles of good faith principle and peaceful                

settlement of disputes,75 it imposes an obligation on disputant states not to            

aggravate the dispute. These obligations are clearly prescribed in UNCLOS,                    

but there is no comparable provision which prescribes expressis verbis similar 

obligations with regard to territorial or boundary dispute. Nevertheless, the                

rationale of the principle will allow such application. The principle does not 

govern the exploitation of natural resources directly. But, generally speaking,                 

if the resource is disputed, the exploitation of that resource without the consent 

of another state will be likely to aggravate the dispute. The survey of jurisprudence 

shows that much depends on the facts at hand and the specificity of the case. 

In the Aegean Sea case, the ICJ held in that the order on provisional measures 

that the seismic exploration by Turkey had not been proved to involve ‘any risk 

of physical damage to the seabed or subsoil or to their natural resources’.76 

Therefore, the Court in that case, did not indicate any provisional measure.             

Drawing upon the ICJ’s position, the arbitral tribunal in the Guyana/Suriname 

case, held that : ‘unilateral acts that cause a physical change to the marine 

 72 Ghana/ Côte d’Ivoire’, ¶108.
 73 Ibid.
 74 Lagoni, ‘Interim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements’, 78 (2) American 
Journal of International Law (1984) 345-368; Ong, supra note 66. 798-801.
 75 Charter of the United Nations (26 June 1945, entry into force 24 October 1945), art 
2(3); Friendly Relations Declaration, A/RES/25/2625; Declaration on the Prevention and Removal of 
Disputes and Situations, A/RES/43/51.
 76 Aegean Sea Continental Shelf, Interim Protection, Order of 11 September 1976, ICJ 
Reports 1976, ¶30.
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environment will generally be comprised in a class of activities that can be                 

undertaken only jointly or by agreement between the parties.’77 Since the               

exploratory seismic survey authorised by Ghana did not cause physical harm,            

it did not breach the obligation under Article 83 (3). But as can be seen from  

the recently decided Ghana/Côte d’Ivore case, not every unilateral act causing 

physical damage will result in a breach. Since the tribunal ordered Ghana only 

not to engage in the new drilling, Ghana had the right to carry on its activity 

unilaterally. Nevertheless, the tribunal emphasised that the controlling factor 

here is the principle of good faith as evidenced in the language in the provision 

‘in a spirit of understanding and cooperation’.78

Conclusion

I hope that it has been shown that although international law recognises 

the right of states to unilaterally exploit their resources including energy                       

resources, it now imposes significant limitations to the exercise of that right   

particularly with regard to environmental harm. There are three main principles 

– no-harm, prevention, and co-operation, that have an extensive, spatial scope 

of application. Generally, these principles do not prescribe rules dictating                

specific conduct unless they are implemented in treaties. In this sense,                         

international legal regulation of states’ unilateral exploitation is broad but                

shallow. Nevertheless, since the specific conduct in a given case will be                        

determined by due diligence and good faith, States will be well advised to take 

into those considerations in carrying out their energy activities.

 77 Award in the arbitration regarding the delimitation of the maritime boundary between 
Guyana and Suriname, Award of 17 September 2007, RIAA Volume XXX, ¶480.
 78 Delimitation of the Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), 
Judgment of 23 September 2017, ¶¶627,630.
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ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาชญาวิทยาสีเขียว (Green Criminology) 

ภาคภูมิ โลหวริตานนท์*

ในอดตีเมือ่เรากลา่วถึง “อาชญากรรม” บคุคลทัว่ไปในสงัคมมกัจะนกึถงึอาชญากรรม

พื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แต่ในปัจจุบัน

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน             

มีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึง

อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Crime) ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีรูปแบบที่อาจ

จะแตกต่างจากอาชญกรรมประเภทอื่นๆ เนื่องจาก เหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม

ประเภทนี้โดยตรง อาจจะมิใช่มนุษย์ แต่เป็นสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงเกิดปัญหาว่า แนวคิดทาง

อาชญาวทิยาโดยทัว่ไปจะสามารถนำามาใชใ้นการอธบิายลักษณะของอาชญากรรมประเภทนีไ้ด้

หรอืไม ่ซึง่จากปญัหาดงักลา่ว ทำาใหเ้กดิการพฒันาแนวคดิเกีย่วกบั “อาชญาวทิยาสีเขยีว (Green 

Criminology)” ขึ้นเพื่ออธิบายสาเหตุและลักษณะของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการ

ป้องกันอาชญากรรมประเภทดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม               

ซึ่งหากสิ่งดังกล่าวถูกทำาลายแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตมนุษย์ไม่มากก็น้อย 

บทความนี้จะได้กล่าวถึงความหมาย วัตถุแห่งการศึกษา และประเด็นสำาคัญในการศึกษา                   

อาชญาวิทยาสีเขียว ความแตกต่างของอาชญาวิทยาสีเขียวกับอาชญาวิทยาทั่วไป และสุดท้าย

จะได้กล่าวถึงการป้องกันอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในบริบทของอาชญาวิทยาสีเขียว

 * นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย
อาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, LL.M. in Energy law and Policy (with Merit), University 
of Dundee สหราชอาณาจักร , อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1. ความหมายของอาชญาวิทยาสีเขียว (Green Criminology) 

แนวคิดเกี่ยวกับ “อาชญาวิทยาสีเขียว” เริ่มปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ

ที่ 1990 เพื่ออธิบายถึงแนวทางสำาคัญซึ่งถูกกำาหนดขึ้นสำาหรับใช้ในการศึกษาอาชญากรรม            

ทางสิ่งแวดล้อม (environmental crime)1 อย่างไรก็ตาม แม้อาชญาวิทยาสีเขียวจะมุ่งศึกษา

ถงึอาชญากรรมสิง่แวดลอ้มเปน็หลกั แตว่ตัถแุหง่การศกึษาของอาชญาวทิยาประเภทนีม้ไิดจ้ำากดั

เฉพาะสิ่งที่เป็นความผิดอาญาเท่านั้น แต่รวมไปถึงการศึกษาการกระทำาอื่น ๆ ซึ่งเป็นอันตราย 

ต่อสิ่งแวดล้อม (environmental harm) ที่ยังมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอาญาด้วย2 ทั้งนี้              

ในทางวิชาการได้มีการกำาหนดขอบเขตในการศึกษาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด

อาชญาวิทยาสีเขียวในหลายลักษณะ โดยนักวิชาการฝ่ายหนึ่งเห็นว่า สิ่งที่จะเรียกได้ว่า เป็น

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมควรจะหมายถึงแต่เฉพาะสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอาญา

เพื่อคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชน หรือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเท่านั้น3 ซึ่งเป็น

ความหมายอย่างแคบของอาชญากรรมส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงเห็นว่า การกระทำาใด ๆ 

ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อระบบนิเวศแล้ว            

โดยไม่คำานึงว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดหรือไม่4 อันเป็นการขยายขอบเขต

ของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการ            

ของนักอาชญาวิทยาที่ต้องการขยายพรมแดนการศึกษาอาชญาวิทยาสีเขียวออกไป โดยมุ่งให้

ความสำาคัญมากข้ึนเกี่ยวกับลักษณะของการกระทำาที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและความ              

เสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในการที่จะ

พยายามกำาหนดว่าสิ่งใดเป็นหรือไม่เป็นอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งใด ๆ  อันเกิดจาก

วธิกีารในการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มซึง่มาจากการกำาหนดกฎเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อมในลักษณะ

ที่แตกต่างกันออกไป5 เช่น การกำาหนดให้เป็นความผิดอาญา การกระทำาที่เบี่ยงเบนจากจารีต 

 1 Michael J. Lynch, “The Greening of Criminology : A persepective on the 1990’s”, 
Critical Criminologist, 2, 3, p. 3 (1990) .
 2 Rob white and Diane Heckenburg, Green Criminology : An Introduction to the study 
of environmental Harm, (London : Routledge, 2014), p. 8.
 3 Matthew Hall, Exploring Green Crime, (London : Macmillan Palgrave, 2015), p. 9.
 4 Rob white and Diane Heckenburg, ibid.
 5 Lynch and Stretesky, “The Meaning of Green : Contrasting criminological perspective”, 
Theoretical Criminology, 7, 2, p. 231 (2003) .
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ความรับผิดทางแพ่ง หรือการกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น6 ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 

เหล่านี้ล้วนเป็นมาตรการทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการกระทำาของมนุษย์ทั้งสิ้น การ

จำากัดวัตถุของการศึกษาเพียงแค่การกระทำาอันเป็นความผิดอาญาอาจทำาให้ไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนได้7 เนื่องจากความผิดอาญาบางอย่าง อาจ    

ถูกกำาหนดข้ึนสำาหรับการกระทำาอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่รุนแรงนัก ในขณะที่สิ่งที่ไม่ได้เป็น

ความผิดอาญาที่ไม่ได้ถูกนำามาศึกษากลับจะเป็นการกระทำาที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

มากกวา่8 ขอบเขตของอาชญาวทิยาสเีขยีวในปจัจบุนัจงึมแีนวโนม้ทีจ่ะขยายพรมแดนการศกึษา

ออกไปมากขึ้นโดยไม่ถูกจำากัดว่าต้องศึกษาแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นความผิดอาญาเท่านั้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว ในปัจจุบันจึงมีการให้ความหมายของอาชญาวิทยาสีเขียวไว้ อย่าง

กว้าง ๆ ว่า หมายถึง การศึกษาของนักอาชญาวิทยาเกี่ยวกับการกระทำาต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกกำาหนดเป็นความผิดอาญาหรือไม่ (อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม          

ในความหมายอย่างกว้าง) กฎหมายสิ่งแวดล้อม (การบังคับใช้ การฟ้องคดี การลงโทษ) และ           

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (มาตรการทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครองซึ่งถูกกำาหนดขึ้น             

เพื่อประโยชนใ์นการจัดการ คุม้ครองและอนรุักษส์ิ่งแวดลอ้มและสิง่มีชีวติ ตลอดจนการจดัการ

กับผลกระทบในทางลบที่เกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม9 อาจกล่าวได้ว่า สิ่งสำาคัญที่              

นักอาชญาวิทยาสีเขียว (green criminologists) มุ่งศึกษา ได้แก่ ประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อมและการกระทำาที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังที่ปรากฏในผลงานจำานวนหนึ่งของ

นักอาชญาวิทยาเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมทางสังคมและระบบนิเวศ (social and ecological 

injustice) หรอืการวพิากษก์ารกระทำาของรฐัหรอืบรรษทัขา้มชาตทิีใ่หก้ารสนบัสนนุการกระทำา 

การบางประเภทท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือวิพากษ์ความล้มเหลว ในการกำาหนดหรือ

ควบคุมการกระทำาอันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม10

 6 Carole Gibb et al., “Introducing Conservation Criminology : Towards Interdisciplinary 
Scholarship on Environmental Crimes and Risks”, British Journal of Criminology, 50, 1, p. 18 (2010).
 7 Tim Newburn, Criminology, 2edn., (London : Routledge, 2013), p. 903.
 8 Gary Potter, “What is green criminology”, Sociology Review, 20, 2, p. 11 (2010).
 9 Rob white and Diane Heckenburg, supra note 2, p. 8.
 10 Ibid.
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2. วตัถแุหง่การศกึษาทีส่ำาคญัของอาชญาวิทยาสเีขยีว : อาชญากรรม
และการกระทำาอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นว่า อาชญาวิทยาสีเขียวนนั้นมุ่งเน้นศึกษาการกระทำาต่าง ๆ 

ของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวอย่างของสิ่งดังกล่าวที่ถูกศึกษาโดยนักอาชญา

วิทยานี้ เป็นต้นว่า การค้าสิ่งมีชีวิตท่ีใกล้สูญพันธุ์โดยผิดกฎหมาย เช่น การซ้ือขายนกหายาก 

หรือการฆ่าช้างเพื่อเอางา การเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติโดยผิดกฎหมาย เช่น การจับปลา

หรือการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย หรือการปล่อยสารพิษหรือมลพิษสู่อากาศ ดิน นำ้า และหาก

พจิารณาอาชญากรรมสิง่แวดลอ้มในความหมายอยา่งกวา้งแลว้ ขอบเขตของการกระทำาอนัตราย

ต่อส่ิงแวดล้อมอาจขยายไปถึงอันตรายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมตามกฎหมาย เช่น การตัดไม้ 

มีค่าทางเศรษฐกิจ และการกระทำาที่มีผลกระทบในทางลบต่อระบบนิเวศอันเกิดจากเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมพืชผลทางการเกษตร เป็นต้นว่าการลด               

ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการปลูกข้าวโพด GMO อย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นแล้ว             

ยังมีการศึกษาประเด็นใหม่ ๆ ทางอาชญาวิทยาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(climate change) อนัเกดิจากการกระทำาของมนษุยท์ีก่อ่ใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้น เชน่ การปลอ่ย

คาร์บอนจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตลอดจนความผิดอาญาทั้งหลายซึ่งเป็นผลพวงจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เช่น การลักทรัพย์และข่มขืนในช่วงที่มีพายุเฮอริเคน Katrina พัดถล่ม รัฐนิวออลีน 

ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น11

อยา่งไรกต็าม เนือ่งจาก อาชญาวทิยาสเีขยีวในปจัจบุนัมขีอบเขตการศกึษาทีค่อ่นขา้ง

กว้างขวาง ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจภาพรวมเกีย่วกบัสิง่ทีน่กัอาชญาวทิยาศกึษา จงึไดม้กีาร

จดัแบง่ประเภทของอาชญากรรมสิง่แวดลอ้มท่ีใชใ้นการศกึษา โดยนกัสังคมวทิยาชือ่ Carrabine 

ได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้ 

 1) อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมขั้นปฐมภูมิ (Primary green crime)12 
การกระทำาในข้ันนี้ คือ การกระทำาซ่ึงเป็นอันตรายหรืออาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม

อันเป็นผลโดยตรงมาจากการทำาลายและการทำาให้เสื่อมสลายซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของโลก 

 11 Ibid., p. 9
 12 Carrabine et al., Criminology : A Sociological Introduction, 2edn., (London : Routledge, 
2009), p. 389.
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โดยอาจแบ่งการกระทำาดังกล่าวออกได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งที่

กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้อยู่แล้วเนื่องจากเป็นสิ่งที่เลวร้ายในตัวของมันเอง13 อันได้แก่ 

การกอ่มลพษิทางอากาศ การตดัไมท้ำาลายปา่ การทำาใหช้นดิหรือพันธุพื์ชหรือสัตวล์ดลงหรือการ

ทารุณกรรมสัตว์ การก่อมลพิษทางนำ้าและการทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้นไป 

 2) อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมขั้นทุติยภูมิ (Secondary or symbiotic 

green crime)14

การกระทำาในขั้นนี้มิใช่การกระทำาอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่เป็น

อาชญากรรมซึ่งเกิดจากการกระทำาของรัฐบาลหรือองค์กรใด ๆ โดยประมาทเลินเล่อหรือผิด

กฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ซึ่งออกโดยรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อควบคุม

การกระทำาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอยา่งของอาชญากรรมประเภทนี ้เชน่ การใชค้วามรนุแรงของรฐับาลต่อกลุม่บคุคล

ซึ่งคัดค้านการกระทำาของรัฐซึ่งทำาอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังที่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้            

ในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2528 ซึ่งมีการระเบิดเรือของกลุ่ม Greenpeace ชื่อ                  

Rainbow Warrior ซึง่จอดอยูท่ี่ท่าเรอื Auckland โดยหนว่ยคอมมานโดลบัของประเทศฝรัง่เศส 

เน่ืองจาก ไมพ่อใจกลุม่ Greenpeace ทีป่ระทว้งการทดลองอาวธุนวิเคลยีรข์องประเทศฝรัง่เศส

ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยในขณะเกิดเหตุมีลูกเรือประจำาการอยู่ 13 คน และมีผู้เสียชีวิต            

จากเหตุระเบิด 1 คน15 ซึ่งจากเหตุการณ์นี้อาจแสดงให้เห็นได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลฝรั่งเศส

กระทำาการ ใชอ้าวธุนวิเคลยีรห์รอืพลงังานนวิเคลียร์ ผู้ซ่ึงคดัคา้นนโยบายดังกล่าวอาจถกูปฏบิติั

ในฐานะผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐ16

อกีตวัอยา่งหนึง่ของอาชญากรรมประเภทนี ้กค็อื การปล่อยของเสียอนัตรายโดยเปน็

อาชญกรรมในลักษณะขององค์กร (organized crime) ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำากัดหรือความไม่มี

ประสิทธิภาพของกฎระเบียบเกี่ยวกับการปล่อยของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ

อตุสาหกรรมตะวนัตกท่ีประกอบธุรกจิท้ังในประเทศและระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการกำาจดัและ

 13 Rob white and Diane Heckenburg, supra note 2, p. 4.
 14 Carrabine et al,. Ibid., p. 394.
 15 David Day, The Eco-wars, (London : Paladin, 1991), pp. 281-284.
 16 Ibid.
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การทิ้งของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้กำาไรสูง แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อ               

โตแ้ยง้วา่ ไมว่า่จะเปน็กฎระเบยีบทีถ่กูกำาหนดขึน้อยา่งหยอ่นยานหรือเขม้งวดต่างกอ็าจจูงใจให้

ทิ้งของเสียอย่างผิดกฎหมายและเป็นอันตรายได้ทั้งส้ิน โดยหากกฎระเบียบนั้น ๆ ไม่มีความ             

เข้มงวด ก็ทำาให้มีผู้ฝ่าฝืนได้ง่าย ในทางกลับกันหากกฎระเบียบมีความเข้มงวดมากก็จะทำาให้

ต้นทุนของการทิ้งของเสียให้ถูกต้องตามกฎหมายสูงขึ้น และจูงใจให้ทิ้งของเสียซ่ึงยากต่อการ

กำาจัดอย่างผิดกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของอาชญากรรมในลักษณะ

ขององค์กรที่กระทำาการผิดกฎหมายซึ่งรัฐอาจจะรับรู้โดยปริยายถึงการเกิดขึ้นของการกระทำา

ดังกล่าว17 ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เช่น ในประเทศอิตาลีเมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้มีองค์กรมาเฟีย 

องค์กรหนึ่งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศในเมือง Naples ให้บริการกำาจัดสาร dioxane ให้แก่

บริษัท ACNA ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Lombardy ในทางตอนเหนือของประเทศ แต่กลับปรากฏว่า             

มีสารพิษถูกปล่อยโดยผิดกฎหมายลงสู่อ่าว Naples โดยพบว่า มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของ           

จำานวนของเสียทั้งหมดเท่านั้นที่มีการทิ้งอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องใน

การจัดการสถานที่ฝังกลบของเสีย ตลอดจนปัญหาทางการเมืองและการทุจริต18

นอกจากการจัดแบ่งประเภทของอาชญากรรมส่ิงแวดล้อมข้างต้นแล้ว ในปัจจุบัน 

White ยังได้แบ่งลักษณะทางอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาออกเป็น 3 ลักษณะ19 ดังนี้

1) Green environmental issues ศึกษาอาชญากรรมในแง่ของความยุติธรรม

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต (species justice) หรืออาชญากรรมสิ่งแวดล้อมแบบดั้งเดิม เช่น การจับปลา

อย่างผิดกฎหมาย 

ตัวอย่างของ ‘Green’ issues

 การตัดไม้ทำาลายป่า

 การทำาลายถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต

 การใช้งานสัตว์โดยมิชอบ 

 การป้องกันการค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์โดยผิดกฎหมาย

 17 Vincenzo Ruggiero, Organized and Corporate Crime in Europe : Offers That Can’t Be 
Refused, (Aldershot : Dartmouth, 1996), pp. 139-140.
 18 Carrabine et al., supra note 12, p. 396.
 19 Rob white and Diane Heckenburg, supra note 2, pp. 14-15.
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2) Brown environmental issues ศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวกับการสร้างและการ

กำาจัดของเสีย

ตัวอย่างของ ‘Brown’ issues

 บทบาทขององค์กรอาชญากรรมในการทิ้งของเสียอันตราย

 ความไม่เท่าเทียมของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีของเสียอันตราย

 การใช้พยานหลักฐานทางการแพทย์และระบาดวิทยาในการแสดงให้เห็นถึงลักษณะ

 และพลวัตรของอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสารพิษ

 การเหยยีดทางสิง่แวดลอ้ม (environmental racism) ซ่ึงเกีย่วข้องกบัสถานะทาง

 สังคมซึ่งยากจน หรือเป็นชนกลุ่มน้อยหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

 เหตุการณ์วัตถุมีพิษถูกทิ้งในประเทศกำาลังพัฒนาโดยบริษัทที่ไร้จริยธรรม

3) White environmental issues ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์

และผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างของ ‘White’ issues

 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการดัดแปลงหรือตัดต่อพันธุกรรม

 โรคติดต่อซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 การใช้สัตว์ทดลอง 

การจดัแบง่ประเภทของอาชญากรรมสิง่แวดลอ้มในลกัษณะนีม้คีวามสำาคญัในแงท่ีว่า่

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการกระทำาต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อม (environ-

mental action) (ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับชุมชนและกลุ่มบุคคลซึ่งเกี่ยวพันสิ่งแวดล้อมที่

แตกตา่งกันออกไป) กบัพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่โดยเฉพาะ (particular sites) เชน่ พืน้ทีใ่นเขตศนูยก์ลาง

ของเมือง พืน้ทีป่่าหรอืพืน้ทีช่ายฝัง่ เป็นตน้ ซึง่บางประเดน็อาจจะเกีย่วขอ้งกบัสาธารณชนอยา่ง

ชัดเจน ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ อาจจะปรากฏขึ้นมาก็ต่อเมื่อบุคคลใด ๆ ประสบกับอุบัติเหตุ

หรือภัยพิบัติ20 ประเภทของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่ถูกกำาหนดขึ้นจึงสะท้อนถึงการรับรู้และ

การมีส่วนรวมของสาธารณชนในปัญหาต่าง ๆ21 

 20 Ibid., p. 69.
 21 See Stephen Crook and Jan Pakulsri, “Shade of Green : Public opinion on                                    
environmental issues in Australia”, Australian Journal of Political Sciences, 30, 1, pp. 39-55 (1995). 
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3. ประเด็นสำาคัญในการศึกษาอาชญาวิทยาสีเขียว

 ในการศึกษาอาชญาวิทยาสีเขียวนั้น ผู้ศึกษาจะต้องให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับ

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม โดยอาจต้องทำาความเข้าใจว่าการทำาลายหรือก่อความเสียหาย อย่าง

ใด ๆ ของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นอาชญากรรมได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ลำ้าหน้า

ไปกวา่ความเขา้ใจดัง้เดมิเกีย่วกบัอาชญากรรม22 ทัง้นี ้มาจากยอมรบัแนวคดิทีว่า่สวสัดภิาพของ

ระบบนิเวศ (Ecological welfare) เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำาคัญสูงสุด ดังนั้น ทั้งการกระทำาที่

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด และไม่ได้บัญญัติเป็นความผิด

ต่างก็เป็นสิ่งที่ถูกนำามาศึกษาและถูกวิพากษ์ได้ทั้งสิ้น23 

สำาหรับประเด็นสำาคัญซึ่งนักอาชญาวิทยามุ่งศึกษาภายใต้ขอบเขตที่กว้างขวางของ

อาชญาวิทยาสีเขียวนั้น สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้24 

 1) ศึกษาเหตุการณ์ บริบทของพื้นฐานความคิด บริบททางสังคมหรือ

การเมืองเกี่ยวกับอาชญากรรมส่ิงแวดล้อมและการกระทำาอันตรายต่าง ๆ ต่อสิ่ง

แวดล้อม 
ประเด็นสำาคัญที่มุ่งศึกษา ก็คือ การกระทำาต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะเช่นใดที่ควร

กำาหนดให้เป็นความผิดอาญาและอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการกระทำาใน

ลักษณะใดควรที่จะกำาหนดให้เป็นความรับผิดทางแพ่งหรือเป็นเพียงการฝ่าฝืนปทัสถานซึ่ง             

มไิดม้กีระบวนการบงัคบั (sanction) อยา่งเป็นกจิลักษณะ ซ่ึงในการกำาหนดใหก้ารกระทำาใดให้

เป็นความผิดอาญาน้ันอาจมาจากอิทธิพลทางด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจ25 ซึ่งจะต้องคำานึงถึง

ความสมดุลระหวา่งประโยชน์ของสงัคมและประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการรกัษาระบบนเิวศ ความหลาก

หลายทางชีวภาพและความยั่งยืน26 อันเนื่องมาจากปรากฏข้อเท็จจริงในหลาย ๆ กรณีว่าด้วย

 22 Piers Beirne and Nigel South (eds), Issues in Green Criminology : Confronting harms 
against environments, humanity and other animals, (Cullompton : Willan Publishing, 2007),                 
p. 36.
 23 Rob white and Diane Heckenburg, supra note 2, p. 13.
 24 Matthew Hall, supra note 3, p. 23.
 25 Ibid., p. 13.
 26 Eileen Skinnider, Victims of Environmental crime : Mapping the Issues, (Vancouver, 
The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2011), p. 2.
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ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองทำาให้รัฐหรือเจ้าของกิจการปล่อยปละละเลยให้เกิดการ 

กระทำาที่เป็นอันตรายหรือมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาจถึงขั้นสนับสนุนให้การกระทำาการ                  

ดังกล่าวในบางโอกาส 

นอกจากนั้นแล้วนักอาชญาวิทยายังได้ศึกษาถึงการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม (environmental risk) ด้วย โดยนักสังคมวิทยาได้พยายาม

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง “สังคมแห่งความเสี่ยง (risk society)” กับปัญหาสิ่งแวดล้อมว่า 

ในสังคมดั้งเดิม มนุษย์ต้องเผชิญกับความเส่ียงจากธรรมชาติซ่ึงเป็นความเส่ียงภายนอก                   

(external risks) ที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น นำ้าท่วม ผลผลิตตกตำ่า ต่อมาเมื่อสังคมพัฒนามากขึ้น 

มนุษย์ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ถูกสร้างขึ้น (manufactured risks) และความไม่แน่นอน               

ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น มลพิษ สภาวะโลกร้อน 

เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งความเสี่ยงจากธรรมชาติก็อาจจะก็เกิดขึ้น  

โดยมิได้มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดอาญาเลยก็ได้27 ดังนั้น จึงควรที่จะต้องมีการ

จดัการกบัความเสีย่ง โดยอาศยัการระมดัระวงัไวล้ว่งหนา้และการปอ้งกนัจากความเสีย่งดงักลา่ว 

หรืออาจต้องบังคับใช้กฎหมาย และการลงโทษผู้ที่กระทำาการที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม28 

 2) ศกึษากฎระเบยีบตา่ง ๆ  เกีย่วกบัการกระทำาการและงดเวน้กระทำาการ

ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยท่ัวไปรัฐมีหน้าท่ีในออกกฎระเบียบต่าง ๆ  ในการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำา 

ท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อท่ีจะคุ้มครองประชาชนที่อาจจะได้รับความเสียหายจาก               

สิ่งแวดล้อมที่ถูกทำาลาย ดังนั้น นักอาชญาวิทยาสีเขียวจึงได้ศึกษาถึงเหตุผลหรือแรงจูงใจใน            

การบญัญตักิฎหมายหรอืกำาหนดกฎระเบียบด้านสิง่แวดลอ้ม การกำาหนดระดับขัน้ของมาตรการ

ที่จะใช้ในการควบคุมหรือป้องกันการกระทำาอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมว่าจะเลือกใช้กฎระเบียบ

เพื่อควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การตรากฎหมายเพื่อกำาหนดให้มีการออกใบอนุญาตสำาหรับ

กิจกรรมบางประเภทหรือการกำาหนดให้มีการจัดทำารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ            

ใช้มาตรการที่ไม่ใช่กฎหมายซึ่งมีความเข้มงวดน้อยกว่าด้วยวิธีการควบคุมความชอบด้วยกฎ

ระเบียบด้วยตนเอง (Self-regulation) เช่น การออกประมวลแนวทางปฏิบัติ (Code of            

 27 Matthew Hall, supra note 3, p. 14.
  28 Tim Newburn, supra note 7, pp. 902-903.
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Practice) หรอือาจเลอืกทีจ่ะไมอ่อกกฎระเบยีบเลย (Deregulation) เชน่ การตกัเตอืนหรอืการ

สร้างแรงจูงใจ เป็นต้น รวมทั้งศึกษาว่าเพราะเหตุใดบุคคลหรือรัฐจึงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย               

สิ่งแวดล้อม ศึกษาข้อจำากัดของกฎระเบียบในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกกำาหนดขึ้น เช่น ข้อจำากัด                

ของการใช้มาตรการที่ไม่เข้มงวดต่อการกระทำาผิดของนิติบุคคล29 รวมทั้งศึกษาการบังคับใช้

กฎหมายสิ่งแวดล้อมในแง่ของการลงโทษหรือสภาพบังคับต่าง ๆ ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 3) ศึกษาผลกระทบของการกระทำาที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อ

ตัวมนุษย์ ต่อชีวิตของสัตว์ และต่อระบบนิเวศ รวมทั้งกลไกต่าง ๆ ในการชดเชย

หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำาการหรืองดเว้นกระทำาการซึ่ง

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำาของมนุษย์ที่ก่อ

ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ดังนั้น เหยื่อ (victim) โดยตรง

จากอาชญากรรมประเภทนี้จึงได้แก่ สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้ว ความเสียหายดังกล่าว                     

ที่เกิดขึ้นยังอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วย เช่น การก่อมลพิษอากาศย่อมส่งผล               

ต่อสุขภาพของบุคคลท่ีหายใจเข้าไป ดังนั้นมนุษย์จึงเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมประเภทนี้ด้วย 

นักอาชญาวิทยาสีเขียวจึงได้ศึกษารูปแบบหรือมาตรการที่เหมาะสมในการชดเชยหรือบรรเทา

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัเหยือ่แตล่ะประเภท ซ่ึงอาจจะปรากฏในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง

หรือกฎหมายปกครอง ทั้งกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ30 เช่น การชดใช้ค่า             

เสียหาย หรือการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนดี เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว ในทางวิชาการยังมีการศึกษาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในแง่มุม          

ต่าง ๆ  เป็นการเฉพาะเรื่องซึ่งขึ้นอยู่กับการกำาหนดขอบเขตในการศึกษาของนักอาชญาวิทยาว่า

จะจำากัดขอบเขตในการศึกษาไว้เพียงใด เช่น Eco-global criminology ที่ศึกษาการกระทำาที่

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะข้ามพรมแดนซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่มนุษย์ 

ระบบนิเวศ หรือสัตว์อย่างกว้างขวางในระดับโลก เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้ามชาติ ความยุติธรรมทางนิเวศวิทยา (ecological justice) หรือ 

Conservative criminology ซึ่งศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในมุมมองทางอาชญา

 29 See Rob white and Diane Heckenburg, supra note 2, pp. 197-216.
 30 Matthew Hall, supra note 3, p. 172.
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

วิทยา ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายและอาชญากรรมส่ิงแวดล้อมเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติเป็น

ความผดิ หรอื Specieist criminology ซึง่เนน้ศกึษาปญัหาเกีย่วกบัขอ้ความคดิในเรือ่งเผา่พนัธุ์

นิยม (specieism) ท่ีมองว่ามนุษย์เป็นใหญ่และสามารถแสวงหาประโยชน์จากสัตว์อื่น ๆ ได้ 

และวิพากษ์แนวคิดที่ยึดถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (anthropocentrism) ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหา            

สิ่งแวดล้อมขึ้น เนื่องจากไม่ยอมรับในสิทธิและคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ31 

4. เหตผุลในการศกึษาอาชญาวทิยาสเีขยีว : ความแตกตา่งจากอาชญา
วิทยาทั่วไป

แม้ว่าการศึกษาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมจะไม่ใช่เร่ืองใหม่สำาหรับนักอาชญาวิทยา           

แต่ขอ้ความคดิวา่ดว้ยอาชญาสเีขยีวนีก้ถ็อืได้วา่เปน็ส่ิงใหมซ่ึ่งมคีวามแตกต่างจาก อาชญาวทิยา

แบบดั้งเดิม32 เนื่องจากไม่ได้ศึกษาความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว แต่

ศึกษาการกระทำาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (harm) ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 

(risk) และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระทำาดังกล่าว33 การศึกษาอาชญาวิทยาสีเขียวจึง

ถูกศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary approach) โดยอาจเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ เช่น การอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการช่วยกำาหนดกฎระเบียบด้านส่ิง

แวดล้อม34 หรือสังคมศาสตร์ เช่น ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้นว่า ผลกระทบทาง            

เศรษฐกิจจากการทีส่ิง่แวดลอ้มถกูทำาลายซึง่มกัจะเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรมที่

อยู่ในขอบเขตของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ตัวอย่างเช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นใน

อตุสาหกรรมประมงของเกาะมลัดฟีส ์ซึง่เป็นผลมาจากระดบันำา้ทะเลทีส่งูขึน้อนัเนือ่งมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเกาะ ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลและประชากรบนเกาะ ความเสียหายดังกล่าวนี้อาจทำาลายวัฒนธรรมประมงของ                

ผู้คนบนเกาะไปด้วยอันเนื่องจากระบบนิเวศที่ถูกทำาลาย ดังนั้น นักอาชญาวิทยาจึงต้องอาศัย 

 31 สำาหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในแง่มุมอ่ืน ๆ ที่นักอาชญาวิทยาสีเขียวศึกษา โปรดดู Rob white and 
Diane Heckenburg, supra note 2, pp. 18-20.
 32 Ibid., p. 9.
 33 Matthew Hall, supra note 3, p. 20.
 34 Oliver Houck, “Tales from a Troubled Marriage : Science and Law in Environmental 
Policy”, Science, 302, p. 1926 (2003) .



| 435 |

องค์ความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญดา้นวฒันธรรมเพ่ือท่ีจะทำาความเข้าใจกบัปญัหาดังกล่าวใหลึ้กซ้ึงมาก

ยิ่งขึ้น35

อย่างไรก็ดี ประเด็นสำาคัญที่นักอาชญาวิทยาสีเขียวจะต้องศึกษาเป็นการเฉพาะก็คือ 

ส่ิงใดเป็น “เหยื่อ” จากอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาของวิชาเหยื่อวิทยา (Green 

Victimology) ซึ่งหากมองในมุมของอาชญากรรมทั่วไป ผู้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม ก็คือ ผู้ที่ได้

รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมของผู้กระทำาความผิด ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อ

ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด36 ดังนั้น ผู้ที่เป็นเหยื่อของ

อาชญากรรมท่ัวไปจึงได้แก่บุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายหรือทรัพย์สิน แต่หากเป็น

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมแล้ว มีการให้คำาจำากัดความของเหยื่อที่แตกต่างออกไป โดยเหยื่อ             

จากอาญาชญากรรมประเภทนี้ ได้แก่ บุคคลหรือส่ิงซ่ึงได้รับความเสียหายจากการกระทำาโดย

จงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคลอื่น ๆ ดังนั้น เหยื่อจากการกระทำาอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ในที่นี้นอกจากมนุษย์แล้ว ยังหมายรวมถึง สัตว์ พืช และระบบนิเวศได้อีกด้วย37 ซ่ึงเป็นสิ่งที่          

ควรได้รับความเป็นธรรมทางนิเวศวิทยา เนื่องจากการยอมรับแนวคิดเรื่องสิทธิของมนุษย์            

ระบบนเิวศและสตัว ์ทัง้นีห้ากมองในแงข่องเหยือ่วทิยาแบบด้ังเดิมแล้ว อาชญากรรมส่ิงแวดล้อม

อาจถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมที่ไร้เหยื่อ (victimless) เนื่องจากเป็นอาชญากรรมที่ไม่ได้ส่งผล 

กระทบโดยทนัท ีแตอ่าจสง่ผลกระทบอยา่งแพรห่ลายหรอืสง่ผลกระทบในระยะยาวทีไ่มอ่าจถกู

ตรวจพบได้38 

แนวคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์อาจเป็นเหยื่อจากการถูกทำาลายโดยมนุษย์ได้นั้น   

อยู่บนพื้นฐานของการยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตมีสิทธิที่จะ “เป็น” และ “ทำา” การใด ๆ (right to 

“be” and to “do”) ตามลักษณะของส่ิงมีชีวิตนั้น ๆ ได้เช่นเดียวกับมนุษย์39 เนื่องจาก              

ชีวมณฑลและสิ่งมีชีวิตท่ีไม่ใช่มนุษย์ต่างมีคุณค่าในตัวมันเองซ่ึงไม่ได้มาจากการให้คุณค่า                 

ของมนุษย์ เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำาลาย สิ่งดังกล่าวจึงย่อมกลายเป็นเหยื่อของอาชญากรรม               

 35 Matthew Hall, supra note 3, p. 21.
 36 อัจฉรียา ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์วิญญูชน, 2555), 
น. 58.
 37 Rob white and Diane Heckenburg, supra note 2, p. 176.
 38 Eileen Skinnider, supra note 26, p. 2.
 39 Rob white and Diane Heckenburg, supra note 2, p. 185.
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ส่ิงแวดล้อมไปด้วย40 เช่น การยอมรับสิทธิของแม่นำา้ โดยมีสิทธิพ้ืนฐานในการไหลของกระแสนำา้ 

หากแม่นำ้าใดไม่สามารถไหลไปได้ ย่อมไม่ใช่แม่นำ้า ความสามารถในการไหลของแม่นำ้าจึงเป็น

สารตัถะสำาคญัของแมน่ำา้ ดงันัน้ การสรา้งเขือ่นมากเกนิไปและกัน้ขวางมวลนำา้จำานวนมากไมใ่ห้

ไหลลงสู่ทะเล อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของทรัพยากรโลกได้41 การยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมอาจ

เป็นเหยื่อของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมและมีสิทธิต่าง ๆ ได้ ย่อมตามมาด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในแง่ความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมที่ธรรมชาติควรได้รับ              

เชน่ กรณขีองสิง่มชีวีติทีไ่มใ่ชม่นษุย ์ควรมกีารใหค้วามชว่ยเหลือหรือเยยีวยาเหยือ่หรือส่ิงมชีวีติ

ที่อยู่รอดจากอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม เช่น สัตว์ที่ถูกทำาร้าย42 ซ่ึงการเยียวยาเหยื่อซ่ึงเป็นส่ิง               

มีชีวติทีไ่ม่ใชม่นษุยอ์าจจะมรีปูแบบตา่งจากเหยือ่ทีเ่ปน็มนษุยท์ีอ่าจไดร้บัการเยยีวยาในรปูแบบ

ของคา่เสยีหายหรอืคา่สนิไหมทดแทนเปน็ตวัเงิน43 แต่หากเปน็การเยยีวยาส่ิงแวดล้อมท่ีเสียหาย

แล้วจะไม่ใช้การเยียวยาในรูปแบบดังกล่าว แต่อาจจะอยู่ในรูปของแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมใน

ระยะยาวซึ่งจะต้องกำาหนดให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละชุมชน เนื่องจากแต่ละท้องที่ย่อมมี

สภาพภูมิวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน44 เป็นต้น

5. การป้องกันอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม : ภารกิจที่สำาคัญของอาชญา
วิทยาสีเขียว

หลักการสำาคัญในกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีใช้ในการป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมรวมท้ัง

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม ก็คือ หลักการป้องกันล่วงหน้า (Precautionary Principle) โดยยึด

หลักว่าการป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่พึงกระทำาควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาดัง

กล่าว ดังที่กำาหนดไว้ในข้อบทที่ 15 ของปฏิญญากรุงริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา              

 40 Brian J. Preston, “The Use of Restorative Justice for Environmental Crime”, Criminal 
Law Journal, 35, p. 143.
 41 Cormac Cullinan, Wild Law : A Manifesto for earth justice, (London : Green Books, 
2003), p. 18.
 42 Rob white and Diane Heckenburg, supra note 2, p. 185.
 43 Matthew Hall, supra note 3, p. 172.
 44 Tsuey-Ping Lee, “A Welfare Approach to Mitigating Environmental Injustice : Exploring 
Needs of Pollution Victims”, http://www.welfareacademy.org/pubs/international/epckdi/2.pdf,     
(accessed October 23, 2017) .
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 45 อุดมศักด์ิ สินธิพงษ์, กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางส่ิงแวดล้อม ความรับผิดทางแพ่ง การ             
ชดเชยเยียวยา และการระงับข้อพิพาท, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2556), น. 49.
 46 Adam Sutton, Adrian cherney and R.D. White, Australian Crime Prevention :                         
Principles, policies and practices, 2edn., (Melbourne : Cambridge University Press, 2014), p. 13.
 47 Rob White (ed), Global Environmental Harm : Criminological Perspectives,                      
(Cullompton : Willan Publishing, 2010), p. 142.

ค.ศ. 1992 วา่ “รฐัพงึกำาหนดมาตรการในการปอ้งกนัปญัหาสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ”45 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวิธีการหรือเทคนิคในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม                 

ภายใต้บริบทของอาชญาวิทยาสีเขียวนั้น จำาเป็นต้องศึกษาจากแนวคิดของอาชญาวิทยาแบบ

ดั้งเดิมในการป้องกันอาชญากรรมทั่วไป เช่น เทคนิคการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ 

(situational crime prevention) ที่มองว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถกระทำาผิดได้ อาจจะเลือก

หรือไม่เลือกที่จะกระทำาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากพิจารณาด้วยตัวเองว่า

มโีอกาสทีจ่ะทำาไดห้รอืไม ่หรอืจะไดผ้ลตอบแทนเพียงพอจากการอาศยัโอกาสในการกระทำาผิด

ที่จะต้องใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการกระทำาผิดนั้นหรือไม่46 ซ่ึงเทคนิคนี้จะระบุ

เงื่อนไขที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งง่ายต่อการแทรกแซงพฤติกรรมเพื่อช่วยลดโอกาสในการ  

กระทำาผิดหรือป้องกันการเกิดอาชญากรรม 

ตัวอย่างการป้องกันอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมตามสถานการณ์ เช่น ในการป้องกัน

ปัญหาการจับปลาโดยผิดกฎหมาย วิธีการในการป้องกันอาจทำาได้โดยการเพ่ิมความพยายาม            

ในการกระทำาผิด (Increase the effort of crime) เช่น กำาหนดให้มีการจดทะเบียนเรือและ

ลูกจ้างในเรือประมง การเพิ่มความเสี่ยงในการกระทำาผิด (Increase risks) เช่น การบันทึกภาพ

การจับปลาโดยกล้อง CCTV หรือภาพถ่ายดาวเทียม การลดผลตอบแทนที่จะได้รับ (Reduce 

the rewards) เช่น การออกใบอนุญาตเรือที่จะทำาการจับปลา การติดแท็กเพื่อติดตามปลาใน

แหล่งนำ้า หรือ การสร้างจิตสำานึก (Induce guilt or shame) เช่น การติดป้ายเตือนไว้บริเวณ

ท่าเรือ หรือแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพของฝูงปลาในทะเล47 เป็นต้น 

สรุป

อาชญาวิทยาสีเขียวนับได้ว่าเป็นแนวคิดของอาชญาวิทยาสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น         

เพื่อตอบสนองกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างโดยไม่จำากัดอยู่แค่ในท้องที่ใด 
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ท้องที่หนึ่งเท่านั้น แต่กลับส่งผลกระทบในหลายภูมิภาคระดับโลก เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อน การจำากัดขอบเขตของอาชญาวิทยาสีเขียวในการศึกษา

เพียงแค่สิ่งท่ีเป็นความผิดอาญาจึงไม่เพียงพอต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วย

เหตุดังกล่าวจึงได้มีการขยายพรมแดนของการศึกษาอาชญาวิทยาสีเขียวออกไปโดยมุ่งศึกษา

การกระทำาต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม (harm) ซ่ึงไม่จำากัดว่าการกระทำา              

นั้น ๆ เป็นความผิดหรือไม่ โดยมุ่งศึกษาสาเหตุและผลกระทบของอาชญากรรมส่ิงแวดล้อม                

ทัง้ตอ่มนษุย์และระบบนเิวศ ตลอดจนศกึษากฎระเบยีบทีถ่กูกำาหนดขึน้เพือ่คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

โดยพจิารณาในแงข่องการกำาหนดกฎเกณฑท์ีเ่หมาะสมในการควบคมุพฤตกิรรมและการบงัคบั

ใช้กฎหมาย นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรมต่อเหยื่อ

จากการทำาลายสิง่แวดลอ้ม ซึง่เหยือ่จากการกระทำาดังกล่าวอาจได้แกม่นษุยแ์ละส่ิงมชีวีติต่าง ๆ  

ทีไ่มใ่ชม่นษุย ์ตลอดจนศกึษาหาทางปอ้งกนัอาชญากรรมส่ิงแวดล้อมทีอ่าจจะเกดิขึน้ การศกึษา

อาชญาวิทยาสีเขียวจึงอาจมีมิติที่แตกต่างจากการศึกษาอาชญาวิทยาแบบด้ังเดิมอยู่บ้าง แต่

อย่างไรก็ตาม นักอาชญาวิทยาสีเขียวก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธแนวคิดอาชญาวิทยาแบบด้ังเดิม

ไดท้ัง้หมด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทำาความผดิอาญา เชน่ อาชญากรรม

ในลักษณะขององค์กร (organized crime) หรือการบังคับโทษทางอาญาแก่ผู้กระทำาผิด หรือ

การศกึษาเทคนคิหรอืวธิกีารในการปอ้งกนัการกระทำาความผิด เปน็ต้น การศกึษาอาชญาวทิยา

สเีขยีวจงึเปน็ประโยชนใ์นการทำาความเขา้ใจกบัปญัหาส่ิงแวดล้อมอยา่งรอบด้านและตระหนกัรู้

ถงึวกิฤตการณด์า้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ริม่สง่ผลตอ่ชวีติมนษุยเ์พือ่หาทางในการจดัการหรอืปอ้งกนัได้

อย่างทันท่วงที เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสงบสุข
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ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับ
การควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484

สุรศักดิ์ บุญเรือง*

บทนำา 

ป่าไมค้อืทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีา่มหาศาลของประเทศไทยเนือ่งจากมนษุยส์ามารถ

ใชป้ระโยชนจ์ากปา่ไมโ้ดยตรง เชน่ การนำาไมม้าใชส้ร้างทีอ่ยูอ่าศยั ใชเ้ปน็เชือ้เพลิง แหล่งอาหาร

และเครื่องนุ่งห่ม หรือได้ประโยชน์โดยทางอ้อม เช่น ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  

เป็นแหล่งกำาเนิดต้นนำ้าลำาธาร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น1 โดยปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ใน

ประเทศไทยมอียูร่าวรอ้ยละ 32 ของพืน้ทัง้หมด2 โดยในจำานวนนีป้ระกอบดว้ยพืน้ทีอ่ทุยานแหง่

ชาติซึ่งอยู่ในอำานาจหน้าที่ดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติซึ่งอยู่ในอำานาจหน้าที่ดูแลของกรมป่าไม้ โดยอำานาจในการควบคุมดูแลพื้นที่ป่า               

ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กฎหมายหลัก 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มีบทบาทสำาคัญหลายประการ เช่น กำาหนดหลักเกณฑ์และ             

วิธีการในการเข้าใช้ประโยชน์จากไม้ในป่ากฎหมายเป็นการเฉพาะ ใช้มาตรการทางอาญา         

ควบคมุและปอ้งปรามการกระทำาความผดิเกีย่วกบัปา่ไมร้วมทัง้เปน็เคร่ืองมอืสำาคญัในการดำาเนนิ

 * น.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง), น.ม. (สาขากฎหมายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, ธรรมศาสตร)์, 
นบท. สมัยที่ 63, Master of Environmental Law (University of Sydney, Australia) อาจารย์ประจำาคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
 1 นิวัติ เรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กองทุนจัดพิมพ์
ตำาราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556) น. 181-189.
 2 กรมป่าไม้, “เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2559” เข้าถึงได้จาก <http://forestinfo.
forest.go.th/Content.aspx?id=72> สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560.
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นโยบายป่าไม้ ในแง่การใช้เป็นเครื่องมือดำาเนินคดีอาญา เจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายฉบับนี้ดำาเนิน

คดีกับผู้ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า เก็บหาของป่าและลักลอบทำาไม้ เนื่องจากมีบทบัญญัติ             

ครอบคลุมการกระทำาความผิดเกี่ยวกับไม้ตั้งแต่การตัดไม้ แปรรูป นำาเคลื่อนที่หรือครอบครอง

โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีบทลงโทษที่รุนแรง3 ส่วนการใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับการดำาเนิน

นโยบายป่าไม้ ฝ่ายบริหารนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ควบคุมการ

ทำาไม้หวงห้ามเพื่อดำาเนินนโยบายปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ดังเห็นได้จาก     

มีการแก้ไขความผิดและโทษในเรื่องนี้หลายครั้ง เช่น ใช้ผลักดันนโยบายยกเลิกการให้สัมปทาน

ปา่ไม้ในป ีพ.ศ. 2532 ใชด้ำาเนนินโยบายปราบปรามการลกัลอบตดัไมม้คีา่โดยประกาศของคณะ

ปฏวิตัแิละประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ เปน็ต้น อยา่งไรกต็าม ด้วยเหตุท่ีกฎหมายฉบบั

นี้ถูกนำามาใช้เป็นเวลาช้านานทำาให้กฎหมายฉบับนี้ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมท้ังในส่วนของความผิดและ

โทษหลายครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินคดีอาญา จึงมีข้อที่พึงพิจารณาว่าการ          

แกไ้ขบทบญัญตัเิพือ่ควบคมุการทำาไมห้วงหา้มเพ่ือปราบปรามการกระทำาความผิดเกีย่วกบัปา่ไม้

และเพื่อดำาเนินนโยบายรัฐบาลซึ่งทำาให้กฎหมายฉบับนี้มีโทษสูงขึ้นรวมทั้งขยายพ้ืนที่บังคับใช้

กับไม้หวงห้ามบางประเภทที่ขึ้นอยู่ในที่ดินเอกชนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 

บทความนี้มุ่งนำาเสนอว่ามาตรการควบคุมไม้หวงห้ามมีความเป็นมา เนื้อหา และการ

บังคับใช้อย่างไร นอกจากนี้ยังกำาหนดข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้าม                    

3 ประการ ข้อพิจารณาประการแรกได้แก่การวิเคราะห์เบื้องต้นว่ามาตรการควบคุมการทำา          

ไมห้วงหา้มแทจ้รงิแลว้มขีึน้เพือ่วตัถปุระสงคใ์ด ประการถดัไปไดแ้กก่ารพจิารณาวา่การควบคมุ

การทำาไม้หวงห้ามบางประเภทซึ่งขยายพื้นที่บังคับใช้ควบคุมไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินเอกชน

ดว้ยนัน้ มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ และประเดน็สดุทา้ยคอืการพจิารณาวา่บทบญัญติัเรือ่งดังกลา่ว

สอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายใต้รัฐธรรมนูญหรือไม่

1. ความเป็นมาของการกำาหนดประเภทไม้หวงห้าม

เนือ่งจากการใชก้ฎหมายเพือ่ควบคมุการใชท้รพัยากรปา่ไมม้พีฒันาการในประเทศไทย

 3 จากสถิติการดำาเนินคดีของกรมป่าไม้ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2559 พบว่าคดีความผิดส่วนใหญ่เป็น            
ความผิดเกี่ยวกับการทำาไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต รายละเอียดโปรดดู กรมป่าไม้, “สถิติคดีการกระทำาผิดกฎหมายเกี่ยว
กับการป่าไม้ กรมป่าไม้” เข้าถึงได้จาก <http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=88 > สืบค้นเมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2560.
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มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การทำาความเข้าใจพัฒนาการและเหตุผล

สำาหรับการควบคุมไม้หวงห้ามก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จึงมีความสำาคัญต่อ

การทำาความเข้าใจวา่มาตรการท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัยงัคงเหมาะสมกบัสภาพสงัคมในปจัจบุนัหรอืไม ่

โดยอาจแบ่งช่วงเวลาที่รัฐเข้ามาควบคุมการใช้ประโยชน์จากไม้บางประเภทออกเป็น 2 ช่วง  

ได้แก่ ช่วงก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมาย

ฉบับนี้ในปี พ.ศ. 2484 

 1.1 ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
กอ่นทีจ่ะมกีารออกกฎหมายหลายฉบบัเพือ่ควบคมุการเขา้ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร

ป่าไม้นั้น รัฐบาลไม่ได้กำาหนดมาตรการควบคุมการตัดไม้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากไม้มี

อยู่ในป่าเป็นจำานวนมาก แต่เมื่อปรากฏว่าภายหลังมีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตตัดไม้ทำาไม้

สักในประเทศไทยจึงได้มีการกำาหนดเงื่อนไขและข้อห้ามเกี่ยวกับการตัดไม้อย่างเป็นรูปธรรม   

มากขึน้ โดยในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจ้าอยูหั่วและพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมพีระบรมราชโองการหลายฉบบัที่

เกี่ยวกับการกำาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการตัดไม้สักและไม้กระยาเลย (ไม้ที่มีค่าอย่างอื่นที่นอก

เหนอืจากไม้สกั) เช่น พระบรมราชโองการว่าดว้ยการภาษขีอนไมส้กัและไมก้ระยาเลย จลุศกัราช 

1239 (พ.ศ. 2417) เป็นต้น อย่างไรก็ดีการควบคุมการจัดเก็บภาษีจากไม้ในช่วงแรกนั้นยัง          

เน้นการควบคุมการทำาไม้บางประเภท โดยเฉพาะไม้สัก รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษียังไม่มี

ประสทิธภิาพเนือ่งจากเจา้เมอืงฝา่ยเหนอืซึง่เปน็ภมูภิาคทีม่ไีมสั้กขึน้อยูเ่ปน็ผู้จัดเกบ็ผลประโยชน์

จากการใช้ไม้ลักษณะท่ีเป็น “ค่าตอไม้” โดยคิดเงินตามจำานวนไม้สักที่ตัดฟันลง4 รวมทั้งหาก 

เจ้าเมืองซึ่งเป็นผู้เก็บค่าตอไม้เสียชีวิตลงอำานาจในการเรียกเก็บค่าตอไม้ก็อาจตกเป็นสิทธิของ

ทายาทได้ในลักษณะเป็นมรดกตกทอดและไม่มีการควบคุมการทำาไม้อย่างมีหลักวิชาการแต่ 

อย่างใด5 อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาได้มีการปฏิรูปเพื่อยกเลิกระบบนี้ โดยจุดเปลี่ยนที่สำาคัญ

ได้แก่ พ.ศ. 2438 ซึ่งรัฐบาลสยามได้เชิญ Mr. H.A. Slade ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการด้านป่าไม้ชาว

องักฤษมาศึกษาเพือ่ปฏริปูการป่าไมใ้นประเทศไทย Mr. H.A. Slade ไดเ้สนอรายงานปฏริปูการ

 4 นิวัติ เรืองพานิช, ป่าและการป่าไม้ในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กองทุนจัดพิมพ์ตำาราป่าไม้ คณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2556) น. 65-67. 
 5 กรมป่าไม้, “ประวัติกรมป่าไม้โดยสังเขป,” เข้าถึงจาก <http://www.forest.go.th/index.php? 
option=com_content&view=article&id=404&Itemid=408> เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560.

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ป่าไม้ของไทยต่อกระทรวงมหาดไทยซึ่งข้อเสนอของรายงานถือเป็นงานชิ้นสำาคัญที่นำาไปสู่            

การปฏิรูปกิจการป่าไม้ไทยโดยมีข้อเสนอที่สำาคัญ เช่น เสนอให้รัฐบาลเป็นผู้ดูแลกิจการป่าไม้

แทนเจ้าเมือง เสนอตั้งหน่วยงานท่ีทำาหน้าที่จัดการป่าไม้ เสนอให้ออกกฎหมายควบคุมดูแล

กิจการป่าไม้และการคุ้มครองป่า เสนอให้รัฐเป็นผู้ทรงสิทธิเหนือพื้นที่ป่าไม้ทั่วราชอาณาจักร 

รวมทั้งเสนอให้ยกเลิกการอนุญาตให้ราษฎรใช้ไม้สักจากป่าโดยเสรี6 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นพ้องต้องด้วยข้อเสนอดังกล่าวจึงทรงมีพระราชหัตถเลขาให้ต้ัง  

กรมป่าไม้และดำาเนินการตามคำาแนะนำาของ Mr. H.A. Slade ภายหลังจากที่มีการตั้งกรมป่าไม้

ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2539 เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานด้านกิจการป่าไม้ตาม

มาอีกหลายอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมายหลายฉบับทำาให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้อยู่

หลายฉบับ โดยหากพิจารณากฎหมายที่บังคับใช้ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 พบว่าการกำาหนดให้ไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงห้ามมีมาตั้งแต่การประกาศใช้พระ

ราชบัญญัติรักษาป่า พุทธศักราช 2456 โดยในกฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่า 

พุทธศักราช 2456 ซึ่งเป็นกฎหมายลำาดับรองซึ่งออกโดยอาศัยอำานาจกฎหมายฉบับนี้ได้จัดแบ่ง

ไม้ออกเป็นไม้หวงห้ามและไม้ไม่หวงห้าม โดยไม้หวงห้ามแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ 1 

ได้แก่ ไม้หายาก ไม้ชนิดที่ 2 ได้แก่ ไม้ที่มีราคามาก และชนิดที่ 3 ได้แก่ ไม้ไม่ค่อยมีราคา7

จากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในช่วงแรกจะเห็นว่าการควบคุมกิจการป่าไม้ใน

ประเทศไทยเริ่มต้นจากการควบคุมการทำาไม้สักหรือไม้มีค่าอย่างอื่นบางประเภทเท่านั้น แม้ใน

ช่วงแรกจะไม่มีการควบคุมอย่างมีระบบแต่ในระยะเวลาต่อมาก็มีการใช้การจัดเก็บภาษีเข้ามา

ควบคุมและเมื่อกิจการดังกล่าวขยายตัวรัฐก็ได้ตั้งองค์กรขึ้นมาควบคุมรวมทั้งกำาหนดให้ป่าไม้

เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมการทำาไม้และเพื่อให้รัฐมีรายได้จาก

กิจการดังกล่าว

 1.2 หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้มีการยกเลิกกฎ          

ข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่า พุทธศักราช 2456 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง            

 6 เพิ่งอ้าง, หน้า 69-70. 
 7 ยนืหยดั ใจสมทุร, คำาอธบิายพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช 2484, พมิพค์รัง้ที ่8 (นติบิรรณาการ, 
2559) น. 26.
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โดยกำาหนดหลักการแบ่งไม้หวงห้ามเสียใหม่โดยกำาหนดให้ไม้หวงห้ามมีสองประเภท ได้แก่ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ (มาตรา 6) โดยกำาหนด              

ให้ไม้สักในป่าท่ัวราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้อื่นในป่าท้องที่ใด จะให้เป็น              

ไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 7) ซ่ึงที่ผ่านมาไม้หวงห้ามที่         

ถูกประกาศกำาหนดล้วนแล้วแต่เป็นไม้ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจหรือมิฉะนั้นก็จะต้องเป็นไม้หายาก          

ซึ่งสะท้อนการให้ความสำาคัญกับการควบคุมทรัพยากรป่าไม้บางประเภทเท่านั้นและถือเป็น

กฎหมายฉบับแรกที่เน้นมาตรการควบคุมโดยกำาหนดบัญชีทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้รัฐเข้ามา

มีอำานาจควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกกำาหนด8

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในเรื่องการกำาหนดประเภทไม้หวงห้ามได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม

อีกหลายครั้งโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญคือการขยายพื้นที่บังคับใช้กฎหมายสำาหรับการทำาไม้

หวงหา้มบางชนดิรวมทัง้เพิม่โทษบรรดาบทกำาหนดความผดิและโทษทีเ่กีย่วข้อง โดยเริม่จากใน

ปี พ.ศ. 24949 มีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 249410 ซ่ึงกำาหนดให้                   

ไม้สักไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในพื้นที่ใดทั่วราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. แต่ยังคงให้สิทธิ

เจ้าของที่ดินที่ไม้สักนั้นขึ้นอยู่สามารถยื่นขออนุญาตตัดเพื่อใช้ในกิจกรรมบางประเภทได้โดย           

ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง จากนั้นในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศของ 

คณะปฏิวัติฉบับที่ 41 กำาหนดหลักการเกี่ยวกับไม้บางประเภทใหม่โดยกำาหนดให้ไม้สักและ          

ไมย้างไมว่า่จะขึน้อยู ่ณ ทีใ่ด เพือ่ประโยชนแ์กก่ารทำาไมเ้พ่ือการคา้ ใหถ้อืวา่เปน็ไมใ้นปา่ เวน้แต่

ในกรณีที่เกี่ยวแก่ไม้ยางซึ่งข้ึนอยู่ในท่ีดินท่ีเอกชนถือกรรมสิทธิ์โดยมีโฉนดที่ดินตามกฎหมายว่า

ด้วยที่ดิน (ข้อ 1) และหลังจากนั้นได้มีการแก้ไขบทบัญญัติเร่ืองไม้หวงห้ามใหม่โดยพระราช

บัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 250311 ซึ่งได้ยกเลิกความข้อ 1 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ           

ฉบับที่ 41 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมประเภทไม้หวงห้ามธรรมดา โดยกำาหนดให้ไม้สักและไม้ยาง          

 8 นอกจากการควบคุมโดยการกำาหนดบัญชีไม้หวงห้าม (species-based approach) แล้ว พระราช
บัญญตัปิา่ไมฯ้ ยงัวางมาตรการทีใ่นขณะนัน้ถอืวา่มคีวามกา้วหนา้ โดยกำาหนดมาตรการควบคมุเชงิพืน้ที ่(area-based 
approach) โดยการกำาหนดมาตรการหา้มแผว้ถางทำาลายปา่ในมาตรา 54 ดว้ย ซึง่นบัเปน็แนวคดิเกีย่วกบัการอนรุกัษ์
ทรัพยากรป่าไม้ที่ปรากฏในกฎหมายอนุรักษ์ป่าในช่วงเวลาต่อมา ได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
 9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68/ตอนที่ 46/หน้า 1026/17 กรกฎาคม 2494
 10 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68/ตอนที่ 46/หน้า 1026/17 กรกฎาคม 2494
 11 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 77/ตอนที่ 62/ฉบับพิเศษ หน้า 11/25 กรกฎาคม 2503

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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ทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใด เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้อื่นในป่าจะให้เป็นไม้

หวงห้ามประเภทใด ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 5) ภายหลังจากนั้นได้มีการแก้ไข

รายละเอียดการกำาหนดประเภทไม้หวงห้ามอีกครั้งในปี พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 251812 ซึ่งยังคงหลักการเดิมไว้แต่เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไข                 

เปลี่ยนแปลงประเภทไม้หวงห้ามในพระราชกฎษฎีกา โดยหลักการกำาหนดประเภทไม้หวงห้าม

ยังคงใช้เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญเมื่อหัวหน้าคณะรักษา              

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 

106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้13 ซึ่งได้แก้ไขมาตรา 7 วรรคหนึ่งอีก          

คร้ังหน่ึงและกำาหนดประเภทไม้หวงห้ามโดยเพิ่มประเภทไม้หวงห้ามซ่ึงแต่เดิมมีเพียงไม้สัก           

และไม้ยางโดยเพิ่มให้ ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง 

ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำา ไม้อีเฒ่า 

และไมเ้กด็เขาควาย (ซึง่เปน็ไมต้ระกลู หรอื Genus เดยีวกนั) ไมว่า่จะขึน้อยูท่ีใ่ดในราชอาณาจกัร

เปน็ไมห้วงหา้มประเภท ก. ดว้ย และไมช้นดิอืน่ในปา่จะใหเ้ปน็ไมห้วงหา้มประเภทใดใหก้ำาหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา ทำาให้ปัจจุบันมีไม้หวงห้ามที่ถูกกำาหนดภายใต้กฎหมายระดับพระราช

บัญญัติทั้งสิ้น 18 ชื่อด้วยกัน 

2. สาระสำาคัญของหลักการควบคุมการทำาไม้หวงห้ามและแนว              
คำาพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายภายใต้ 
พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 

 2.1 สาระสำาคัญของหลักกฎหมาย
ภายใต้กฎหมายปัจจุบันการกำาหนดว่าไม้ประเภทใดเป็นไม้หวงห้ามถือว่ามีบทบาท

สำาคัญในการควบคุมการใช้ประโยชน์ไม้ เนื่องจากถูกนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือควบคุมการทำาไม้    

การแปรรูปไม้ การนำาไม้เคลื่อนที่และผ่านด่านป่าไม้ โดยหากบุคคลใดไม่ดำาเนินการจัดการ                

ไม้หวงห้ามตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด จะมีความผิด โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ กำาหนด

 12 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92/ตอนที่ 5/ฉบับพิเศษ หน้า 1/9 มกราคม 2518
 13 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131/ตอนพิเศษ 143 ง/หน้า 15/30 กรกฎาคม 2557



| 445 |

สาระสำาคัญเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำาไม้หวงห้ามไว้ดังพอสรุปโดย

สังเขป ดังนี้ 

  2.1.1 การกำาหนดประเภทไม้หวงห้าม

 การควบคุมไม้ภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ กำาหนดประเภทของไม้ออกเป็น

สองกลุ่ม ประกอบด้วยไม้ท่ีมีกฎหมายควบคุมด้วยมาตรการพิเศษหรือไม้หวงห้ามและไม้อื่นที่

มิใช่ไม้หวงห้าม ซึ่งไม้หวงห้ามแบ่งออกได้เป็นอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ ไม้หวงห้ามประเภท ก. หรือไม้

หวงห้ามธรรมดาซึ่งการทำาไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทาน14 

และไม้หวงห้ามประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาต

ให้ทำาไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ (มาตรา 6) โดยไม้หวงห้ามที่มีการประกาศ

กำาหนดควบคุมในปัจจุบันสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

 1) ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา

 โดยหลกัการแลว้ไมห้วงหา้มประเภทใดเปน็ไมห้วงหา้มธรรมดาหรอืไมห้วงหา้ม

พิเศษน้ัน กฎหมายใหอ้ำานาจกำาหนดรายละเอยีดโดยออกเปน็พระราชกฤษฎกีากำาหนดประเภท

ไม้หวงห้าม อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรา 7 วรรคหนึ่งที่มีการแก้ไขใหม่โดยประกาศคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 กำาหนดเงื่อนไขเป็นพิเศษให้ไม้ 18 ชื่อ ประกอบ

ด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง            

ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำา ไม้อีเฒ่า 

และไม้เก็ดเขาควาย เป็นไม้หวงห้ามธรรมดาไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร โดยไม้ทั้งหมด

เปน็ไมมี้มูลคา่ทางเศรษฐกจิทัง้สิน้ สว่นไมห้วงหา้มธรรมดาตามพระราชกฤษฎกีานัน้เปน็ไปตาม 

พระราชกฤษฎีกากำาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 253015 ซ่ึงมาตรา 4 กำาหนดให้ไม้ 158 ชนิด                         

ในป่าทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักรตามท่ีระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เป็นไม้           

หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เช่น โกงกาง (Rhizophora spp.) คูน 

(Cassia fistula Linn.) ประดู่ (Pterocarpus spp.) พะยอม (Shorea spp.) มะค่าโมง                

 14 ปัจจุบันระบบสัมปทานป่าได้ถูกยกเลิกโดยผลของพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 เน่ืองจากระบบการให้สัมปทานป่าล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรป่าไม้จนในไปสู่
ปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยซึ่งมีความรุนแรงในปี พ.ศ. 2531 
 15 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 220 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2530

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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(Afzelia xylocarpa Craib) 

 มีข้อสังเกตว่าไม้หวงห้ามท่ีถูกกำาหนดเพ่ิมในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ โดยประกาศ               

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ซึ่งได้แก่ ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง               

ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลู

ตัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไมเ้กด็ดำา ไมอ้เีฒา่ และไมเ้กด็เขาควาย นัน้ ถอืเปน็ไมต้ระกลูเดียวกนั 

คือ Dalbergia spp. ซึ่งแต่เดิมเป็นไม้หวงห้ามธรรมดาตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำาหนด

ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ในลำาดับท่ี 53 การกำาหนดให้ไม้ตระกูลนี้เป็นไม้ตามมาตรา 7 วรรค               

หนึ่งของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ถือเป็นการยกระดับการควบคุมจากที่แต่เดิมเป็นไม้หวงห้าม

เฉพาะแต่ไม้ที่ขึ้นในป่า กลายเป็นไม่ว่าไม้ดังกล่าวจะขึ้นบริเวณใดในราชอาณาจักรถือเป็น              

ไม้หวงห้ามทั้งสิ้น ทิศทางการควบคุมดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับ 

การค้าไม้ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงสัตว์ป่าและพืชป่า

ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งที่ประชุมภาคีอนุสัญญา (COPs) ได้มีมติในการประชุมเมื่อเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผลักดันให้มีการข้ึนบัญชีให้ไม้สกุล Dalbergia spp. เป็นไม้ในบัญชีที่ 2 

(Appendix II) ของอนุสัญญาไซเตส16 ซึ่งชนิดพันธุ์ในบัญชีที่ 2 นี้ แม้จะเป็นไม้ที่ไม่อยู่ในสภาวะ

ใกล้จะสูญพันธุ์แต่จำาเป็นต้องมีการควบคุมการค้าระหว่างประเทศโดยการควบคุมการนำาเข้า             

ส่งออก นำาผ่าน ด้วยระบบใบอนุญาตเพื่อไม่ให้เกิดภาวะใกล้จะสูญพันธุ์จากการค้าระหว่าง

ประเทศที่ปราศจากการควบคุม17 อย่างไรก็ดีพันธกรณีตามอนุสัญญานี้ไม่ได้บังคับให้  

ประเทศไทยต้องควบคุมการค้าหรือการใช้ประโยชน์ภายในประเทศแต่อย่างใด

 2) ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ 

 โดยหลักแล้วการกำาหนดให้ไม้ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือไม้หวงห้าม

พิเศษจะทำาได้ก็ต่อเมื่อเป็นไม้หายากหรือไม้ท่ีรัฐบาลเห็นว่าควรสงวนไว้ไม่ให้มีการให้สัมปทาน 

เว้นแต่ ได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 6 และปัจจุบันไม้ใดเป็นไม้ในกลุ่มนี้เป็นไปตาม

บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ซึ่งกำาหนดให้ไม้ทั้งสิ้น 13 ประเภท 

เช่น กระเบา (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre) กำาจัดต้น (Zanthoxylum spp.) 

กำายาน (Styrax spp.) จันทน์หอม (Mansonia gagei Drumm.) จันทนา จันทน์ขาว (Tarenna 

 16 CITES Appendices, ‘Appendices I, II and III valid from 4 October 2017’ สืบค้นจาก 
<https://cites.org/eng/app/appendices.php> เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560
 17 CITES, Articles II and IV. 
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hoaensis Pitard) ตีนเป็ดแดง (Dyera costulata Hook.f.) ประ กระ (Elateriospermum 

tapos Bl.) และแหลง ยวนผึง้ (Ficus albipila King) เปน็ไมห้วงหา้มพิเศษ ซ่ึงกฎหมายควบคมุ

การใช้ประโยชน์จากไม้กลุ่มน้ีเคร่งครัดกว่าเพราะการใช้ประโยชน์จะทำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

เป็นพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.1.2 กิจกรรมที่กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม 

 การกำาหนดไมห้วงหา้มไมว่า่ประเภทไมห้วงหา้มธรรมดาหรอืไมห้วงหา้มพเิศษ

ก็ตาม พระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้ มุง่หมายทีจ่ะควบคมุการทำาไม ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากการกำาหนดหมวด

เฉพาะว่าด้วยการทำาไม้หวงห้ามข้ึน ซึ่งการทำาไม้หมายถึง การตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย              

ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำาไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความ             

รวมถึงการกระทำาดังกล่าวกับไม้หวงห้ามธรรมดา 18 ชื่อ ตามมาตรา 7 ที่มีการแก้ไขใหม่โดย

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการ             

นำาไม้ดังกล่าวออกจากที่ดินที่ไม้นั้น ๆ  ขึ้นอยู่ด้วย โดยนัยข้างต้น การทำาไม้จึงได้แก่กระบวนการ

แยกไม้จากลำาต้นที่อยู่ติดตรึงกับที่ดินเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ซึ่งอาจกระทำาต่อไม้ที่อยู่ในป่าหรือ

ไม้หวงห้าม 18 ชื่อที่ปรากฏในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ที่ขึ้นอยู่ทุกอาณาบริเวณ 

ทั่วราชอาณาจักรก็ได้ การแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หลายคร้ังจึงมีส่วนทำาให้เกิดการขยาย

พื้นที่การบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้โดยไม่ถูกจำากัดเฉพาะแต่เพียงในป่าเพียงอย่างเดียว

 สำาหรบักจิกรรมท่ีกฎหมายควบคมุเกีย่วกบัการทำาไม ้ได้แก ่การกำาหนดใหก้าร

ทำาไม้หวงห้าม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำาอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามจะ

ทำาไดต้อ่เมือ่ไดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที ่(มาตรา 11 วรรคหนึง่) และหากได้รับอนญุาต

แล้วผู้รับใบอนุญาตทำาไม้หวงห้ามจะต้องไม่ทำาไม้ท่ีไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ประทับมิฉะนั้นจะเป็นความผิดอาญา นอกจากนี้โดยหลักแล้วผู้ทำาไม้มีหน้าที่ต้องเสียค่า              

ภาคหลวง18 ตามอัตราที่กำาหนดสำาหรับการทำาไม้แต่ละประเภทด้วย เว้นแต่เป็นการทำาไม้หวง

หา้มธรรมดา 18 ชือ่ตามทีก่ำาหนดในมาตรา 7 ซ่ึงขึน้อยูใ่นทีดิ่นทีม่โีฉนดทีดิ่นหรือหนงัสือรับรอง

การทำาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (มาตรา 14 และมาตรา 14 ทวิ) นอกจากนี้ หาก

เป็นการเก็บเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งท่ีล้มขอนนอนไพร อันมีลักษณะเป็นไม้ฟืนซึ่งมิใช่ไม้สัก         

 18 มาตรา 4 “คา่ภาคหลวง” หมายความวา่ เงนิคา่ธรรมเนยีมซึง่ผูท้ำาไมห้รอืเกบ็หาของปา่จะตอ้งเสยีตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข. ไปสำาหรบัใชส้อยในบา้นเรอืนแหง่ตนหรอืประกอบกจิของตนกไ็มอ่ยู่

ภายใต้บังคับที่ต้องขออนุญาตทำาไม้หรือเสียค่าภาคหลวงดังที่กล่าวไปข้างต้น (มาตรา 17 (2)) 

 ส่วนการควบคุมการแปรรูปและการนำาไม้เคล่ือนท่ีน้ันแม้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 

จะกำาหนดเง่ือนไขดำาเนนิการโดยกำาหนดสภาพบงัคบัทางอาญาในลกัษณะเดยีวกบัการทำาไม ้แต่

เน่ืองจากสองมาตรการดงักลา่ว ไมใ่ชม่าตรการเฉพาะเพือ่การควบคมุไมห้วงหา้มเพราะใชค้วบคมุ

ไม้อื่นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามด้วย ดังนั้นจะไม่กล่าวถึงในรายละเอียด19 

  2.1.3 ความผิดและโทษเกี่ยวกับการควบคุมการทำาไม้หวงห้าม

 การกำาหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับไม้หวงห้ามนั้นถือเป็นมาตรการแบบ

ควบคมุโดยอาศยัการกำาหนดความผดิและโทษเพ่ือควบคมุพฤติกรรมของคนในสังคมในลักษณะ

เดยีวกบัมาตรการควบคมุการใชท้รพัยากรธรรมชาติตามกฎหมายเฉพาะอืน่ ๆ  ซ่ึงมาตรการแบบ

ควบคุมนี้ ได้แก่ การที่รัฐกำาหนดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติขึ้นมาเพ่ือบังคับหรือควบคุมให้เอกชน

ปฏิบัติตามเงื่อนไขบางอย่างและหากไม่มีการดำาเนินการตามข้อกำาหนดก็จะมีสภาพบังคับทาง

กฎหมายเพื่อเข้ามาควบคุม (command and control) ในส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิด 

และโทษที่เกี่ยวกับการทำาไม้หวงห้ามนั้นพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ กำาหนดลักษณะความผิดและ

โทษ 3 ลักษณะ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการไม่ดำาเนินการทำาไม้หวงห้ามตามขั้นตอนที่กฎหมาย

กำาหนด ความผิดเกี่ยวกับการครอบครองไม้หวงห้าม และความผิดเกี่ยวกับการให้ความสะดวก

ในการกระทำาผิดเกี่ยวกับไม้หวงห้าม

    (1) ความผิดเกี่ยวกับการไม่ดำาเนินการทำาไม้หวงห้ามตามขั้นตอน

ที่กฎหมายกำาหนด

  ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าบทบัญญัติมาตรา 11 กำาหนดให้บุคคลที่

ประสงค์จะทำาไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำาอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม 

มีหน้าที่ขออนุญาตดำาเนินการดังกล่าวจากเจ้าพนักงานก่อน รวมทั้งกำาหนดให้ในกรณีได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้วก็ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตทำาไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาต (มาตรา 12) 

เว้นแต่เข้ากรณียกเว้น เช่น การเก็บปลายไม้แห้งที่ล้มขอนนอนไพรตามมาตรา 17 (2) เป็นต้น 

หากมีการทำาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 ข้างต้น ย่อมถือ         

 19 รายละเอียดของมาตรการโปรดดู หมวด 3 ไม้และของป่าระหว่างเคลื่อนที่ ส่วนที่ 1 การนำาเคลื่อนที่
มาตรา 38-42 และหมวด 4 การควบคุมการแปรรูปไม้ มาตรา 47 – 53 จัตวา
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เป็นความผิดซึ่งมีระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

(มาตรา 73 วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ หากเป็นการทำาไม้หวงห้าม 18 ชื่อ ตามที่ระบุในมาตรา 7 

วรรคหนึ่ง หรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน                   

ยี่สิบต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตร

ไม้เกินสองลูกบาศก์เมตรผู้กระทำาความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และ           

ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองล้านบาท (มาตรา 73 วรรคสอง)20 

    (2) ความผิดและโทษเกี่ยวกับการครอบครองไม้หวงห้าม

  นอกจากการห้ามทำาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วกฎหมาย 

ฉบับนี้ยังกำาหนดความผิดและโทษสำาหรับบุคคลซ่ึงครอบครองไม้หวงห้ามที่ยังไม่ได้ผ่านการ

แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมา

โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 

69 วรรคหนึ่ง) โดยหากการกระทำาความผิดข้างต้นเป็นการครอบครองไม้หวงห้าม 18 ชื่อ           

ตามที่ระบุในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ                

ทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้

แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตรผู้กระทำาความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่

หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองล้านบาท (มาตรา 69 วรรคสอง)21 

  (3) ความผดิเกีย่วกับการใหค้วามสะดวกในการกระทำาผดิเก่ียวกับ

ไม้หวงห้าม

  นอกจากความผิดท่ีกฎหมายลงโทษบุคคลผู้เป็นผู้ทำาไม้และผู้ครอบครอง 

ไม้ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปแล้วพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ยังกำาหนดความผิดและโทษสำาหรับ                      

ผู้ใดรับไม้หวงห้าม ซ่อนเร้น จำาหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้น ซึ่งไม้หวงห้ามที่ตนรู้อยู่แล้ว

ว่าเป็นไม้ที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำาผิด เช่น ผู้ลักลอบขนไม้หวงห้าม ผู้ที่รับไม้หวงห้ามมาจาก          

ผู้ตัดไม้หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต หรือจากผู้ครอบครองไม้หวงห้ามที่ผิดกฎหมาย โดย           

กฎหมายกำาหนดให้มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำาผิดนั้น (มาตรา 70) ซึ่งองค์ประกอบ

 20 โทษปรบัตามมาตรา 73 วรรคสอง ดงักลา่วนีถ้กูแกไ้ขเพิม่เตมิระวางโทษโดยประกาศคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 21 โทษปรบัตามมาตรา 69 วรรคสอง ดงักลา่วนีถ้กูแกไ้ขเพิม่เตมิระวางโทษโดยประกาศคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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ความผิดนี้มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับความผิดฐานรับของโจรตามมาตรา 357 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา โดยเฉพาะการช่วยรับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำาความผิด22 แต่ลักษณะ

ของการกำาหนดความผิดและโทษแตกต่างกันเพราะบทบัญญัติมาตรา 70 ข้างต้นกำาหนดให้     

ผู้รับไม้หรือของป่าที่รู้อยู่ว่ามีผู้ได้มาโดยกระทำาความผิดมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วม กล่าวคือ

เสมือนเป็นผู้ร่วมกระทำาความผิดมูลฐานเอง ในขณะที่ความผิดฐานรับของโจรตามประมวล

กฎหมายอาญานัน้มคีวามผดิและโทษแยกตา่งหากจากความผดิมลูฐานและโทษจากการกระทำา 

ความผิดอาจเบากว่าความผิดมูลฐาน23 นอกจากนี้ ความผิดตามมาตรา 70 ยังมีส่วนช่วยให้    

เกิดการอุดช่องว่างเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำาความผิดเนื่องจากความผิด

ฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงจำากัดความผิดมูลฐานไว้เพียงลักทรัพย์ วิ่งราว

ทรพัย ์กรรโชก รดีเอาทรพัย ์ชงิทรพัย ์ปลน้ทรัพย ์ฉ้อโกง ยกัยอก หรือเจ้าพนกังานยกัยอกทรัพย ์

แตค่วามผดิตามมาตรานีใ้ชส้ำาหรบัลงโทษการไดไ้มห้วงหา้มมาจากการกระทำาความผดิเกีย่วกบั

ป่าไม้โดยเฉพาะ

จากฐานความผิดและโทษที่เกี่ยวกับการทำาไม้หวงห้ามข้างต้นอาจสรุปได้ว่าลักษณะ

ของการกำาหนดความผิดและโทษภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มีความเด็ดขาดและบัญญัติได้

ครอบคลมุบรรดาการกระทำาทีเ่กีย่วขอ้งกบัไมห้วงหา้มเพราะสามารถกำาหนดความผดิและลงโทษ

ได้ทั้งผู้ทำาไม้หวงห้ามที่ได้รับอนุญาตแต่ทำาผิดเงื่อนไข ผู้ที่ทำาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต                 

ผู้ที่ไม่ได้ทำาไม้แต่ครอบครองไม้หวงห้ามอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนผู้ที่ช่วยรับช่วยเก็บ             

หรอืช่วยจำาหนา่ยไปเสยีซึง่ไมห้วงหา้มโดยระวางโทษสำาหรบัการกระทำาความผดิเหลา่นีใ้นอตัรา

โทษทีสู่งในลกัษณะเดยีวกบัการกระทำาความผดิเกีย่วกบัทรพัยร์า้ยแรงตามทีบ่ญัญตัใินประมวล

กฎหมายอาญา ซึ่งลักษณะเด่นเหล่านี้ทำาให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำาเนินคดีอาญาโดยอาศัยข้อหา

ความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างต่อเนื่องกับผู้เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การควบคุมการใช้

 22 มาตรา 357 วรรคหน่ึง ประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย         
ซื้อ รับจำานำาหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำาความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ 
วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำา
ความผิดฐานรับของโจร ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 23 เช่น ความผิดฐานรับของโจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำาความผิดปล้นทรัพย์มีระวางโทษจำาคุกไม่
เกนิหา้ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ในขณะทีค่วามผดิปลน้ทรพัยซ์ึง่เปน็ความผดิมลูฐานมรีะวาง
โทษจำาคุกต้ังแตส่บิปถีงึยีส่บิป ีและปรบัตัง้แตส่องหมืน่บาทถงึสีห่มืน่บาท ซึง่กรณนีีโ้ทษความผดิฐานรบัของโจรมรีะวาง
น้อยกว่าความผิดมูลฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นการใช้สภาพบังคับทางอาญาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือ             

ที่มีข้อจำากัดหลายประการ24 โดยเฉพาะการไม่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งหากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันก็อาจไม่

ประสบความสำาเร็จด้วย การกำาหนดความผิดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบและอาจถูกต้ังคำาถามถึง

ความเหมาะสมได้สัดส่วนซึ่งในประเด็นนี้จะได้นำาเสนอในส่วนถัดไป

 2.2 แนวคำาพพิากษาศาลฎกีาเกีย่วกบัการวนิิจฉัยความรบัผดิเกีย่วกบัไม้

หวงห้าม
เนือ่งจากการดำาเนนิคดอีาญาตามพระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้ เปน็อำานาจของศาลยตุธิรรม 

คำาพิพากษาของศาลยุติธรรม โดยเฉพาะคำาพิพากษาศาลฎีกาจึงมีความสำาคัญทั้งในแง่การ 

อำานวยความยุติธรรมให้กับคู่ความในคดีรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงการปรับใช้และตีความ

กฎหมายซึ่งมีอิทธิพลต่อการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นที่ แม้สถิติคดี                

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับป่าไม้ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมจะมีน้อยเมื่อเทียบกับคดีอาญาประเภทอื่น25             

แต่ผลของคำาพิพากษาในคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบออกไปนอกเหนือจากผลต่อคู่ความในคดี 

เช่น อาจนำาไปสู่กระบวนการพื้นฟูสิ่งแวดล้อมซ่ึงทำาให้ทุกคนได้รับประโยชน์ หรือช่วยหยุดยั้ง

การกระทำาทีเ่ปน็การทำาลายสภาพแวดลอ้มธรรมชาติอนัจะยงัใหเ้กดิผลกระทบต่อบรรดาสรรพ

ชีวิตบนโลกใบนี้ด้วย เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม หากคำาพิพากษาของศาลที่ปรากฏออกมาไม่ตั้ง

อยู่บนหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย หรือขาดการคำานึงถึงผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นนอก

เหนือจากคู่ความในคดี เช่นนี้ ก็อาจนำาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมของคำาพิพากษา

ได้ โดยหากพิจารณาจากผลของคำาพิพากษาศาลฎีกาในคดีเกี่ยวกับไม้หวงห้ามจะพบว่า              

คำาพิพากษาหลายคดีมีบทบาทในการอำานวยความยุติธรรมและช่วยพัฒนาการใช้การตีความ

กฎหมายไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ปรากฏในคำาพิพากษาบางคดีซึ่งเป็นส่วนน้อยก็

สมควรทีไ่ดม้กีารตัง้ข้อสงัเกตเพือ่ประโยชน์ในทางวชิาการ โดยประเดน็ทีผู่เ้ขยีนตัง้เปน็ขอ้สงัเกต

ในบทความนี้ประกอบด้วยข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความ 3 ประการ ดังนี้ 

 24 Colin T. Reid, Nature Conservation Law, 3rd ed. (Green/Thomson Reuters 2009) 42.
 25 รายละเอียดสถิติคดีประเภทต่าง ๆ โปรดดู สำานักงานศาลยุติธรรม, “รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรม                
ทัว่ราชอาณาจกัร ประจำาป ีพ.ศ. 2559,” เขา้ถงึไดจ้าก www.coj.go.th/home/file/Annual_Tha_2559.pdf สบืคน้
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484



| 452 |

ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

  2.2.1 ศาลเริม่วนิจิฉยัเหตผุลในการบญัญัติความผดิและโทษเก่ียวกับไมห้วง

ห้ามโดยยึดโยงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและนโยบายของรัฐบาลมากขึ้น 

 หากพจิารณาเนือ้หาคำาพพิากษาหลายคดีจะพบวา่ศาลใหเ้หตุผลในคำาพิพากษา

คดีลักลอบตัดไม้หวงห้ามโดยวินิจฉัยว่าผลของการกระทำาผิดเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติเพื่อนำาไปสู่การกำาหนดโทษที่หนัก เช่น คำาพิพากษาฎีกาที่ 5861/2559 ศาลวินิจฉัย

ว่า “...การที่จำาเลยมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและการที่จำาเลย               

มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป ลักษณะความผิดในแต่ละข้อหาอาศัยเจตนา

ในการกระทำาความผิดแตกต่างแยกจากกันได้ จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ไม้พะยูง                     

ของกลางเป็นไม้หวงห้ามที่มีราคาแพงมีความต้องการในตลาดสูง แม้มีจำานวนไม่มากแต่ก็เป็น 

การทำาลายทรัพยากรที่สำาคัญของประเทศ เป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำาลาย 

ประกอบกับปัจจุบันปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนมีมากมีผลกระทบ 

ตอ่ระบบนเิวศและสิง่แวดลอ้ม จงึไมม่เีหตสุมควรทีจ่ะรอการลงโทษจำาคกุจำาเลย...”26 ขอ้สังเกต

นี้จะถูกนำามาประกอบการวิเคราะห์ในส่วนถัดไปว่าแท้จริงแล้ว บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความผิด

เกี่ยวกับไม้หวงห้ามนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงหรือไม่

  2.2.2 ศาลมีแนวโน้มที่จะตีความขยายคำาว่า “ป่า” เพื่อควบคุมการทำาไม้

หวงห้ามในที่ดินเกษตรกรรม 

 โดยหลักแล้วการทำาไม้หวงห้ามในป่าจะทำาได้ต่อเมื่อต้องขออนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าท่ี27 ซึ่งบทนิยามคำาว่า ป่า มีความหมายที่กินความกว้างโดยรวมถึงที่ดินที่ยัง

ไม่มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งหมายความว่าที่ดินที่บุคคลได้กรรมสิทธิ์             

หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ป่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ

สำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีอำานาจตามพระราชบัญญัติการปฏิรูป          

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ในการนำาพืน้ทีป่า่ไปดำาเนนิการปฏริปูและจดัสรรใหเ้กษตรกร

ทำากินในที่ดินโดยไม่มีกำาหนดระยะเวลาโดยออกหนังสืออนุญาตให้ราษฎรเข้าทำาประโยชน์ใน

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) โดย ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้น ซึ่งโดย

 26 กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5861/2559, สืบค้นจาก https://deka.in.th/
view-602816.html เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
 27 เว้นแต่เป็นไม้ 18 ชื่อ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ที่ต้องขออนุญาตไม่ว่าจะ
ทำาไม่ในป่าหรือที่ดินที่บุคคลมีสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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ลักษณะของการเขา้ทำาเกษตรกรรมในพืน้ทีท่ีเ่กษตรกรได้รับการจัดสรรนัน้มกัมกีารแผ้วถางพ้ืนที่

ที่ได้รับจัดสรรเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ จึงมีข้อพิจารณาว่าหากราษฎรตัดไม้ที่อยู่ในบัญชีไม้หวง

ห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ในพื้นที่ ส.ป.ก. เช่นนี้ จะต้องขอ

อนุญาตตัดไม้ (ทำาไม้) ในบัญชีไม้หวงห้ามซึ่งมีถึง 171 ชนิด หรือไม่ ซึ่งคดีอาญาตามคำาพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 8371/2551 วินิจฉัยว่า แม้ ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. ที่ได้มาจากการ         

เพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ แต่ศาลเห็นว่าที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินของรัฐอยู่เพียงแต่

เปลี่ยนประเภท วัตถุประสงค์และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและเปลี่ยนหน่วยงานของรัฐผู้ดูแล

และใช้ประโยชน์ และยังคงเป็นป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ การที่จำาเลย            

ที่ 1 ตัดฟันโค่นไม้ประดู่อันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ก. ของ ส. โดยไม่

ไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ที ่จงึเปน็ความผดิฐานทำาไมห้วงหา้มโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตตาม 

พ.ร.บ.ปา่ไมฯ้ ซึง่ถอืวา่คำาพพิากษานีก้ลบัหลกัคำาพพิากษาศาลฎกีาที ่1022/2544 ทีว่นิจิฉยัวา่ที่

ดินที่ ส.ป.ก. ไม่ใช่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4 (1) การตัดและทอน             

ต้นมะม่วงป่าอันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ในที่ดิน ส.ป.ก. ย่อมไม่เป็นการทำาไม้และไม่เป็น

ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 248428 แม้เหตุผลที่ศาลวินิจฉัยจะน่ารับฟัง          

และน่าจะชอบด้วยหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว แต่ผลของคำาพิพากษาในคดีนี้สะท้อนว่าการ

บงัคับใช้กฎหมายควบคมุการทำาไมห้วงหา้มอยา่งกวา้งขวางโดยรวมไปถงึการตดัไมใ้นเขตปฏริปู

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งถ้าตัดจะต้องขออนุญาตและเสียค่าภาคหลวงนั้นเหมาะสมหรือได้

สัดส่วนหรือไม่ ในเมื่อที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่รัฐเองแสดงเจตจำานงที่จะให้ประชาชนใช้ทำาการ

เกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ 

  2.2.3 ศาลมแีนวโนม้ทีต่คีวามขยายองคป์ระกอบความผดิเกีย่วกบัการครอบ

ครองไม้หวง

 ปัญหาการตคีวามคำาวา่ ครอบครอง ถือเปน็ประเด็นท่ีตีความยากประเด็นหนึง่

เนือ่งจากการครอบครองเปน็ขอ้กฎหมายทีใ่ชอ้ธบิายสภาพขอ้เทจ็จริงเมือ่มกีารยดึถอืทรัพยสิ์น

หนึ่งไว้โดยเจตนายึดถือเพื่อนตน29 ศาลฎีกาได้พยายามตีความนิยามของคำาว่าครอบครองซ่ึง  

 28 กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5861/2559, สืบค้นจาก https://deka.in.th/
view-602816.html เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
 29 หลกัการเรือ่งนีป้รากฏในประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยม์าตรา 1367 ซึง่รบัรองใหบ้คุคลซึง่ยดึถอื
ทรัพย์สินโดยเจตนายึดถือเพื่อตนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้น

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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เปน็องค์ประกอบความผดิฐานครอบครองไมห้วงหา้มตา่งออกไปจากลกัษณะของการครอบครอง

ทรัพย์สินและการได้สิทธิครอบครองตามหลักในมาตรา 1367 ประมวลกฎหมายแพ่งและ       

พาณิชย์ โดยวินิจฉัยว่า ครอบครอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับการครอบครองไม้           

หวงหา้มตามพระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้ นัน้ ไมไ่ด้มคีวามหมายเชน่เดียวกบัคำาวา่ “สิทธคิรอบครอง” 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่มีความหมายกว้างกว่าโดยหมายความรวมถึง                    

ครอบครองเพื่อตนเองและครอบครองแทนผู้อื่นด้วย เพราะไม่มีบทกฎหมายใดให้ความหมาย

จำากัดว่าต้องเป็นการครอบครองเพื่อตนเองเท่านั้นจึงจะเป็นความผิด อีกทั้งในทางอาญาการ     

รว่มกันครอบครองไมห้วงหา้มกเ็ป็นความผดิเชน่เดยีวกนั ดงันัน้ การทีจ่ำาเลยทัง้สามรบัจา้งผูอ้ืน่

มาชักลากไม้สักของกลาง ก็ถือได้ว่าเป็นการครอบครองไม้สักของกลางแทนเจ้าของผู้ว่าจ้าง      

การกระทำาของจำาเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันมีไม้สักของกลางไว้ในครอบครองโดย

ไมไ่ดร้บัอนญุาตตามฟอ้ง (คำาพพิากษาศาลฎกีาที ่353/2553 คำาพิพากษาศาลฎกีาที ่2650/2541 

และคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3932/2535)30 

 แม้ในทางวิชาการจะยอมรับว่า คำาว่า “ครอบครอง” แตกต่างจาก “สิทธิ             

ครอบครอง” เนือ่งจากครอบครอง เปน็กริยิาอาการในการเขา้ยดึถอืทรัพยสิ์นด้วยเจตนาแสวงหา

ประโยชน์ ในขณะที่สิทธิครอบครอง หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้กับ              

ผู้ครอบครองเมื่อมีการครอบครอง31 อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการพิเคราะห์ความแตกต่าง            

ระหว่างสิทธิครอบครองกับการครอบครองนั้นไม่ควรถูกนำามาพิจารณาเป็นข้อกฎหมายหลัก

เพราะไม่มีผลใดใดต่อการวินิจฉัยความรับผิดในคดีนี้ แต่การที่ศาลวินิจฉัยว่า ครอบครอง

หมายความรวมถึงครอบครองเพื่อตนเองและครอบครองแทนผู้อื่นด้วยเพ่ือให้สามารถตีความ

ขยายนิยามการครอบครองเพื่อลงโทษผู้รับขนไม้หวงห้ามนั้น ผู้เขียนไม่เห็นพ้องต้องด้วย 

เน่ืองจากสามารถตคีวามไดว้า่การขนไมห้วงหา้มคอืการยดึถอืไมห้วงหา้มโดยมเีจตนายดึถอืเพือ่

ตนและมีการครอบครองตามหลกัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยไ์ดอ้ยูแ่ลว้ เพราะเจตนา

ยึดถือเพื่อตนนั้น หมายความถึงการยึดถือเพื่อประโยชน์ของตนเอง32 การรับขนไม้ย่อมได้รับค่า

 30 กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5861/2559, สืบค้นจาก https://deka.in.th/
view-602816.html เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
 31 วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, คำาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วย ทรัพย์สิน, 
พิมพ์ครั้งที่ 6 (โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2558) น. 59.
 32 ศรีราชา เจริญพาณิช, คำาอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม (สำานักพิมพ์
วิญญูชน 2553), น. 236.
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ตอบแทนอันมลีกัษณะเปน็การครอบครองโดยแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเองอยูด้่วยในตัวอยูแ่ละ

มิพักต้องตีความขยายว่ารวมถึงครอบครองเพื่อผู้อื่นแต่อย่างใด33 

3. ประเด็นพิจารณา

แม้การใช้ความผิดทางอาญาควบคุมกำากับการทำาไม้หวงห้ามจะเป็นมาตรการที่            

เด็ดขาดและสามารถบังคับใช้ได้อย่างสะดวกเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใช้กฎหมายส่วนใหญ่เข้าใจ

องคป์ระกอบทางกฎหมายและโทษของกฎหมายท่ีมโีทษทางอาญาอยูแ่ล้ว34 แต่การท่ีบทบญัญติั

ดังกล่าวบังคับใช้มาอย่างยาวนานถึง 76 ปี โดยไม่มีการทบทวนความเหมาะสมของความผิด               

ที่เกี่ยวข้องเลย ทั้ง ๆ ที่สภาพการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็น

จำานวนมาก เช่น แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                

เปน็ตน้ การนำากฎหมายทีค่วบคมุไมห้วงหา้มมาพจิารณาความเหมาะสมจงึเปน็ประเดน็ทีม่คีวาม

สำาคัญ โดยบทบัญญัติความผิดและโทษที่ได้นำาเสนอไปในหัวข้อก่อนหน้านี้อาจถูกนำามา            

พิจารณาได้อย่างน้อย 3 ประเด็น ในแง่การทบทวนเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ ความได้สัดส่วน

ของอตัราโทษ และความสอดคลอ้งกบัหลกัการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื

ภายใต้หลักการในรัฐธรรมนูญ

 3.1 วัตถุประสงค์ของการกำาหนดประเภทไม้หวงห้ามภายใต้กฎหมาย

ปัจจุบัน
ดังท่ีได้ตั้งประเด็นวิเคราะห์ไว้เบ้ืองต้นว่าการควบคุมการทำาไม้หวงห้ามตามพระราช

บัญญัติป่าไม้ฯ ยังขาดความชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ของรฐัโดยการกำาหนดมาตรการควบคมุและจดัเกบ็คา่ภาคหลวง หรอืแทจ้รงิแลว้การควบคมุไม้

หวงหา้มเปน็ไปเพือ่การอนรุกัษท์รพัยากรป่าไม ้ซึง่การทำาความเขา้ใจในประเดน็นีจ้ะชว่ยใหเ้กดิ

ประโยชนเ์มือ่ตอ้งตคีวามและใหเ้หตผุลทางกฎหมายเมือ่มกีารขออนญุาตทำาไมใ้นปา่ต่อพนกังาน

 33 รายละเอียดการตคีวามในประเดน็นีส้ามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากการตคีวามเรือ่งการครอบครองสตัว์
ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ใน สุรศักด์ิ บุญเรือง,               
“บทบาทของรัฐและประชาชนในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ,” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มธ. มกราคม 2557, น. 74-79. 
 34 Neil Gunningham, Peter N. Grabosky and Darren. Sinclair. Smart Regulation : Designing 
Environmental Policy. (Oxford : Clarendon Press 1998) 41.

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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เจา้หนา้ที ่เพราะหากเจตนารมณข์องกฎหมายควบคมุการทำาไมค้อืเพ่ือใหรั้ฐได้รับประโยชนเ์ชงิ

เศรษฐกิจจากการเก็บค่าภาคหลวง พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำานาจออกใบอนุญาตทำาไม้ในป่า

ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแบบชั่วครั้งชั่วคราวอันไม่มีลักษณะเป็นการให้สัมปทานป่าไม้ได้อย่างไม่มี

ข้อจำากัด35 แต่หากวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้คือเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กรณีย่อม

หมายความว่าการอนุญาตให้ทำาไม้หวงห้าม เช่น การอนุญาตให้ตัดฟืนจากไม้หวงห้ามในป่า จะ

ทำาได้ต่อเมื่อไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อระบบนิเวศน์เท่านั้น 

แม้ว่าพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ไม่ได้กำาหนดเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าบทบัญญัติเรื่อง

การทำาไม้หวงห้ามมีเจตนารมณ์เช่นไร แต่การกำาหนดบัญชีไม้หวงห้ามโดยเน้นการควบคุมไม้                

ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ประดู่ พยุง ฯลฯ พร้อมกับกำาหนดให้ต้องขออนุญาตทำาไม้หรือ

ขอสัมปทานและจ่ายค่าภาคหลวงให้กับรัฐบาลย่อมแสดงอยู่ในตัวเองว่ามาตรการนี้มุ่งเน้นไปที่

การควบคุมไมเ้พือ่ประโยชนใ์นเชงิเศรษฐกจิเปน็หลกั อยา่งไรกต็ามในภายหลงักฎหมายควบคมุ

การทำาไม้หวงห้ามได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโทษ ประเภทไม้และหลักเกณฑ์การควบคุมไม้เหล่านี้อีก

หลายครัง้เพือ่ปราบปรามการกระทำาความผดิตอ่ทรพัยากรปา่ไม ้ดงันัน้ เจตนารมณข์องมาตรการ

ดังกล่าวจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การทำาความเข้าใจเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ

ไม้หวงห้ามในแต่ละครั้งเพื่อพิจารณาว่าเจตนารมณ์ในการบังคับใช้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่จึงมี

ความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

หากพิจารณาจากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

แต่ละฉบับ เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 41 ให้เหตุผลในอารัมภบทของประกาศฯ ว่า 

“...โดยที่ไม้ในป่าเป็นทรัพยากรสำาคัญของชาติ และการทำาไม้ซึ่งมิได้อยู่ในความควบคุมโดยถูก

ตอ้งเปน็ภัยอนัรา้ยแรง...” สะท้อนใหเ้หน็วา่รฐับาลในขณะนัน้ถอืวา่ปา่ไมเ้ปน็ทรพัยากรธรรมชาติ

สำาคัญ แต่ไม่ได้กล่าวเน้นยำ้าว่ามีความสำาคัญในแง่ใด ดังนั้น ในช่วงเวลายังกล่าวยังไม่ปรากฏ

ชัดเจนนักว่าการแก้ไขบทบัญญัติเรื่องไม้หวงห้ามเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกเหนือจากการ

ปราบปราบหรือยับยั้งการลักลอบทำาไม้หวงห้าม อย่างไรก็ตามการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 

ในครั้งต่อ ๆ มาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบัญญัติชัดเจนมากขึ้น เช่น ในเหตุผลในการ

 35 ปัจจุบันรัฐไม่สามารถให้สัมปทานป่าไม้บนบกได้ดังเช่นในอดีต (ก่อนปี พ.ศ. 2532) เพราะพระราช
กำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 ได้กำาหนดหลักการที่กำาหนดให้สัมปทาน
ป่าไม้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับน้ียังคงให้อำานาจรัฐในการอนุญาตด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการให้
สัมปทานได้อยู่
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ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 ระบุว่า “...เพ่ือเป็นการป้องกันการ

ทำาลายป่าไม้ อันเป็นทรัพยากรของชาติ ให้มีสภาพอันจะอำานวยประโยชน์แก่รัฐและประชาชน

ด้วยดีสืบไป...” และพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ระบุว่า “...เนื่องจากกฎหมาย

ว่าด้วยป่าไม้บางมาตรามีข้อความไม่รัดกุม และไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรแก้ไขเพิ่มเติม

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบัุน เพือ่คุม้ครองและบำารงุรกัษาปา่ไมอ้นัเปน็ทรพัยากรธรรมชาติ

ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น...” เช่นนี้ ย่อมหมายความว่าการแก้ไขกฎหมายควบคุมการทำาไม้หวงห้าม                 

ในเวลาต่อมาเน้นไปที่การคุ้มครองบำารุงรักษาป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้

หมายความวา่การควบคมุการทำาไมจ้ะเปลีย่นแปลงจากวตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ

มาเป็นประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยสิ้นเชิง หากแต่วัตถุประสงค์ในการควบคุม

กเ็พือ่รกัษาผลประโยชนท์างเศรษฐกจิไปควบคูก่บัการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ ดังจะเหน็ได้

จากการที่กฎหมายปัจจุบันยังคงอนุญาตให้มีการทำาไม้หวงห้ามในบางลักษณะที่ไม่ใช่การ               

ให้สัมปทานป่าไม้ได้ นอกจากนี้ ไม้หวงห้ามในกฎหมายปัจจุบันก็ยังคงเป็นไม้ที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งหากพิจารณาวัตถุประสงค์ในการควบคุมในกฎหมายที่ได้กล่าวไปแล้วจะ

เหน็วา่มคีวามเชือ่มโยงกบัเหตผุลท่ีปรากฏในคำาพพิากษาศาลฎกีาคดีปา่ไมท้ีส่ะทอ้นเจตนารมณ์

ในการใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เช่นกัน 

 3.2 ความเหมาะสมของการควบคุมไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชน
โดยหลักการแล้วพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ควรมีบทบาทหลักในการควบคุมการทำาไม้

หวงห้ามในป่า (ที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิ) เพราะทีบ่รรดาทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นทีด่นิเอกชนซึง่รวมถงึพชืทกุประเภทควรตกเปน็สว่นควบ

ของทีด่นิทีเ่จา้ของทีด่นิชอบทีจ่ะใชป้ระโยชนไ์ด้36 กรณจีงึมขีอ้สงัเกตวา่มาตรการควบคมุไมห้วง

ห้ามในปัจจุบันซึ่งขยายพื้นที่บังคับใช้ควบคุมไม้ 18 ชื่อ อันได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ด

แดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง 

ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควายที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน

เอกชนดว้ยมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่หากพจิารณาในแงอ่ำานาจในการบญัญตักิฎหมายแลว้แมว้า่

รัฐมีอำานาจออกกฎหมายท่ีมีเน้ือหาเกินขอบเขตจากชื่อของกฎหมายตราบเท่าที่กระบวนการ

 36 ยนืหยดั ใจสมทุร, คำาอธบิายพระราชบญัญตัปิา่ไม ้พทุธศกัราช 2484, พมิพค์รัง้ที ่8 (นติบิรรณาการ, 
2559) น. 45.

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

ออกกฎหมายเป็นไปโดยชอบ37 แต่ในแง่ความเหมาะสมนั้นยังเป็นที่น่าพิจารณาว่าจำาเป็นหรือ

ไม่ที่พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ต้องควบคุมการทำาไม้บางชนิด เช่น ไม้สักที่ขึ้นในที่ดินเอกชนด้วย 

เพราะหากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการควบคุมไม้หวงห้ามคือเพ่ือให้รัฐสามารถจัดเก็บ                

ค่าภาคหลวงไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดังที่ได้วิเคราะห์ไปในหัวข้อก่อนหน้านี้                   

ก็อาจไม่มีความเหมาะสมเพราะการกำาหนดให้ต้องขออนุญาตทำาไม้หวงห้ามในที่ดินที่มีเอกสาร

สิทธิไม่ได้ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้หรือต้นไม้แต่อย่างใด นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง่ประโยชน์          

ทางเศรษฐกจิทีร่ฐัจะไดร้บัจากการควบคมุการทำาไมห้วงหา้มทีข่ึน้ในทีดิ่นเอกชนแล้วกจ็ะพบวา่

ในท้ายที่สุดรัฐก็ไม่ได้รับประโยชน์เช่นกันเพราะบทบัญญัติมาตรา 14 ทวิ บัญญัติให้ยกเว้น             

การเก็บค่าภาคหลวงจากการทำาไม้หวงห้ามบางประเภทที่ขึ้นในที่ดินเอกชน38 อย่างไรก็ตาม             

อาจมีผูโ้ตแ้ยง้วา่การแกไ้ขกฎหมายเพือ่ขยายขอบเขตดงักลา่วมคีวามจำาเปน็ตอ่การควบคมุและ

ปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นการทำาลายป่าไม้เพราะหากไม่มีกระบวนการควบคุมการทำาไม้

หวงห้ามในที่ดินเอกชนก็จะทำาให้เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าไม้หวงห้ามที่ตรวจพบ

ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นไม้ที่มาจากป่าหรือไม่ เพราะไม่มีเอกสารการรับรองการทำาไม้และ

แหลง่กำาเนดิ ดงันัน้ การควบคมุไมห้วงหา้มบางประเภทผา่นกระบวนการขออนญุาตจงึชว่ยยนืยนั

ที่มาของไม้หวงห้ามได้ซึ่งแนวคิดนี้น่าจะมีความเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอที่จะขยายพื้นที่บังคับ          

ใชก้ฎหมายใหร้วมถงึไมห้วงหา้มบางประเภททีข่ึน้ในทีดิ่นเอกชนแล้วเพราะปจัจุบนัการลักลอบ

ตัดไม้บางชนิดมีแรงจูงใจมาจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น การลักลอบตัดไม้พะยูงซึ่ง

เกี่ยวโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

กระนั้น บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการควบคุมการตัดไม้และครอบครองไม้หวงห้ามที่ขึ้น    

ในที่ดินเอกชนดังกล่าวอาจยังมีช่องโหว่บางประการเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันระวางโทษ          

บุคคลที่ตัดไม้ (ทำาไม้) หวงห้ามในท่ีดินของตน บุคคลผู้รับไม้นั้นไว้ในลักษณะช่วยจำาหน่าย            

 37 ซ่ึงในกรณีน้ีคือการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ให้มีขอบเขตครอบคลุมไปถึงการควบคุมไม้
หวงห้ามที่ขึ้นในที่ดินเอกชน
 38 เนื่องจากมาตรา 14 ทวิ กำาหนดให้บทบัญญัติมาตรา 14 (ซึ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาคหลวง) มิให้ใช้
บังคับแก่ผู้รับอนุญาตทำาไม้สัก ไม้ยาง  ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง            
ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย 
ที่ขึ้นอยู่ในท่ีดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึง
สามารถขออนุญาตทำาไม้ข้างต้นโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง ซึ่งหมายความว่าการควบคุมไม้หวงห้ามดังกล่าวไม่ได้มุ่ง
แสวงหารายได้จากการทำาไม้เพื่อประโยชน์ของรัฐ 
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และบุคคลที่ครอบครองไม้หวงห้ามเช่นว่านั้นในอัตราโทษเช่นเดียวกับผู้ลักลอบทำาไม้ในป่าโดย

ใช้บทบัญญัติความผิดเดียวกันคือบทบัญญัติที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในหัวข้อ 3.1.3.1 - 3.1.3.3             

ซึง่เทา่กบัวา่บคุคลทีก่ระทำาความผดิเกีย่วกบัไมห้วงหา้มซึง่อาจเปน็ไมห้วงหา้มในทีด่นิตนเองตอ้ง

รบัโทษหนกักวา่การกระทำาความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีเ่ปน็เหตฉุกรรจต์ามประมวลกฎหมายอาญา 

ทัง้ ๆ  ทีก่ารตดัไมห้รอืครอบครองไมท้ีข่ึน้ในทีด่นิของตนเองไมม่กีารพรากกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ

จากเอกชนและไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความดูแลของรัฐอัน                

จะมลีกัษณะท่ีเป็นอาชญากรรมทางสิง่แวดลอ้มอยา่งชดัเจน39 ดังนัน้ จงึควรมกีารทบทวนระวาง

โทษสำาหรับความผิดเกี่ยวกับการทำาไม้หวงห้ามบางชนิดในที่ดินเอกชนโดยควรมีการพิจารณา

กำาหนดระวางโทษที่เบากว่าการทำาไม้หวงห้ามในป่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบทความนี้มุ่งเพียง

เพื่อวิเคราะห์ข้อพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้น จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายละเอียดว่าหลักการลดระวาง

โทษควรพิจารณาจากองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์เรื่องใดบ้าง

 3.3 ความสอดคล้องกบัหลักการจดัการทรพัยากรป่าไม้ภายใต้รฐัธรรมนญู 
หากพิจารณาในแง่ความสอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ภายใต้

รฐัธรรมนญูจะพบวา่หลกัการทีป่รากฏในรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจุบนัมกีารกำาหนดหนา้ทีใ่หรั้ฐต้อง

อนุรักษ์ คุ้มครอง บำารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และความหลากหลายทางชวีภาพ ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งสมดลุ

และยัง่ยนื โดยตอ้งใหป้ระชาชนและชมุชนในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งมส่ีวนร่วมดำาเนนิการและได้รับ

ประโยชน์จากการดำาเนินการดังกล่าวด้วย (มาตรา 57) ในขณะเดียวกันก็กำาหนดรับรองสิทธิ 

ของบุคคลและชุมชนในการจัดการ บำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง

แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (มาตรา 43 (2)) ซ่ึงข้อดี           

ของบทบญัญตัทิัง้สองมาตรานีค้อืการยอมรบัวา่รฐัมหีนา้ทีเ่คารพความชอบธรรมของปจัเจกชน

และชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ แต่รัฐธรรมนูญ

กำาหนดใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีข่องรฐัและสิทธเิกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมและการได้ประโยชน์

เป็นไปตามที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติกำาหนด ซึ่งในแง่หนึ่งการบัญญัติเช่นนี้มีข้อดีเพราะ

เป็นการให้อำานาจฝ่ายนิติบัญญัติกำาหนดรายละเอียดกฎหมายเกี่ยวกับหน้าท่ีของรัฐและสิทธิ  

 39 รายละเอียดแนวคิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางส่ิงแวดล้อม (environmental crime) โปรดดูเพ่ิมเติมจาก 
บทความ “ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยาสีเขียว (Green Criminology) ” โดย ภาคภูมิ โลหวริตานนท์

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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ของชุมชนและบุคคลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามประเภทของทรัพยากร

ตามความเหมาะสม อยา่งไรกด็ ีการบญัญตัเิชน่นีอ้าจทำาใหบ้คุคลและชมุชนเสยีโอกาสบางอยา่ง

หากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกำาหนดหลักการท่ีล้าสมัย ขาดการเปิดโอกาส      

ให้บุคคลและชุมชนมีส่วนร่วมและเน้นการรวบอำานาจบริหารจัดการไว้ที่รัฐทั้งหมดและยังไม่มี

การแก้ไขกฎหมายฉบับนั้น ดังเช่น หลักการควบคุมไม้หวงห้ามในพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซ่ึง     

กรณีน้ีหากพิจารณาอำานาจหน้าที่ของรัฐในการจัดการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรป่าไม้อาจ

พิจารณาได้ว่าในเมื่อพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ บัญญัติอำานาจหน้าที่เช่นใด การดำาเนินการของรัฐ

ยอ่มตอ้งทำาเช่นน้ัน เมือ่การควบคมุการทำาไมห้วงหา้มถกูกำาหนดใหเ้ปน็อำานาจของรฐัในการออก

ใบอนญุาต รฐักไ็มม่คีวามจำาเปน็ตอ้งดำาเนนิการอยา่งอืน่อกี ซึง่อาจพจิารณาไดว้า่หลกัการควบคมุ

ไม้หวงห้ามนั้น แม้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ปัจเจกชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอย่าง

แท้จริง แต่การท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนดว่ารายละเอียดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดก็ทำาให้

บทบัญญัติดังกล่าวรับรองความชอบธรรมของบทบัญญัติเรื่องการควบคุมไม้หวงห้ามทันที 

อยา่งไรกต็าม หากการจดัการทรพัยากรปา่ไมใ้หส้อดคล้องกบัหลักการข้างต้นนัน้ต้องดำาเนนิการ

ให้เกิดความสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีข้อที่ต้องขบคิดว่าการเลือกกำาหนดให้ไม้

บางชนิดเท่านั้นเป็นไม้หวงห้ามจะช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้จริงหรือไม่ 

เพราะการเลือกคุ้มครองไม้หวงห้ามบางประเภทอาจทำาให้เกิดการเลือกทำาลายทรัพยากรป่าไม้

ประเภทอื่นท่ีไม่ใช่ไม้หวงห้าม (ซึ่งอาจจะเกิดจากการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา 5440 หรือเกิดจากการกระทำาโดยผิดกฎหมายก็ได้) และในท้ายที่สุดอาจทำาให้สิ่งมีชีวิตที่

อยู่อาศยัในไมท่ี้ไมใ่ชไ่มห้วงหา้มสญูพนัธุไ์ปโดยผลของการเลอืกคุม้ครองไมบ้างชนดิกไ็ด้ แนวคดิ

เช่นนี้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพสำาหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ41 ดังนั้น 

หากพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จะเปลี่ยนแนวคิดในการบังคับใช้จากการใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์

ทางเศรษฐกจิของรฐัในการไดร้บัสว่นแบง่จากคา่ภาคหลวงจากการทำาไมม้าเปน็เนน้การอนรุกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ทางเลือกที่ควรจะเป็นอาจได้แก่การเน้น

 40 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ            
ทำาลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำาภายในเขตที่ได้จำาแนกไว้เป็น             
ประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง
 41 Gary D. Meyers, Shaun Temby, ‘Biodiversity and the Law : A Review of the Common-
wealth Endangered Species Protection Act of 1993’3 (1994) Griffith L. Rev. 39, 88-89.
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มาตรการคุ้มครองเชงิพืน้ที ่(area-based protection) มากกวา่การกำาหนดบญัชไีมห้วงหา้มซ่ึง

เป็นวิธีการแบบเลือกคุ้มครองสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์

บทสรุป 

การควบคมุไมห้วงหา้มเป็นมาตรการทีม่มีากอ่นการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้ 

โดยในอดีตมาตรการนี้มีขึ้นเพื่อจัดเก็บภาษีหรือส่วนแบ่งจากไม้มีค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่มีการ

กำาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หลังการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ นี้ได้กลายเป็นมาตรการจัดการป่าไม้ที่สำาคัญโดยเฉพาะ                

เพื่อจัดเก็บค่าภาคหลวงจากการทำาไม้ โดยหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ก็ได้มี            

การแก้ไขทั้งการเพิ่มโทษและการแก้ไขให้ไม้บางประเภทที่ขึ้นอยู่ในป่าและในที่ดินเอกชนเป็น     

ไม้หวงห้ามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการลักลอบทำาไม้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไข                 

ดังกล่าวนำาไปสู่ข้อพิจารณาที่สำาคัญสามประเด็น โดยในประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำาไม้นั้นเนื้อหาของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเหตุผล          

ในคำาพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการทำาไม้ในหลายคดีอันสะท้อนว่าการควบคุมการทำาไม้ตาม 

พระราชบญัญตัปิา่ไมฯ้ มวีตัถปุระสงคท์ัง้เพือ่การสงวนผลประโยชนท์างเศรษฐกจิเพ่ือนำารายได้

เขา้รฐัรวมทัง้สะทอ้นเจตนารมณใ์นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิกีดว้ย สว่นความเหมาะสม

ของมาตรการและบทลงโทษซึ่งมีการขยายพ้ืนท่ีควบคุมการทำาไม้หวงห้ามบางประเภทในท่ีดิน

ที่มิใช่ที่ป่านั้น ผู้เขียนยังเห็นว่าอัตราโทษของการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการทำาไม้หวงห้ามใน

ป่าและการทำาไม้หวงห้ามท่ีข้ึนในท่ีดินเอกชนควรแตกต่างกัน เพราะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่

ต่างกัน ส่วนในประเด็นความสอดคล้องของมาตรการนี้กับหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ตามรัฐธรรมนูญนั้น แม้มาตรการควบคุมไม้หวงห้ามจะไม่ขัดกับบทบัญญัติมาตรา 43 (2) และ

มาตรา 57 อย่างชัดแจ้ง แต่ผู้เขียนเห็นว่าโดยหลักการแล้วบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทั้งสอง

มาตราอาจนำาไปสู่การยอมรับการมีผลของกฎหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการควบคุมไม้หวงห้ามภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
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เรื่องเล่าของพี่ใหญ่
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เรื่องเล่าของพี่ใหญ่
ที่ใคร ๆ อาจยังไม่รู้

ลูก (ชาย) พี่ใหญ่

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่าน ก่อนอื่นผมขออนุญาตเท้าความสักเล็กน้อยถึง                     

ท่ีมาของบทความน้ี ก่อนหน้าน้ีผมได้รับการติดต่อจากกองบรรณาธิการหนังสือ “ท่ีระลึก 60 ปี               

พี่ใหญ่ ใจหาญ” (ซึ่งคือหนังสือที่อยู่ในมือท่านขณะนี้) ให้เขียนเล่าเรื่องชีวประวัติและเรื่องราว

ต่าง ๆ ของพี่ใหญ่ แต่เนื่องด้วยหากจะเขียนเป็นภาษาทางการก็ดูจะน่าเบื่อไปและเพื่อเพิ่ม

อรรถรสในการอ่าน ผมจึงจะขอนำาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ของพี่ใหญ่ในรูปแบบการเล่าสู่กันฟัง

เห็นว่าน่าจะดีกว่า โดยเนื้อหาของบทความนี้ผมมีความตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องราวที่หลาย ๆ ท่าน

อาจจะยังไม่ทราบ หรืออาจเป็นมุมมองหนึ่งที่น้อยคนจะได้เห็น เพื่อให้ทุก ๆ  ท่าน ได้รู้จักพี่ใหญ่

อันเป็นที่รักและเคารพของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เริ่มเรื่องแรก ขอกล่าวถึงประวัติชีวิตของพี่ใหญ่ของเราสักเล็กน้อย พี่ใหญ่ หรือ 

ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ นั้นเกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของ พล.ต.ต.             

สุวัณชัย ใจหาญ และนางรัตนา ใจหาญ มีพี่น้องด้วยกัน 8 คน ซึ่งพี่ใหญ่ของเราก็เป็นพี่ใหญ่            

สมชื่อ คือเป็นพี่คนโตที่ต้องดูแลน้อง ๆ อีก 7 คน ในด้านชีวิตครอบครัวได้พบรักและแต่งงาน

กับคุณแดง หรือ นางสุวรีย์ ใจหาญ มีลูกด้วยกัน 3 คน คือ นายทัศมัญช์ ใจหาญ (นนท์)                      

นายชวรงค์ ใจหาญ (กร) และนายศุภกรวิชย์ ใจหาญ (เกมส์) 

ท่านที่รู้จักพี่ใหญ่มาบ้างแล้วคงจะพอทราบว่าพี่ใหญ่ของเรานั้นเป็นคนที่ธรรมะ             

ธรรมโมมาก ถ้าหากในวงสนทนา มีคำาถามให้กล่าวถึงใครสักคนที่ท่านมองว่ามีบาปเบาบาง           

เหลือเกินประหนึ่งหมูสไลด์ในร้านหมูกระทะ ชื่อพี่ใหญ่ของเรานั้นผมเชื่อว่าจะต้องไปปรากฏ          

อยู่ในลิสต์ความคิดของใครหลาย ๆ คนเป็นแน่ ซึ่งพี่ใหญ่ของเราก็ไม่ทำาให้ผิดหวังจริง ๆ ครับ  

ในชีวิตประจำาวันของพ่ีใหญ่น้ัน เร่ืองการปฏิบัติธรรม พ่ีใหญ่ของเราน้ันทำาอยู่เป็นนิจ ในทุก ๆ วัน 
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พี่ใหญ่จะต้องเข้าห้องพระเพื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิ ซ่ึงเวลานั่งสมาธิก็จะจุดธูปเพื่อเป็น                   

เครื่องกำาหนดเวลาในการน่ัง (วัน ๆ หน่ึงก็ใช้ไปหลายดอกอยู่เหมือนกันครับ) หากให้คำานวณ

เวลาอย่างตำ่าก็น่าจะประมาณ 1-2 ชั่วโมง บางวันถ้าสมาธิรวมมากก็จะนั่งยาวนานมากขึ้น              

เรื่อย ๆ  บางวันนานถึงขั้นที่ว่าเจอกันอีกทีก็ตอนเช้าเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นนอน (^^) หากช่วงใด

เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางพระพุทธศาสนา พี่ใหญ่ของเราก็จะไม่รอช้าใช้โอกาสอันดีช่วงนี้ไป 

นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่เป็นประจำา (ซึ่งแน่นอนครับพาครอบครัวไปด้วย) อีกเรื่องหนึ่งที่            

จะไม่กล่าวถึงไม่ได้นั้น คือเรื่องความเคร่งในการปฏิบัติธรรมของพ่ีใหญ่ พ่ีใหญ่นับว่าเป็น

พุทธศาสนิกชนผู้หนึ่งท่ีมีความเคร่งท่ีจะปฏิบัติไม่เป็นสองรองใคร บ่อยครั้งจึงทำาให้สถานที่                

ไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของพี่ใหญ่แต่อย่างใด หากวันไหนมีคราวต้องออกนอก

สถานที ่พีใ่หญจ่ะพกธปูและหนงัสอืสวดมนตไ์ปดว้ยเสมอ เมือ่เสรจ็จากงานทัง้วนัแลว้ กจ็ะกลบั

มาที่ห้องพักแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมตามกิจวัตร ดังนั้นหากใครที่มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัด หรือไป

ธุระนอกสถานที่พร้อมพี่ใหญ่ของเรามาบ้าง หากได้กลิ่นธูปหรือเสียงสวดมนต์ยามคำ่าคืน ก็ไม่

ต้องตกใจและคิดเตลิดเปิดมโนไปไกลว่าอาจมีพลังงานบางอย่างอยู่รอบ ๆ ตัวท่าน เพราะ             

ความจริงอาจเป็นเพียงแค่การปฏิบัติธรรมของพี่ใหญ่ของเราเพียงเท่านั้นก็เป็นได้

นอกจากเรื่องการนั่งสมาธิแล้ว พี่ใหญ่ก็ยังปฏิบัติธรรมโดยการทานข้าวเพียงมื้อเดียว

ในหนึ่งวัน ท่านอ่านไม่ผิดหรอกครับ ทานมื้อเดียวจริง ๆ หลาย ๆ คนคงสงสัยว่า พี่ใหญ่ของเรา

น้ันไม่หิวเวลาทำางานบ้างเหรอ? อยู่ได้อย่างไรทั้งวันโดยไม่ทานอะไรอีกเลย? ทั้ง ๆ ที่งานที่                     

พี่ใหญ่ทำานั้นเป็นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานสอน งานสอบ หรืองานประชุมต่าง ๆ ที่ต้อง              

ใช้พลังงานเป็นอย่างมาก ยิ่งมีเรื่องการเดินทางด้วยยิ่งอาจทำาให้เหนื่อยล้าทวีคูณ ร่างกาย                   

ยิ่งต้องการพลังงานเพิ่มมากข้ึนเข้าไปอีก ท่านผู้อ่านครับผมของแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าท่านไม่             

ต้องเป็นกังวลไปครับ เพราะหากท่านได้เห็นอาหารมื้อเช้าของพี่ใหญ่ของเราที่รับประทานใน

แตล่ะวนั ทา่นอาจจะเปลีย่นความคดิได ้เพราะปริมาณอาหารไมใ่ชแ่คข่า้วราดแกงกบัขา้วอยา่ง

สองอย่าง แต่เป็นข้าวจานเท่าถาดกับกับข้าวอีกมากโข อีกทั้งพี่ใหญ่ของเราได้ปฏิบัติแบบนี้มา

นานหลายปีแล้ว ด้วยเหตุผลนี้ประกอบกับคงจะเป็นเพราะผลบุญในการปฏิบัติธรรมคำ้าจุน

กระเพาะอาหาร ทำาให้ท่านอิ่มได้ทั้งวัน ซึ่งผมมองว่าอาจกรณีนี้ว่า “การอิ่มบุญโดยแท้”

สำาหรับไลฟ์สไตล์ของพี่ใหญ่นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่การปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะครับ แต่   

ท่านยังชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจด้วย แม้ว่าพ่ีใหญ่ของเรานั้นจะเล่ือมใสในบวร
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พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในช่วงวันหยุดยาว ๆ ก็จะชวนครอบครัวพากันไปวัด ไปทำาบุญ

ปฏิบัติธรรมในโอกาสสำาคัญ ๆ แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป        

จะต้องเป็นวัดเท่านั้น แม้ส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวก็ต้องไปวัดอย่างน้อย 1 วัดก็ตาม พี่ใหญ่ของเรา

ยังมีความชื่นชอบที่จะเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็น เมือง ย่านการค้า หรือ

ที่เที่ยวธรรมชาติ จนเคยมีคนกล่าวไว้ว่า “พี่ใหญ่ของเรานั้นชอบชวนไปแต่บ้านนอก ไม่เคยจะ

ชวนไปเมืองนอกเลย” ส่วนตัวผมนั้นเห็นว่าคำากล่าวนี้น่าจะเป็นเร่ืองจริงดังท่ีว่า เพราะคราใด               

ที่ท่านพี่ใหญ่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ หมู่มวลแมกไม้ ก็จะเหมือนมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นใน                 

ตัวพี่ใหญ่ จากสภาพร่างกายภายนอกที่เรา ๆ เห็นพี่ใหญ่เป็นชายร่างเล็ก กลับจะสามารถเดิน

ขึ้นทางชัน ๆ ไวได้อย่างกับสายลม งานน้ีผมประสบพบมากับตัว ครั้งนั้นเราไปเที่ยวนำ้าตกกัน 

ผมกับเพื่อนที่อายุ 20 ต้น ๆ  เดินบุกป่าฝ่าดงลงห้วย ขึ้นไปหอบแทบจะจับ แต่พี่ใหญ่ของเรานั้น

เดินไปเหมือนวาร์ปได้ คลาดสายตาครู่เดียวระหว่างพักเหนื่อย พี่ใหญ่ก็เดินหนีขึ้นไปคนเดียว             

อีก 2 ชั้น แถมยังยิ้มร่าหามีอาการเหนื่อยไม่ รักธรรมชาติขนาดนี้ สมแล้วที่พี่ใหญ่ของเรานั้น  

เป็นอาจารย์สอนสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากจะเป็นพี่ใหญ่รักษ์โลกแล้ว พี่ใหญ่ของเรายังเป็นสายเปย์อีกด้วยนะครับ ไป

เทีย่วทัง้ท ีตอ้งมขีองตดิไมต้ดิมอืกลบัมาไมข่าด โดยเฉพาะเวลาไปตา่งประเทศ ตวักลบัมาเหมอืน

เดิมแต่เพิ่มเติมคือมีถุงใบใหญ่ หรือไม่ก็มาเป็นกล่องด้วยเสมอ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ของที่ซื้อมาไม่ได้

ซื้อใช้เอง แต่เป็นของฝากคนโน้นคนนี้ บางทีซื้อมาเผื่อว่าจะให้ใครที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครด้วย     

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไกล พี่ใหญ่ของเรานั้นก็ไม่ตกยุค สามารถใช้แอพลิเคชั่นสั่งซื้อของ               

โดยไม่จำาเปน็ตอ้งเดนิไปหา้งสรรพสนิคา้หรอืรา้นคา้ตา่ง ๆ  กส็ามารถซือ้ของได ้เปน็ตวัอยา่งของ

ผู้สูงวัยใส่ใจไอที 

ขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่องภายนอกหรือกิจวัตรวิถีชีวิตของพี่ใหญ่ มาพูดถึงเรื่องภายใน

หรือนิสัยใจคอกันบ้างนะครับ ใครที่เคยได้ทำางานหรือรู้จักมักคุ้นกับพ่ีใหญ่ของเราจะพอสัมผัส

ได้ว่าพี่ใหญ่ของเราจะเป็นคนใจเย็น เคร่งขรึม จริงจังกับงาน แต่ในความจริงจังนั้นจะมีอารมณ์

ขันปนอยู่นะครับ โดยระหว่างทางจะมีการแทรกมุกตลกต่าง ๆ ไว้ในความจริงจังนั้นด้วยอยู่            

เสมอ ๆ ซึ่งมุกนั้นก็จะมีมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะทำาให้ขำาแบบปาดนำ้าตา นกกาบินผ่าน หรือจะฮา

จนตกเก้าอี้ก็ไม่อาจจะทราบได้ พี่ใหญ่ของเรานั้นมีมุกตลกต่าง ๆ เล่นอยู่เป็นประจำา โดยบางที

ก็หยิบเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันมาเล่น มีเรื่องหนึ่งที่ผมจำาได้ไม่ลืมคือ วันนั้นไปซื้อของ

เรื่องเล่าของพี่ใหญ่ ที่ใครๆ อาจยังไม่รู้
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ดว้ยกนั เราสองคนเจอแมค่า้อารมณไ์มด่เีหวีย่งมา พอซ้ือเสร็จผมกไ็มค่อ่ยพอใจและบน่วา่ทำาไม

แม่ค้าไม่รับแขกเลย พี่ใหญ่ของเราก็กล่าวขึ้นว่า “คราวหน้าก็แต่งตัวโพกหัวไปซื้อ เขาจะได้รับ” 

….หื้มมมมม บาทสองบาทแบบนี้ก็ได้เหรอ?

เรื่องที่เล่ามา (หรือจะเรียกว่าเผาก็ได้ครับ) คงจะทำาให้ทุก ๆ ท่านรู้จักพ่ีใหญ่ในอีก             

มุมหนึ่งไม่มากก็น้อย เรื่องราวต่างๆของพี่ใหญ่ยังมีอีกมากมายเหลือหลายจนผมไม่อาจเล่า             

หมดได้ ถ้ายังอยากรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้น ขอให้ลองเข้ามาสัมผัสด้วยตัวคุณเอง สุดท้ายนี้              

มีคำาถามที่หลาย ๆ คนชอบถามผมเสมอว่า พี่ใหญ่ของเรานั้นใจดีไหม? ขอกล่าวตรงนี้เลยว่า               

พี่ใหญ่ของเรานั้นไม่ได้ใจดี

...แต่ “พี่ใหญ่ ใจหาญ” ครับ
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 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหาร

  กระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการในหน่วยงานอื่น

 พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  คณะกรรมการกฤษฎีกา สำานักนายกรัฐมนตรี

 พ.ศ. 2541 - 2549 กรรมการทนายความพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  สภาทนายความ

 พ.ศ. 2545 - 2548 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

 พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมาย

  ปกครองท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำานาจ

  ให้แก่ท้องถิ่น สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

 พ.ศ. 2549 - 2552 กรรมการในอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ 

  สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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 พ.ศ. 2550 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุทิางกฎหมาย คณะกรรมการกระจายอำานาจ

  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ่น

 พ.ศ. 2551 (ม.ค. - ส.ค.) กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่ง

  ประเทศไทย

 พ.ศ. 2551 (ม.ค. - ส.ค.) กรรมการพัฒนากฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 พ.ศ. 2553 - 2557 กรรมการในอนุกรรมการอุทธรณ์คณะกรรมการตำารวจแห่งชาติ

  เกี่ยวกับการอุทธรณ์  

 พ.ศ. 2553 - 2558 กรรมการพัฒนากฎหมาย กรมทรัพยากรนำ้า  

 พ.ศ. 2554 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม             

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายในอนุกรรมการบริหารงาน

  บคุคล สำานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา 

  (องค์การมหาชน) 

 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย คณะกรรมการการจัดการ

  เรื่องราวร้องทุกข์  สำานักนายกรัฐมนตรี  

 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  

  สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

 พ.ศ. 2555 - 2558 กรรมการในอนุกรรมการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และกรรมการในคณะกรรมการ

  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม 

  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

 พ.ศ. 2557 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประจำากรรมการเลือกตั้ง สมชาย

  ศรีสุทธิยากร 

 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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 พ.ศ. 2557 ประธานโครงการศึกษาและจัดทำาข้อเสนอแนะด้านกฎหมายใน

  การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 พ.ศ. 2557 กรรมการในคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น 

 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  คณะกรรมการประสานงานและกำากบัการดำาเนนิงานปอ้งกนัและ

  ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหาร

   งานบุคคล สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

   การศึกษา (สมศ.)

  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่ง

   การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 พ.ศ. 2559 - 2561 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการนโยบาย

   และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)

 พ.ศ. 2559 - 2561 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการนโยบาย

   และยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการในอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย

   เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ

 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการในอนกุรรมการกฎหมายและระเบยีบ สำานกังานคณะ

   กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 พ.ศ. 2559 - 2560 - ที่ปรึกษากรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป

   ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม สภาขบัเคลือ่น

   การปฏิรูปประเทศ

  - กรรมการในอนุกรรมาธิการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพใน

   กระบวนการยุติธรรมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินอนกุรรมการพิจารณาใหก้ารสนบัสนนุ

   โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย กองทุนยุติธรรม

 พ.ศ. 2559 - 2562 รองประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ
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 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

  กรณีถูกกระทำาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ 

  (คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 131/2560)

งานสอน

 พ.ศ. 2522 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป  กฎหมายอาญาภาค

ความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิชาอาชญาวิทยาและ

ทัณฑวิทยา วิชาสัมมนาในปัญหากระบวนยุติธรรมทางอาญา 

สัมมนากฎหมายอาญา ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายวิชากฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

วิชาปัญหาการดำาเนินคดีสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาญาชั้นสูง 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง บัณฑิตสัมมนากฎหมาย

อาญา ปญัหากฎหมายอาญา อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา ระดับ

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรฝึกอบรมวิชาว่าความ  สภา

  ทนายความ 

 พ.ศ. 2545 ผูบ้รรยายพเิศษ วชิาการดำาเนนิคดีอาญาด้านส่ิงแวดล้อมหลักสูตร

  ฝึกอบรม เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

 พ.ศ. 2547 ผู้บรรยายพิเศษ ให้กับบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ กรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ       

สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2549 ผู้บรรยายพิเศษ ให้กับบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการจัดการมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ธ.ค. 

2548–ก.พ. 2549
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 พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ผูบ้รรยายพเิศษวชิากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง, ผู้บรรยายพิเศษ วิชา กฎหมายที่         

เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วย         

ความรุนแรงในครอบครัว ให้แก่บุคลากรของกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม หลักสูตรฝึกอบรม

สารวตัร สถาบันพัฒนาข้าราชการตำารวจสำานักงานตำารวจแห่งชาติ, 

ผูบ้รรยายพเิศษวชิา ความหมายของการทรมาน และสภาพบงัคบั

ทางอาญา หลักสูตรอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน แก่บุคลากร

ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ, สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ผูบ้รรยายพเิศษ หวัข้อ สาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษแก่

  ผู้ช่วยผู้พิพากษา”

 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ การป้องกันการทรมานให้แก่เจ้าหน้าที่

ตำารวจ หลักสูตรผู้กำากับการตำารวจ วิทยาลัยการยุติธรรม และ            

ผูเ้ขา้รบัการอบรมด้านกฎหมายเกีย่วกบัการทรมานและการบงัคบั

ให้บุคคลหายสาบสูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งานวิชาการบางเรื่อง

หนังสือ

 1. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1  กรุงเทพฯ สำานักพิมพ์วิญญูชน 2556

 2. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2  กรุงเทพฯ สำานักพิมพ์วิญญูชน 2556

 3. คำาอธิบายกฎหมายอาญา ว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย กรุงเทพฯ                 

สำานักพิมพ์วิญญูชน 2543

งานวิจัย

 1. ชดุโครงการศกึษาวจิยัเรือ่ง  “สถานภาพและความเปน็อยูข่องชาวไทยบนพ้ืนท่ีสูง” เสนอ

ต่อ  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2541, หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย



| 475 |

ประวัติศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ

 2. รายงานการศกึษาวจิยั โครงการศกึษาวจิยัเรือ่ง “สทิธขิองผูต้อ้งหา จำาเลยและผูต้อ้งโทษ

ในคดีอาญา” เสนอต่อ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2540, หัวหน้าโครงการและ 

ผู้วิจัย

 3. กฎหมายสิ่งแวดล้อม สำาหรับเทศบาล เสนอต่อ สำานักพัฒนาเมือง กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 2535

 4. รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายนำ้า เสนอต่อ กรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2535, ผู้ร่วมวิจัยในนามคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 5. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ            

สิ่งแวดล้อม เสนอต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี, 2532-2534 ผู้วิจัยในนามคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 6. รายงานการศกึษาวจิยัเรือ่ง “กฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบัการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ชลบุรี”, 2534 เสนอต่อ  

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 

ร่วมวิจัยกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 7. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อประมวลกฎหมายที่กำาหนดความผิด

อาญาและวธิพีจิารณาความอาญาและทางปกครองคดสีิง่แวดลอ้ม”, เสนอตอ่ กรมควบคมุ

มลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545

 8. “บทที่ 2 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม             

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535” ใน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง            

แอน แมเนจเมนท์ จำากัด และบริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำากัด, รายงานการศึกษา

การวางระบบการตรวจสอบแหล่งกำาเนิดมลพิษตามที่กฎหมายกำาหนด, เสนอต่อ                    

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545

 9. รายงานวิจัยเรื่อง “การประสานความร่วมมือในการดำาเนินคดีอาญาแก่ผู้ก่อมลพิษ” 

รายงานวิจัย ตามหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรม 

สำานักงานศาลยุติธรรม, 2546
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 10. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาการนำาระบบ Zoning มาใช้ในการบริหาร

จัดการทรพัยากรนำา้บาดาลอยา่งครบวงจร” ในบทที ่8 ขอ้เสนอทางดา้นกฎหมาย, ผูว้จิยั

ร่วม, ในนาม สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เสนอต่อ กรม

ทรัพยากรนำ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546

 11. รายงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาและพัฒนาระบบทนายความสาธารณะ (Public Defender). 

ผูว้จิยัหลกัและหวัหนา้โครงการ, ในนามคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอ

ต่อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2547

 12. รายงานวจิยั เรือ่ง “โครงการศกึษาความเหมาะสมในการพฒันาเมอืง และโครงขา่ยระบบ

การขนสง่เพือ่รองรบัเสน้ทางลดัสูภ่าคใต”้ ผูว้จิยัทางดา้นกฎหมาย, ดำาเนนิการศกึษาโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, เสนอต่อ สำานักงาน

นโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวงคมนาคม, 2548

 13. รายงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำาหนดชั้นโทษและการนำามาปรับใช้กับ

ประมวลกฎหมายอาญา”, หวัหนา้โครงการและผู้วจัิย ในนามคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สำานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2548

 14. รายงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชน” ดำาเนินการศึกษาโดย สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย เสนอต่อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2549

 15. รายงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย             

แก่ประชาชน (ต่อเน่ือง)” ดำาเนินการศึกษาโดย สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย เสนอต่อ กรมคุ้มครองสิทธิ               

และเสรีภาพ, 2550 

 16. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาและปรับปรุงข้อกำาหนดเง่ือนไขสัญญาสัมปทาน

ประกอบกิจการประปา ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 

ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประกอบกิจการประปา” ดำาเนินการศึกษาโดย สถาบันวิจัยและ

ให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เสนอต่อ กรมทรัพยากรนำ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550
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 17. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการยกร่างกฎกระทรวง และระเบียบ เพื่อบังคับให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” ดำาเนิน

การโดย สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หัวหน้าโครงการ, 

เสนอตอ่ สำานกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์, 2550

 18. รายงานวิจัย เรื่อง “ศึกษาและพัฒนามาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามพระราช

บัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา มาตรา 10 (3) ปี 2550 ดำาเนินการศึกษาโดย 

สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หัวหน้าโครงการ เสนอต่อ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2550 

 19. รายงานวิจัย เรื่อง “ศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองพยานในมาตรการพิเศษตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา ปีงบประมาณ 2551” ดำาเนินการศึกษาโดย

สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย 

เสนอต่อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2551

 20. รายงานวิจัย เรื่อง “โลกาภิวัตน์กับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ” ดำาเนินการศึกษา

โดยสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้วิจัย, เสนอต่อ 

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำานักงานศาลยุติธรรม, 2552

 21. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามและประเมินผลคลินิกยุติธรรมและคุณภาพการให้

คำาปรกึษากฎหมาย” ดำาเนนิการศกึษาโดยสถาบนัวจิยัและใหค้ำาปรกึษาแหง่มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์, หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย เสนอต่อ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2552

 22. รายงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม” 

ดำาเนนิการศกึษาโดย สถาบันวจิยัและใหค้ำาปรกึษาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ หวัหนา้

โครงการและผู้วิจัยเสนอต่อ สำานักงานศาลยุติธรรม, 2552

 23. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรนำ้า และกฎหมายลำาดับรอง ในส่วนที่เกี่ยวกับนำ้าอุปโภคบริโภค” ดำาเนินการ

ศกึษาโดย สถาบนัวจิยัและใหค้ำาปรกึษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, หวัหนา้โครงการ

และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เสนอต่อ กรมทรัพยากรนำ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, 2552
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 24. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรนำ้า” ดำาเนินการศึกษาโดย สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เสนอต่อ กรมทรัพยากรนำ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552

 25. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำาร่างรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม 

หรือยำ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment- CAT) ฉบับที่ 1 (ระยะที่ 1) ดำาเนินการศึกษา

โดย สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หัวหน้าโครงการ                 

เสนอตอ่ กองสง่เสรมิสทิธแิละเสรภีาพ กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยติุธรรม, 

2552

 26. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการ ศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายเพื่อรองรับการ

ดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน” ดำาเนินการศึกษาโดย สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หัวหน้าโครงการ เสนอต่อ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ             

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2553

 27. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัย การค้นตัวบุคคล ศึกษาเปรียบเทียบกับนานา

ประเทศ” ดำาเนินการศึกษาโดยสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์. หัวหน้าโครงการ เสนอต่อ สำานักงานอัยการสูงสุด, 2553 

 28. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษา ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535” 

หัวหน้าโครงการ เสนอต่อ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม, 2553

 29. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการการจัดทำารายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้                 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ระยะที่ 2” เสนอต่อ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , ผู้ร่วมวิจัย ศึกษาเฉพาะในส่วนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ, 

2553
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 30. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำาร่างรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม 

หรือยำ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment -CAT) ฉบับที่ 1 (ระยะที่ 2)” ดำาเนินการ

ศกึษาโดย สถาบนัวจิยัและใหค้ำาปรกึษาแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, หวัหนา้โครงการ 

เสนอตอ่ กองสง่เสรมิสทิธแิละเสรภีาพ กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยติุธรรม, 

2553

 31. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินผลภายนอกชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน 

การกำาหนดนโยบายสาธารณะด้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ” หัวหน้าโครงการ เสนอ

ต่อ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส ส ส.), 2553

 32. รายงานวิจัย เรื่อง “การจัดแบ่งกลุ่มความผิดและโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย (Classification of Crime)” หัวหน้าโครงการ เสนอต่อ สำานักงานกิจการ

ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2554

 33. รายงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย

ในคดีอาญาโดยรัฐอันเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม ตามพระราช
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